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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender a construção de espaços sagrados e ritualísticos 

na obra O Asno de Ouro, do madaurense Apuleio (125 d.C. – 180 d.C.), refletida na maneira 
como o autor apresenta uma série de cultos considerados, em sua maioria, à margem da 
religião romana e que foram introduzidos em sua realidade. Apuleio escreveu durante a 

Dinastia Antonina, na época imperial, período em que uma considerável pluralidade cultural 
florescia no Império e ressignificava os seus costumes. O culto isíaco, o cerne desta análise, é 

uma importante ferramenta que demonstra tais emaranhamentos, neste caso, já aceito e 
inserido na religião romana durante a época imperial e tratado pelo autor de modo benfazejo. 
Pretende-se, portanto - à luz dos conceitos de ritual e espaço sagrado e da combinação 

metodológica do Estruturalismo Genético, do Lucien Goldmann e da Análise Categorial, 
proposta pela Laurence Bardin - apresentar o culto dedicado à deusa Ísis e a edificação de 

espaços sagrados isíacos, a partir da obra O Asno de Ouro, dando ênfase ao seu culto de 
Mistério, suas festividades e rituais, de modo a entender sua relevância para esta cultura e a 
intenção de Apuleio em apresentar positivamente um culto em detrimento de outros, com o 

nítido objetivo de realizar uma apologia à deusa nilótica. 

 

Palavras-chave: Apuleio; Culto de Ísis; Ritual; Espaço Sagrado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to understand the construction of sacred and ritualistic spaces in the book The 
Golden Ass, of the madaurensis Apuleius (125 AD – 180 AD), reflected in the way the author 

presents a series of cults considered, mostly, on the margins of the Roman religion and that 
have been introduced into their reality. Apuleius wrote during the Antonine dynasty, in the 
imperial time, period during which a considerable cultural diversity flourished in the Empire 

and reframed their customs. The cult dedicated to the goddess Isis, the core of this analysis, is 
an important tool that shows such entanglements, in this case, already accepted and inserted in 

the Roman religion during the imperial period and treated by the author in a benign way. It is 
intended, then – in the light of ritual and sacred space concepts and the methodological 
combination of Genetic Structuralism, from Lucien Goldmann, and of Categorial Analysis, 

proposed by Laurence Bardin – present the cult dedicated to the goddess Isis and the 
edification of isiac sacred spaces from the book The Golden Ass, emphasizing its cult of 

Mystery, their festivities and rituals, in order to understand its relevance to this culture and 
Apuleius intentions in positively present a cult at the expense of others, with the clear 
objective of making an apology to the Nilotic goddess. 

 

Key words: Apuleius; Cult of Isis; Ritual; Sacred Space. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os emaranhamentos1 sempre foram uma realidade na Antiguidade, principalmente 

no que diz respeito aos contatos culturais e/ou econômicos. Desde os tempos mais remotos, o 

Egito causava fascínio entre os povos, seja pela sua longevidade2, pelos saberes ou pela 

composição de suas práticas cotidianas - através dos seus costumes religiosos e do fascínio 

com relação aos seus ornamentos de luxo3. Conforme Silva (2013, p. 171-174), antes mesmo 

de se estabelecer enquanto uma província romana4, as relações entre romanos e egípcios já 

existiam especialmente no âmbito comercial: os romanos estabeleceram tais atividades com 

os egípcios, importando principalmente seus cereais e artigos de luxo. A cidade de Alexandria 

foi muito importante neste processo; aliás, ela foi a catalisadora do diálogo entre os três tipos 

culturais que iremos abordar ao longo deste trabalho: gregos, egípcios e romanos. Ela 

absorveu, em sua gênese, cultos de diferentes divindades, além de rituais com características 

gregas, egípcias e romanas. O Império romano carrega consigo tal bagagem religiosa, 

comportando locais de culto dedicados aos deuses gregos, romanos e egípcios, os últimos 

representados principalmente por Ísis e Osíris. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo 

analisar a existência do culto isíaco no Império, através da análise da obra O Asno de Ouro ou 

Metamorfoses (Asinus Aureus)5, de Apuleio, datada do século II d.C, período do Alto Império 

Romano, durante a Dinastia dos Antoninos.  

A respeito de tais contatos culturais, seria importante abrir um pequeno parênteses 

de modo a apresentar brevemente a identidade do autor da obra, “Lúcio”6 Apuleio: este teria 

nascido por volta de 125 d.C, na província romana de Madaura, localizada na África e 

morrido em Cartago, provavelmente em 180 d.C. Ele seria filho de um cidadão romano que 

teria ido à Madaura com outros cidadãos, a fim de repovoar a região. Durante a sua 

                                                                 
1 O conceito de Emaranhamento Cultural ou Cultural Entanglement, como propõe o arqueólogo Philipp W. 

Stockhammer (2012, p. 47-51), faz referência às trocas culturais, de modo a comprovar que elas não possuíam 

uma via de mão única. Pelo contrário, as regiões de fronteiras, além da costa marítima e das áreas de comércio 

comprovam essa ampla rede de emaranhamentos culturais. Este fato é possível de ser comprovado pelos muitos 

elementos periféricos disseminados em Roma, como, por exemplo, o próprio culto de Ísis . 
2 Ver Herótodo, Histórias, II, 2. 
3 Entendemos por ornamentos de luxo seus estilos de maquiagem, acessórios variados, tecidos , essências, 

confecções artísticas, arquitetura, tapeçaria. 
4 A autora afirma que o Egito se tornou província romana apenas no século I a.C. (SILVA, 2013, p. 171). 
5 Trabalharei com as traduções das editoras Les Belles  Lettres, Gredos e Ediouro. 
6 Diversos autores atribuem o nome “Lúcio” a Apuleio por considerarem que a obra O Asno de Ouro 

corresponde a uma obra autobiográfica. 
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adolescência, viajou pelo Oriente e teria estudado na Grécia - onde teria tido contato com a 

filosofia platônica e passado a integrar o núcleo de filósofos medioplatônicos - e na Itália. 

Sabe-se que ele era um homem letrado, que escrevia em e conhecia o grego e o latim7. 

Apuleio, neste sentido, é um importante autor a ser estudado, haja vista que o próprio é uma 

figura culturalmente híbrida, que conviveu entre vários povos, de distintos costumes e, além 

disso, possuía um conhecimento amplo em filosofia, retórica, liturgia, geometria, música, 

astronomia e poesia (APULEYO, Flórida, XX). Ele era um homem letrado, que advogou em 

Roma e, durante as suas viagens, teria conhecido e, inclusive, praticado diversas religiões e 

cultos estrangeiros, que habitavam o Império Romano. Sobre tais cultos, especificamente 

aquele dedicado à deusa Ísis, têm-se na obra Asinus Aureus um importante registro 

documental de sua relevância no Império. 

Acredita-se que esta teria sido escrita apenas após o amadurecimento intelectual 

de seu autor, durante os anos finais de sua vida, em meados de 175 d.C., após ter passado por 

muitos acontecimentos que são, em sua maioria, descritos nas obras8 Apologia e Flórida, 

como o processo em que é acusado de se utilizar de práticas mágicas para seduzir uma viúva 

de posses, Pudentila, com quem se casou e o fato de ter sido homenageado com a construção 

de duas estátuas. A obra O Asno de Ouro, é importante por documentar muitos aspectos do 

cotidiano dos cidadãos romanos: dentre as várias temáticas tratadas pelo autor, destacam-se o 

encontro entre culturas, a magia, o amor, o roubo, a morte, aspectos da religião e da moral. A 

obra também comporta muitos gêneros narrativos: novela, romance, obra de fábulas, tragédia, 

que tem por objetivo o divertimento de seus leitores. Neste sentido, ela narra as aventuras e as 

desventuras de Lúcio, um cidadão grego que vai a Hípata, na Tessália, e acaba por se envolver 

com as artes mágicas, o que resulta na sua metamorfose em asno. Lúcio, enquanto asno, é 

roubado e percorre por muitas cidades, até chegar em Corinto, no porto de Concréias, onde é 

atendido pela deusa Ísis, que lhe concede novamente a sua forma humana durante o festival 

Navigium isidis, que marca o início da primavera e abertura da temporada de navegações. 

Lúcio, então, se inicia nos Mistérios de Ísis e Osíris e dedica a sua vida ao serviço dos deuses.    

A narrativa é dividida em onze livros e, embora Apuleio dedique apenas o Livro 

XI para falar da presença da deusa nilótica em Roma e nas suas províncias, tentaremos 

comprovar a ideia de que toda a construção narrativa da obra é pensada apresentando indícios 

da existência da deusa, com o intuito de construir a sua apresentação ao longo de todos os 

                                                                 
7 Ver item “D” do Mapeamento da fonte, em volume II. 
8 Falaremos a respeito de sua biografia e principais obras no capítulo 1. 
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livros, para revelar, de fato, a sua identidade apenas no Livro XI. Para tanto, tentaremos 

compreender, através da Asinus Aureus, os emaranhamentos religiosos pelos quais a Ísis 

cultuada pelos romanos passou, principalmente com o intuito de perceber a construção 

ritualística e espacial de seu culto na época imperial, durante o século II d.C.  

Dois outros aspectos são importantes para compreender o universo da narrativa 

literária de Apuleio. O primeiro deles é a crença de que sua obra seja uma releitura de um 

pequeno romance grego, disposto em dois livros, provavelmente escrito por Luciano, mas sua 

autenticidade é discutida. O romance é intitulado Lúcio ou O Burro, e conta a história de um 

jovem metamorfoseado em asno pela curiosidade em conhecer as artes mágicas. Após muitos 

momentos de infortúnios, ele retorna a sua forma natural após comer uma grinalda de rosas 

(TEXEIRA, 2000, p. 15). Embora pareça o resumo da própria narrativa de Apuleio, as 

Metamorfoses envolvem uma série de outras histórias e de muitos elementos que não estão 

presentes no provável romance de Luciano. Além disso, Apuleio constrói e desenvolve a sua 

narrativa em onze livros e não apenas em dois, como o primeiro, conseguindo exprimir a 

inquietação espiritual de seu tempo, além dos aspectos cotidianos dos romanos. Mesmo que 

tenha sido influenciado pelo provável romance grego de Luciano, o que acreditamos ser muito 

possível, a obra apuleiana apresenta uma complexa trama de temas e histórias, finalizadas na 

presença e apologia à deusa Ísis, para ser classificada como uma mera cópia9.   

O segundo aspecto corresponde a aceitação da obra entre os próprios romanos; ao 

que parece, ela circulou pelo Império e foi bem acolhida pelo público. Não é à toa que ela 

chegou até os nossos dias, o que só foi possível por ter sido enviada, lida e copiada em Roma, 

como demonstrado no subscriptio de Salústio, presente no manuscrito F (GRAVERINI, 2002, 

p. 67). A edição que chegou até nossos dias corresponde à versão presente no manuscrito que 

provavelmente foi escrito no monastério de Monte Cassino, conhecido como Codex 

Lauurentianus 68.2 ou manuscrito F, no século XI (ARAÚJO, 2012, p. 3). 

Cientes de que iremos utilizar uma obra literária enquanto fonte, seria pertinente 

justificar brevemente a utilização de uma fonte literária em uma produção historiográfica, 

tendo em vista a necessidade de um diálogo pertinente com os referenciais metodológicos 

utilizados em nossa análise: o Estruturalismo Genético e a Análise Categorial. Para tanto, 

embora muitos críticos literários acreditem que a literatura nasça apenas na Idade Moderna, 

                                                                 
9 Falaremos mais a respeito dos diálogos que os autores antigos traçavam uns com os outros e da prática da 

imitativo no capítulo 1. 
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concordamos com Gonçalves (2014, p. 2-3), quando ela afirma que na Antiguidade, história e 

literatura não podem e não devem ser pensadas separadamente e, assim como os modernos, os 

antigos também se preocupavam com a arte da escrita, optando pela utilização de técnicas e 

métodos para produzir os seus escritos. A obra Sobre a Composição Estilística, de Dionísio 

de Halicarnasso, datada do século I d.C. é um importante exemplo do respeito que os antigos 

tinham pelas suas produções: trata-se de um manual de como escrever e falar conforme as 

normas da persuasão ou peithós e apresenta também um conjunto de habilidades para serem 

aplicadas e trabalhadas na produção de escritos. 

Atualmente, muitas são as discussões sobre a utilização de um texto literário como 

fonte histórica. Conforme afirma o literato Antoine Compagnon (2001), é imprescindível, na 

história literária, que o escritor e sua obra sejam compreendidos de acordo com seu contexto 

histórico e que a leitura e a compreensão de uma obra literária também pressupõe o 

conhecimento de sua situação histórica. O autor continua afirmando que “hoje em dia, a 

própria história é lida cada vez com mais frequência como se fosse literatura, como se o 

contexto fosse necessariamente texto” (COMPAGNON, 2001, p. 222). Neste mesmo viés, 

Chartier (2000), debatendo sobre a relação existente no uso da literatura pela história, afirma 

que “trata-se também de considerar o sentido dos textos [literários] como o resultado de uma 

negociação ou transações entre a invenção literária e os discursos ou práticas do mundo social 

[...]” (CHARTIER, 2000, p. 197). Então, seguindo a linha interpretativa de Chartier, os textos 

literários seriam resultados de discursos ou práticas do mundo social ao qual pertence o autor. 

Ainda, para entender as razões de produção de uma obra, sua realização e as formas de 

apropriação do passado, é essencial que haja um distanciamento por parte do pesquisador, ou 

seja, é necessário realizar uma crítica à fonte10, a fim de perceber como os elementos trazidos 

pelo texto são arquitetados tendo em vista uma finalidade específica, a partir de interesses 

individuais ou de um determinado grupo. Por fim, seria preciso compreendê-los em contato 

com a sua própria historicidade de produção. 

De acordo com Pesavento (1995), aos olhos dos historiadores, a literatura atua 

como uma fonte, não para ser lida de modo literal, e sim como uma representação do que ela 

apresenta. No relato literário, o que deve ser observado é o modo como o mundo é 

representado ou reapresentado. Nesse sentido, ela conclui que a história também não pode ser 

lida de modo literal, já que ela também é uma representação do real. Portanto, “a literatura 

                                                                 
10 Para saber mais: BLOCH, Marc. Apologia da História ou o Ofício do Historiador. Tradução de André Telles. 

Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2002. 
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tem se revelado o veículo por excelência para captar sensações e fornecer imagens da 

sociedade por vezes não admitidas por esta ou que não são perceptíveis nas tradicionais fontes 

documentais utilizadas pelo historiador” (PESAVENTO, 1995, p. 118). Albuquerque Júnior 

(2007) complementa esta perspectiva argumentando que a história buscará sentido nas 

situações recorrentes e racionais, desconfiando daquilo que não vê. A literatura seria a 

responsável por tocar na parte proibida da realidade que “precisará disfarçar-se de ficção para 

falar. [...] A literatura é que pode falar deste mundo informe das sensações, mundo que está 

próximo do inumano. A história apenas se debruça sobre aquilo que nos faz ser, cada vez 

mais, humanos” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 48-49).  

Para tanto, o trabalho com uma fonte literária exige a utilização de uma 

metodologia que esteja de acordo com o que o pesquisador se propõe a realizar. A fonte 

principal deste trabalho - a qual possuo diferentes edições11, em vários idiomas, inclusive uma 

versão bilíngue publicada pela editora francesa Les Belles Lettres, com tradução de Olivier 

Sers12 - como falado anteriormente, corresponde a obra O Asno de Ouro. Dialogando com ela, 

de modo a entender o universo mental de Apuleio13, serão utilizados, quando pertinente, os 

seus demais escritos, aos quais tenho acesso em edições da editora Gredos. Para entender 

mais a respeito do culto isíaco e da visão tradicional que os autores da Antiguidade possuíam 

de tal civilização, utilizaremos como fontes complementares as Histórias, do grego 

Heródoto14, especificamente os livros I, II e III – Clio, Euterpe e Tália – que tratam da visão 

de história e da sua concepção a respeito dos egípcios e a obra Ísis e Osíris, de Plutarco15. 

Como instrumento metodológico para analisar tais fontes, utilizaremos o 

Estruturalismo Genético, de Lucian Goldmann (1976) e a Análise Categorial, da Laurence 

Bardin (2010). O primeiro, para comprovar que as produções literárias são fruto das estruturas 

mentais de seus autores, o que indica o ponto de vista do indivíduo enquanto membro de um 

grupo social, o que nos permite analisar obras literárias do ponto de vista histórico. Conforme 

o autor, o verdadeiro autor da obra literária seria o grupo social ao qual o autor está inserido, 

pois a consciência de classe é o fator que informa a narrativa (GOLDMANN, 1976, p. 204-

205). O segundo, nos permite destrinchar a obra em uma variedade de categorias, para que se 

encontre uma unidade. Esta técnica corresponde a uma das várias vertentes do método de 

                                                                 
11 Les Belles Lettres, Gredos e Ediouro. 
12 É um latinista francês, dedicado a traduzir obras clássicas.  
13 Como propõe o método Estruturalismo Genético, do Lucian Goldmann. 
14 Edição da editora da UNB. 
15 Edição da editora Gredos. 
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Análise de Conteúdo e tem como base o desmembramento do texto em temáticas, visando 

desvendar os vários núcleos de sentido, de modo a construir uma unidade da obra (BARDIN, 

2010, p. 131; p.145). O método proposto pelo Goldmann tem um caráter mais geral e, por este 

motivo, será utilizado como ferramenta principal, enquanto que a Análise Categorial será 

utilizado como uma ferramenta auxiliar, de separação e organização das fontes, como também 

propõe o próprio Goldmann (1976, p. 211). Neste sentido, faremos apenas um breve 

comentário a respeito do Estrutualismo Genético, haja vista que uma explicação mais 

detalhada comporá o quarto capítulo deste trabalho. 

 Uma das hipóteses de tal método é de que todo comportamento humano seria 

uma tentativa de dar uma resposta significativa a uma situação particular de desequilíbrio, 

criando um equilíbrio entre o sujeito da ação e o objeto sobre o qual ela se exerce, que seria o 

mundo ambiente (GOLDMANN, 1976, p. 204), ou seja, é possível associar tal 

comportamento do autor – ou, pelas palavras de Goldmann, do seu grupo social - manifestado 

em seus escritos a uma tentativa de resposta ao contexto romano vivenciado durante o século 

II d.C., período do Alto Império Romano. Ainda, seria necessário dialogar com as demais 

produções literárias do autor, de acordo com a sua ordem cronológica, para que o seu universo 

mental possa ser melhor compreendido, bem como a coerência do seu trabalho, haja vista que 

a consciência de classe seria a verdadeira autora da obra. De acordo com Cardoso (1997), os 

princípios do método desenvolvido por Goldmann são dois: compreensão e explicação. O 

primeiro corresponde à descoberta de uma estrutura significativa inerente à obra literária. O 

segundo, por sua vez, é a inserção dessa estrutura significativa em uma estrutura maior (da 

consciência de classe). O método de Goldmann atua em dois níveis, que estão em constante 

oscilação: aquele do objeto de estudo e o da sua inserção na estrutura maior, englobante 

(CARDOSO, 1997, p. 28-29). Em suma, no método Estruturalista Genético, o essencial é 

tentar abordar a obra como um significante, na qual os possíveis significados devem ser 

explicitados quando relacionado obra e sociedade (grupos sociais) (ODALIA, 1971, p. 27). 

Considerando a vastidão dos temas tratados por Apuleio, deixaremos explícito 

que nosso enfoque dar-se-á nas questões de cunho religioso e nos elementos que se 

comunicam com tal aspecto, notadamente a peregrinação de Lúcio, magia, curiosidade, 

presença de deuses estrangeiros e seus rituais próprios e os elementos referentes ao culto 

isíaco: rituais, práticas ritualísticas, festividades, práticas de iniciação, de modo a 

compreender o processo de incorporação, aceitação e prática de um culto dedicado a uma 

deusa egípcia no Império, bem como a sua importância e magnitude neste processo.  
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Enfim, dividimos a dissertação em dois volumes: o primeiro é composto por 

quatro capítulos. O segundo volume compreende os anexos deste trabalho, compostos por 

uma cronologia da época imperial romana, mapas que serão citados ao longo dos capítulos, e 

por um corpus textual ou mapeamento da fonte que norteia toda a análise realizada ao longo 

deste trabalho.    

Com relação ao primeiro volume, ao longo do primeiro capítulo traçaremos um 

breve histórico a respeito do contexto de produção das Metamorfoses, isto é, o século II d.C. 

Ainda, apresentaremos a biografia de Apuleio, com atenção especial ao movimento da 

Segunda Sofística e ao Médio-platonismo – corrente filosófica seguida pelo autor. Para tanto, 

também apresentaremos os diálogos traçados por Apuleio - em suas obras - com importantes 

autores que o antecederam e/ou são seus contemporâneos, de modo a mostrar que ele era um 

homem culto, que conhecia o que era produzido em sua época e nos períodos remotos. Enfim, 

neste primeiro momento apresentaremos a parte contextual referente ao autor e ao período em 

que ele estava inserido: século II d.C., Dinastia Antonina.  

O segundo capítulo faz um breve balanço sobre as discussões mais atuais a 

respeito da religião imperial romana, mostrando que a própria expansão do Império foi 

possibilitada pela flexibilidade e tolerância dos romanos em relação à aceitação e 

ressignificação das práticas culturais do povos conquistados. Neste sentido, veremos que a 

religião romana estava diretamente relacionada ao ritual e à execução satisfatória de suas 

práticas ritualísticas, realizadas em espaços sagrados. Sobre os últimos, discutiremos acerca 

dos importantes autores que trabalham com este conceito e da influência dos estudos de 

Mircea Eliade nestes, além de introduzir os recentes estudos desenvolvidos pelos geógrafos da 

religião - David Sopher, Chris Park e Roger Stump - e dos historiadores da Antiguidade, 

notadamente John Scheid e François de Polignac. 

O terceiro capitulo, por sua vez, enfatiza a figura da deusa Ísis, desde suas raízes 

egípcias, de modo a apresentar suas características para esta civilização e as transformações 

ocorridas ao longo dos séculos. A religião romana e suas práticas ritualísticas também serão 

foco de atenção, uma vez que o culto isíaco, embora seja originalmente egípcio, é 

ressignificado, sendo considerado, na época imperial, parte integrante da religião romana e 

um culto propagandístico da religião imperial. Enfim, contextualizaremos também a época 

republicana, a fim de apresentar as condições de penetração dos cultos estrangeiros em Roma, 

notadamente o culto de Ísis, que nem sempre foi bem aceito entre os romanos, sofrendo 
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perseguições em muitos momentos, principalmente na época republicana. 

O quarto e último capítulo analisa propriamente a obra O Asno de Ouro. 

Iniciamos o capítulo com uma breve explicação de nossas opções metodológicas: 

Estrututalismo Genético e Análise Categorial. Em seguida, discutiremos como Apuleio 

apresenta a peregrinação do personagem Lúcio por meio de suas ações e práticas espaciais. 

Trataremos sobre o sincretismo relacionado à imagem da deusa Ísis, revelando-a como uma 

deusa universal, que comporta várias outras divindades femininas em si. Ainda, analisaremos 

a questão da magia em Roma, mostrando que existia uma forma de magia abominada pelos 

romanos e outra, que estava inserida nos seus próprios rituais e festividades. Discutiremos 

também sobre as práticas ritualísticas dedicadas à deusa Ísis presente na obra, bem como suas 

principais celebrações. Em seguida, trataremos do debate, ainda em aberto, sobre a questão 

dos cultos de Mistério e enfatizaremos, por fim, como a deusa Ísis é responsável por demarcar 

espaços sagrados isíacos, aos quais dividiremos em: espaço marítimo, espaço da procissão ou 

festivo, espaço templário, espaço onírico e espaço iniciático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

1. APULEIO: VIDA E OBRA 

 

Apuleio teria nascido por volta de 124 ou 125 d.C, na província romana de 

Madaura, localizada na África. Ao que se sabe, teria viajado pelo Oriente e estudado na 

Grécia e na Itália. Na Grécia, teria tido contato com a filosofia platônica e passado a integrar o 

núcleo de filósofos medioplatônicos. Sabe-se que o madaurense era um homem letrado e 

viajado e, por consequência, conheceu diversas religiões e cultos estrangeiros, que residiam 

legalmente, ou não, no Império Romano, como a arte da magia, que teria lhe rendido um 

processo de acusação como praticante. Este processo fora registrado pelo próprio Apuleio no 

discurso Apologia, obra de autodefesa. Goldmann (1976, p. 205) afirma que as obras literárias 

resultam das estruturas mentais dos seus autores e, por isso, devem ser vistas na coletividade 

de um dado grupo social. Então, seguindo a sua linha metodológica, no primeiro momento 

deste capítulo faremos um breve histórico do contexto vivenciado pelo autor em Roma, no 

século II d.C., período do Alto Império Romano, durante a Dinastia Antonina.  

Com o passar dos anos, muitas pesquisas sobre a biografia de Apuleio e suas 

obras ganharam espaço no cenário da historiografia atual, com diferentes abordagens. 

Contribuindo com esta perspectiva, analisaremos de forma breve, no segundo momento deste 

capítulo, as origens de Apuleio: de Madaura ao coração do Império. Consideraremos também 

a produção literária na Antiguidade, os gêneros pelos quais Apuleio caminhava, as suas 

influências e contato com um vasto segmento de obras, tão evidentes em suas letras, pois, de 

acordo com a crítica literata alemã Renate Lachmann (2008, p. 301), uma obra, seja ela qual 

for, corresponde a uma junção de vários outros textos. Desse modo, a terceira e última parte 

deste capítulo se propõe a analisar as obras do escritor madaurense, através dos seus 

respectivos gêneros, com enfoque para a obra O Asno de Ouro e o gênero novela. Além disso, 

buscaremos identificar e avaliar a presença de outros textos e as menções feitas a outros 

autores em seus escritos, a fim de identificar a formação de um cânone literário apuleiano. 
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1.1. OS ANTONINOS E O PERÍODO DE FLORESCIMENTO NO IMPÉRIO 

 

Um autor é fruto de seu lugar de fala e não há como analisar uma obra seja ela 

qual for, principalmente do gênero literário, sem considerar o seu contexto de produção, haja 

vista que ela representa uma época e, como tal, traz à tona características, influências, 

pensamentos, críticas e elogios da sociedade vivenciada. No caso de Apuleio (125 d.C. - 180 

d.C.), como veremos adiante, ele teria nascido em Madaura16, no século II d.C, localizada no 

norte da África e uma província, entre inúmeras, do Império Romano. Aqui falaremos 

propriamente da época imperial, com destaque para a época dos Antoninos, representados por 

quatro imperadores: Adriano (117 d.C. - 137 d.C.), Antonino Pio (138 d.C. – 161 d.C.), Lúcio 

Vero (161 d.C. – 169 d.C.) - co-imperador de Marco Aurélio - e Marco Aurélio (161 d.C. – 

180 d.C.), exatamente por representarem o momento em que Apuleio viveu17.  

Não que os demais períodos da política romana não sejam essenciais para 

compreensão do que viria a ser o Império, mas tal assunto já foi bastante discutido pela 

historiografia e não será foco de discussão neste trabalho. Neste sentido, serão apresentados, a 

seguir, os principais aspectos do Alto Império Romano, período governado pelos quais 

denominamos como Antoninos, em referência ao imperador Antonino Pio. Dar-se-á, também, 

atenção aos acontecimentos que possam se relacionar diretamente com a vida de Apuleio e a 

produção de suas obras: diversidade imperial, Segunda Sofística, situação do direito no 

Império, popularização do culto de Ísis, dentre outros que serão mencionados no decorrer no 

capítulo. 

Antes de iniciar a discussão, é importante citar uma considerável medida política 

que caracterizou o governo dos Antoninos: esta foi o princípio da adoção. Após a morte de 

Nerva (96 d.C. – 98 d.C.), que não teve descendentes do sexo masculino e já assumiu o papel 

de imperador em precárias condições de saúde e idade já avançada, foi escolhido como seu 

sucessor o imperador Trajano (98 d.C. – 117 d.C.), que pelo passado militar, poderia 

assegurar o apoio e o consentimento dos soldados. Ele foi escolhido pelo próprio Nerva, que 

tinha em mente também a sua popularidade (GRIMAL, 2010, p. 100). Este ato acorda que, a 

                                                                 
16 Atualmente Mdaurusch, na Argélia. Ver introdução da obra Apologia - Flórida, tradução de Santiago Segura 

Munguía, 1980. 
17 As datações estão de acordo Gilvan Ventura Mendes e Norma Musco Mendes (2006, p. 291-293) e Pierre 

Grimal (2010, p. 161 - 170). 
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partir daquele momento, os príncipes seriam selecionados por suas qualidades pessoais e pelo 

seu talento, não mais pela sua consanguinidade. Não que esta possibilidade estivesse 

descartada. Se concebido um filho homem, ele poderia herdar o trono, como também poderia 

ser passado para um candidato mais preparado (PEACHIN, 2006, p. 129-131). Outra 

importante característica do tempo dos Antoninos é que o imperador não necessariamente 

precisava ter nascido em Roma para governar. Tanto Trajano quanto Adriano, pertenciam a 

famílias originárias do sul da Espanha (PEACHIN, 2006, p. 129-131; GRIMAL, 2010, p. 

101). 

O historiador Pierre Grimal (2010, p. 107-109) descreve o século dos Antoninos 

como um período de expansão, cujo Império apresentava-se coeso, fortificado, 

estrategicamente e espiritualmente, contra qualquer ameaça. Com uma população hipotética 

de aproximadamente setenta e sete milhões de habitantes, não houve nenhum corte fronteiriço 

considerável, até porque o Império realizava concessões em troca de condições, incluindo a 

convivência “pacífica”. As fronteiras só chegaram a ser ameaçadas nos tempos de Marco 

Aurélio, em 167 d.C., com a invasão dos Marcomanos e Quadas, forçando a fronteira do 

Nórico. No entanto, ela foi prontamente contornada pelo imperador. Com relação à economia 

no período, de modo sucinto, ela tinha como base a agricultura tanto para consumo próprio, 

como também para fins de troca. O comércio se revelava frutífero e lucrativo e um importante 

meio de contato entre diferentes culturas. As províncias da África e do Egito tiveram um 

papel considerável neste processo, pois elas abasteciam o Império com grãos e trigo, além de 

artigos de luxo18. Roma era responsável pela produção de vinhas e oliveiras, que se estendia 

também à província da África (GRIMAL, 2010, p. 122-124). 

No tocante ao direito romano, no tempo dos Antoninos ele obtivera grande 

prestígio. Todos os cidadãos poderiam recorrer às leis romanas. Contudo, eles não eram 

completamente iguais em direito. Grimal indica que existiam pelo menos duas categorias: a 

dos honestiores e dos humiliores. Os primeiros eram aqueles notáveis, tanto em Roma, quanto 

nas Províncias. Os segundos, eram os menos privilegiados, socialmente falando; aqueles que 

ocupavam um lugar entre o povo (GRIMAL, 2010, p. 119-120). Apuleio, certamente, quando 

                                                                 
18 “Entre Roma e as províncias orientais, o comércio incidia em mercadorias muito diferentes. Também havia 

vinho e azeite, mas o que afluía à Cidade eram sobretudo produtos de luxo, objetos fabricados por artífices sírios, 

egípcios ou naturais da Anatólia: móveis preciosos, tapeçarias, tecidos tingidos de púrpura (especialidade síria), 

sedas, tecidos de algodão, cuja matéria-prima provinha de países exteriores ao Império, dos confins da China ou 

da Índia, transportada em caravanas ou em barcos, ao longo do Golfo Pérsico e do Mar Vermelho. Importa ainda 

acrescentar as especiarias e os perfumes, de que se fazia grande consumo” (GRIMAL, 2010, p. 124).  
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julgado19, em 158 d.C., como veremos no próximo tópico de discussão, foi considerado um 

dos honestiores, por ser cidadão madaurense, filho de um cidadão romano de importância e de 

posses, um erudito que elaborou sua própria defesa, nutrindo elogios constantes à 

superioridade e erudição de Cláudio Máximo, pró-cônsul durante o governo do imperador 

Antonino Pio.  

Além disso, Apuleio possuía uma eloquência considerável, percorrendo por 

diversos campos do conhecimento: atuou como advogado, médico, filósofo, literato, entre 

outros. Em suas obras, o madaurense faz menção ao sistema de iuridici, decreto judicial 

estabelecido por Adriano em 147 d.C. e, posteriormente, por Marco Aurélio (SANDY, 1997, 

p. 2). Enfim, é importante mencionar que os juristas desempenhavam uma atividade 

importante na cidade imperial, como também nas províncias. Eles possuíam um status 

privilegiado, auxiliando, por exemplo, na fiscalização e manutenção das regras nos serviços 

de abastecimento ou na regulamentação dos jogos nas cidades provinciais. Apuleio era muito 

estimado em sua província. Em seus inúmeros discursos, registrados em suas obras, ele 

mostra que em Cartago, província da África, foi aclamado pelos cidadãos, sendo 

homenageado com uma estátua em sua honra, como veremos adiante.  

Esta prática, na verdade, era algo comum na República e também continuou 

durante o Império. Miller (2013, p. 198) nos demonstra a grandiosidade de tais construções. 

Trajano foi homenageado, após a guerra contra os Dácios, com uma grandiosa estátua, 

enfatizando a virtude do imperador e a supremacia do Império. Este monumento inova na 

decoração no uso de uma coluna com um friso em forma de espiral, contendo cenas da guerra 

e servindo de registro pictórico da campanha de Trajano. Marco Aurélio também foi 

homenageado pelo senado e pelos cidadãos de Roma com uma estátua, a fim de comemorar 

suas vitórias contra os Marcomanos e Sármatas nas campanhas entre 172 e 175 d.C. e tinha 

como referência o modelo adotado pela estátua de Trajano.  

Com relação às construções sabe-se, de modo geral, que pela estabilidade do 

Império elas tiveram continuidade. Augusto, no auge do seu governo, transferiu as 

assembleias eleitorais para o Campo de Marte, passando a dar notabilidade ao lugar. Este 

processo, conforme Ziolkowski (2013, p. 404-408), foi acompanhado pelo desenvolvimento 

da cidade e uma expansão considerável dos complexos imperiais no fórum, no palatino e no 

                                                                 
19 Apuleio foi julgado por inúmeras acusações, entre elas a de sedução para benefícios lucrativos, e se defendeu, 

registrando seu julgamento anos mais tarde em um tratado jurídico de fôlego, intitulado Apologia. Falaremos 

desta obra posteriormente. 
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Campo de Marte. Nestes espaços aconteciam rituais cívicos e não cívicos, além de outros ritos 

e cerimônias religiosas, mostras equestres, de gladiadores e teatrais. Tais fatos possuem 

importância considerável para esta análise, tendo em vista que o principal templo dedicado a 

Ísis no período dos Antoninos estava localizado no Campo de Marte, mostrando assim a 

importância da divindade perante o imperador e os cidadãos romanos, bem como a 

popularização do seu culto.  

Dumser (2013, p. 147-148) enfatiza o processo de construções no reinado de 

Adriano, que tinha um profundo interesse em produzir um programa arquitetônico em seu 

governo. Ele teria se preocupado em restaurar muitas obras em Roma, mas sua ênfase foi em 

erigir monumentos em sua homenagem. Ele reconstruiu, com alterações significativas, o 

Panteão de Agripa, destruído por um incêndio, em 110 d.C. Construiu, ainda, o templo de 

Adriano, em honra às deusas Vênus e Roma, o maior templo em Roma, com traços gregos e 

erigido por construtores gregos. Para a autora, esta expansão arquitetônica ocorreu devido a 

um conjunto de fatores, que inclui o extenso reinado de Adriano, a estabilidade econômica do 

Império e o declarado interesse arquitetônico do imperador.  

Allison (2003, p. 218) é direta em afirmar que o imperador Adriano foi 

responsável por realizar muitas melhorias em Roma e nas suas províncias. Ela afirma também 

que, dentre todos os imperadores do século II d.C., Adriano era um verdadeiro admirador da 

cultura grega e, por isso, transformou Atenas, por volta de 130 d.C., em um centro para 

organização de culto, o Pan-heleno, onde inúmeras províncias foram convidadas a integrar. 

Além disso, construiu um novo aqueduto com fachada monumental, com quatro colunas 

jônicas, contribuindo na melhoria do abastecimento de água. Adriano também foi responsável 

pela construção de uma biblioteca na lateral da Ágora de César e Augusto, aos moldes do 

templo da paz de Vespasiano no centro de Roma, com pórtico e jardim acompanhado por uma 

extensa piscina que se estende para baixo do centro. 

A admiração de Adriano e dos demais imperadores Antoninos pelos gregos e 

pelos clássicos não é mera coincidência. Ela reflete o momento vivenciado por estes homens: 

o Império estava marcado por um aglomerado de povos e costumes e isto refletia na própria 

coesão imperial, já que a política romana incluía a aceitação cultural dos diferentes povos que 

habitavam o Império. Tal diversidade culminaria em dois pontos que trataremos em seguida: 

o movimento da Segunda Sofística e a popularização do culto isíaco no Império. De acordo 

com Pierre Grimal (2010, p. 108-109), o Império passava por um período de expansão e 
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aceitação cultural e, à custa de algumas concessões, Roma permitia que as cidades 

conquistadas prosseguissem a vida normalmente. Conforme Hingley (2010, p. 73-83), o 

Império romano estava formado por uma sociedade heterogênea20, cujos membros conviviam 

de forma pacífica com o intuito de tornarem-se parcialmente romanos, pois mantinham suas 

identidades nativas.  

A elite romana parece possibilitar, a partir de inúmeros atos políticos, que 

“membros de várias sociedades nativas defin[am] suas identidades de maneiras novas e 

estimulantemente originais, permitindo, também a incorporação de vários membros da não-

elite nesses desenvolvimentos” (HINGLEY, 2010, p. 80-81). Para o autor, foi este critério que 

permitiu a sobrevivência do Império, com uma relação tolerável entre diversas populações em 

uma área tão vasta. Segundo Hingley, esta diversidade está pautada no papel dos comerciantes 

inter-provincianos e dos soldados que transpassavam as fronteiras em nome do Império, mas 

não estavam blindados no processo de mútuas influências culturais (HINGLEY, 2010, p. 77). 

Roma desejava que o Império se estende-se por todas as terras habitadas e este espírito não 

estava apenas reservado aos governantes. Os sofistas, conforme Grimal (2010, p. 111), 

exaltavam o papel de Alexandre, o grande, como unificador da humanidade e responsável por 

expandir os valores do helenismo pelo mundo. 

  Este sentimento aflorado nos permite perceber a importância da província grega 

para os romanos, isto é, o berço dos clássicos. O ideal de Paidéia era uma realidade 

vivenciada pelos romanos do século II d.C. em seu cotidiano e não apenas algo vinculado às 

escolas. A vida dos romanos, neste contexto, foi vivida de acordo com os princípios da alta 

cultura e eles sofreram uma intensa pressão para que o projeto comportamental e educacional 

dos romanos estivessem em conformidade com estes ideais. Logo, Paidéia, era um estilo de 

vida público e não apenas uma convicção esquecida (SWAIN, 2003, p. 182). Os sofistas 

tinham a função de propagar tais valores: eles pregavam pela efervescência retórica e por um 

helenismo flamejante: os eruditos, retóricos e filósofos são prova disso (ANDERSON, 2005, 

p. 7-8). A retórica neste período, de acordo com Anderson, apresentava-se como uma 

continuidade das escolas filosóficas e, para tanto, pode-se perceber um evidente reavivamento 

do Pitagorismo, do Platonismo e do Epicurismo.  

                                                                 
20 “[...] comunidades dentro do Império em expansão tornaram-se aliadas de Roma e foram incorporadas, 

precisamente porque se lhes  oferecia, elas barganhavam ou lutavam por, o privilégio de reterem o núcleo de sua 

organização tradicional dentro de um esqueleto imperial que se propunha a garantir ordem e estabilidade” 

(TERRENATO apud HINGLEY, 2010, p. 75). 
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Outra ferramenta interessante deste movimento foi a valorização da literatura 

grega no século II d.C, em detrimento da literatura latina, pelo menos para os romanos mais 

elitizados. Eles conheciam e estudavam a língua grega e os seus principais clássicos 

(GRIMAL, 2010, p. 112). O movimento da Segunda Sofística se revela bilíngue e Apuleio é 

um retrato deste bilinguismo: sua obra Floridas apresenta diálogos nas duas versões. Em um 

discurso direcionado a Asclépio, ele garante o fazer nas duas formas. Ou seja, Apuleio 

escreve em ambas as modalidades e, no século II d.C., foi um importante representante da 

atividade vigorosa da literatura latina, como também grega, no movimento sofístico 

(ANDERSON, 2005, p. 10; p. 122).  

Enfim, os sofistas se orgulhavam do passado grego, como também admiravam a 

força dos romanos. Para eles, o Império era um acontecimento ímpar, algo que os gregos 

jamais fizeram. Era a possibilidade de ocupar e unir todos os lugares habitados do mundo. 

“Atenas, diz Aristides, inventou tudo, exceto uma arte, que os romanos descobriram, a de 

mandar, isto é, de criar uma ordem, de estabelecer relações estáveis e racionais entre as 

cidades e os povos” (GRIMAL, 2010, p. 114-115). Finalmente, os integrantes deste 

movimento usufruíam de um certo prestígio, principalmente no Oriente, onde eles eram 

direcionados a assuntos públicos e, por vezes, seguiam carreira como advogados, como é o 

caso de Apuleio (GRIMAL, 2010, p. 113-114). 

O último ponto a ser tratado no contexto da Dinastia Antonina refere-se à 

popularidade do culto isíaco entre os romanos. De modo geral, é preciso conhecer uma regra 

básica adotada pelos imperadores: Roma se posicionava em respeito à diversidade cultural e, 

assim, religiões periféricas poderiam ser oficializadas, contanto que se adequassem as suas 

práticas. Com a entrada de imperadores que não nasceram propriamente na cidade de Roma, é 

possível identificar uma maior presença e consideração aos aspectos das culturas grega e 

oriental. O Oriente, principalmente o Egito - já com influência do helenismo - causava 

enorme fascínio. Dessa forma, os cultos marginalizados estariam presentes em Roma desde 

muito tempo21, passando por momentos de repressão e de aceitação, dependendo da ameaça 

que poderiam causar à ordem pública da Urbs (ROSA, 2006, p. 151). Durante a Dinastia 

Antonina, tem-se uma maior aceitação e adesão das diferentes camadas sociais romanas 

nestes cultos estrangeiros, isso também pelo considerável emaranhado de diferentes culturas 

                                                                 
21 Discutiremos a este respeito nos  dois próximos capítulos que se seguem. 
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que eles já apresentavam. O culto isíaco, por exemplo, possui traços gregos, além dos 

tradicionais egípcios e, ao ser adotado em Roma, passou por mais ajustes. 

O historiador Richard Lim (2003, p. 279) afirma que Ísis foi a divindade egípcia 

mais cultuada na cena religiosa antiga. Entre os romanos, após períodos de perseguição, seu 

culto foi oficializado e Ísis alcançou uma alta popularidade. Seu culto estava direcionado a 

uma religião de Mistérios22, cujos preceitos se baseavam em uma união cada vez mais estreita 

com a deusa, tão poderosa e transcendente, capaz de angariar, proteger e salvar devotos além 

de sua terra de origem. O renomado arquiteto romano Vitrúvio, na transição entre o século I 

a.C. e I d.C., já previa que grande parte das cidades romanas seriam agraciadas com templos 

dedicados a Ísis e a Serápis. Ele não estava errado: entre os anos 20 e 10 a.C., um templo 

dedicado a deusa é construído no Campo de Marte, local de grande prestígio. Além disso, um 

importante templo em Pompéia, em honra a Ísis, também fora construído. Imperadores como 

Calígula (37 d.C. – 41 d.C.), Nero (54 d.C. – 68 d.C.), Adriano (117 d.C. – 137 d.C.) e 

Cômodo (180 d.C. – 192 d.C.) eram simpatizantes do culto isíaco. Seu culto foi estabelecido 

primeiramente em Alexandria, na ilha de Faros - Ísis era a protetora dos navegantes e esta 

herança chegou até Roma, onde foi presenteada com um festival anual celebrado em sua 

honra, na abertura da temporada de navegações23. 

Trataremos deste festival posteriormente, haja vista que Apuleio o descreve com 

detalhes, no Livro XI, da obra O Asno de Ouro. Aliás, o madaurense foi responsável por 

elaborar um conjunto sofisticado de elogios a Ísis: ele a descreve como a primeira e mais 

importante de todas as divindades, mãe dos deuses e a chama por seus vários nomes – 

Minerva, Vênus, Diana, Prosérpina, Ceres, Juno, Belona, Hécate, Nêmesis - e por aquele que 

considera verdadeiro – como os egípcios a chamavam, Rainha Ísis. Enfim, Apuleio 

desempenhou um importante papel na história da literatura latina. Foi um importante filósofo 

médio-platônico e retórico, participante do movimento da Segunda Sofística e um escritor que 

versou em vários gêneros (WALSH, 2008, p. 774), desempenhando um importante papel na 

propagação e propaganda do culto de Ísis no Império Romano, a partir da obra Metamorfoses 

ou O Asno de Ouro.  

 

 
                                                                 
22 Discutiremos sobre os cultos de Mistério no capítulo 4. 
23 Sobre o festival Navigium Isidis, ver capítulo 4. 
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1.2. APULEIO: DE MADAURA AO CORAÇÃO DO IMPÉRIO 

 

Falar do madaurense Apuleio não é uma tarefa fácil e pensar em como os antigos 

o viam, se não for uma tarefa impossível, se aproxima muito desta possibilidade. Muito do 

que se sabe a respeito do autor são dados fragmentados e incompletos ditos pelo próprio, nas 

suas obras sobreviventes, principalmente em Apologia e Floridas e de forma menos incisiva, 

nos seus Tratados Filosóficos. Ainda, há fortes indícios que a obra O Asno de Ouro ou 

Metamorfoses seria uma releitura de Apologia e, consequentemente, uma obra autobiográfica, 

como afirma Araújo (2012a, p. 11-12), se diferenciando apenas na mudança de gênero entre 

as obras. Esta é, na verdade, a grande hipótese da autora, que a apresentará em um livro ainda 

a ser publicado.  

Deixando de lado esta importante discussão desenvolvida por Araújo, nosso 

objetivo neste capítulo é o de apresentar de forma sucinta quem foi Apuleio, suas principais 

obras24 e a importância delas para os estudos posteriores. À luz de tais considerações, Apuleio 

nasceu em Madaura, por volta de 124 ou 125 d.C., cidade localizada entre a Numídia e a 

Getúlia25 (ARAÚJO, 2012, p. 1; SILVA, 2005, p. 502) e não era uma pessoa comum: sua 

família possuía recursos. Ele era filho de um cidadão romano, oriundo da Itália, que teria sido 

enviado à África, juntamente com outros cidadãos, para uma expedição com o intuito de 

repovoar a província de Madaura (SILVA, 2005, p. 502). Ao que se sabe, lá seu pai foi 

duúnviro26 e, ao morrer, deixou como herança uma quantia de dois milhões de sestércios 

dividida entre ele e o seu irmão (APULEYO, Apologia, 23, 24), usada, segundo o próprio, 

para investir em seus estudos. 

Apuleio foi um homem das letras. Formou-se em Cartago e, lá, estudou retórica, 

gramática, astronomia, geometria, poesia e música (ARAÚJO, 2012, p. 1-2; APULEYO, 

Flórida, XVIII, XX). Praticou os exercícios da declamação e da eloquência (APULEYO, 

Apologia, 5). Ele teria estudado Filosofia e História Natural - com notável influência de 

Platão e Aristóteles - em Atenas, cidade conhecida pelo seu antigo prestígio, por ser o berço 

                                                                 
24 Consideramos como principais as obras que permaneceram até os nossos dias: Apologia, Floridas, O Asno de 

Ouro, Tratados Filosóficos. 
25 Ver mapa 1, em volume II. 
26 Duúnviro se trata da mais alta magistratura municipal. A cidade de Madaura foi co nvertida de cidade tributária 

para colônia romana, sendo administrada pelos duúnviros, supremos magistrados eleitos a cada ano pelo Senado.  
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das letras gregas e local onde conheceu Ponciano27, o responsável pela reviravolta que 

aconteceu em sua vida, daí por diante. Atenas é também, conforme Araújo (2012, p. 1), palco 

da iniciação de Apuleio nos Mistérios órficos e eleusinos e o lugar onde ele conheceu e se 

aprofundou na filosofia platônica (APULEYO, Flórida, XVIII). Apuleio também viajou para 

Roma28, a fim de complementar seus estudos. Lá exerceu a profissão de advogado, tentando 

refazer sua renda, devido aos gastos dispendiosos que teve com seus estudos e viagens. Em 

Roma, também conheceu pessoas importantes e foi reconhecido como orador e homem de 

letras (APULEYO, Metamorfoses, XI, XXX; APULEYO, Apologia, Flórida, p. 13). 

 Posteriormente, retornou à África em uma viagem pelo norte. Durante a sua 

passagem por Alexandria, teria adoecido e foi gentilmente hospedado pelos Apios, seus 

amigos. Durante seu momento de reclusão e repouso, recebeu a visita de Ponciano, por quem 

foi levado para Oea29, onde residiam sua mãe, Pudentila30, e seus familiares (APULEYO, 

Apologia, 72). Lá Apuleio permaneceu sob os cuidados de Pudentila, em um período de dois 

anos, com quem se casou em seguida (APULEYO, Apologia, 41). Acredita-se que ele teria 

realizado sua primeira conferência em 155 d.C., em Oea, sobre o deus Esculápio, provável 

ano do seu casamento (ARAÚJO, 2012, p. 1; Apologia, 72-73). Ainda, teria alcançado fama 

de escritor, provavelmente, no auge dos seus trinta anos. 

Todos estes dados estão registrados nas obras Floridas e, principalmente, Pro Se 

de Magia ou Apologia, obra de autodefesa escrita por Apuleio pouco tempo após ser 

absolvido da acusação de ser praticante de magia por membros da família do primeiro marido 

de Pudentila. Seu processo teria ocorrido em 158 d.C. depois do casamento, na cidade de 

Sabrata31, próxima a Oea. Ao que parece, durante o julgamento de Apuleio, o pró-cônsul 

Cláudio Máximo, um também admirador da filosofia platônica, estava visitando a cidade e 

logo se fez presente, recebendo inúmeros elogios de sua superioridade e sabedoria por parte 

de Apuleio, que tentava a qualquer custo evitar a sua condenação. É importante mencionar 

                                                                 
27 Ponciano era filho de uma viúva de posses, Pudentila, com quem Apuleio se casaria alguns anos depois.  
28 Graças as suas viagens, Apuleio tinha o domínio do grego e do latim, sendo uma espécie de intermediário 

entre estas duas culturas (APULEYO, Apologia, Flórida, trad. MUNGUÍA, p. 12-13). 
29 Atualmente esta é a cidade de Trípoli (CONTE, 1999, p. 553).  
30 Conforme Stone (2014, p. 589), a família mais rica do norte da África romana, ou pelo menos a maior riqueza 

preservada, era a de Aemilia Pudentila, cuja fortuna estava estimada em 4 milhões de sestércios. Apuleio 

confirma esta mesma informação, na obra Apologia, quando afirma que existiam pessoas tentando se apropriar 

dos 4 milhões de sestércios pertencentes a Pudentila (APULEYO, Apologia, 77). 
31 Conforme Bradley (1997, p. 203-205), Sabrata era uma cidade portuária localizada no norte africano 

construído no século I d.C. pela crescente demanda comercial. Embora fosse uma cidade considerada pequena, 

com aproximadamente trinta mil habitantes. Sabrata era importante o suficiente para servir como um centro de 

julgamento. O governador da província costumava visitá-la de vez em quando para tomar conhecimento dos 

assuntos locais. Ver mapa 1, no volume II. 
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que ele se defendeu, advogando em seu favor, durante todo o processo, apresentando 

testemunhos e provas documentais para evidenciar sua inocência. Após publicizar a sua vida 

privada, ficou quase que insuportável para ele continuar vivendo em Oea e, por este motivo, 

mudou-se para Cartago32, por volta de 170 d.C. onde alcançou fama e foi um reconhecido 

como um importante filósofo e orador, sendo presenteado com duas estátuas33 - uma em 

Madaura e outra em Oea - em sua honra, tema de uma de suas conferências publicadas em 

Floridas (APULEYO, Flórida, XVI, 25-27; ARAÚJO, 2012, p. 12).  

Foi durante este período vivido em Cartago que Apuleio teria escrito Floridas, 

uma compilação de conferências, de temas variados, proferidas por ele e, posteriormente, 

selecionadas pelo próprio autor em um conjunto de vinte e três peças de oratória (ARAÚJO, 

2012, p. 9). Metamorfoses ou O Asno de Ouro provavelmente teria sido escrita em 175 d.C., 

como retribuição à estátua feita em homenagem a Apuleio, como pressupõe Araújo (2012, 

p.12; APULEYO, Flórida, XVI, 27-29).34 Em Cartago, Apuleio parece ter conseguido viver 

como desejava: proferindo discursos, sendo respeitado e representando os seus concidadãos. 

Lá, ele recebeu homenagens oficiais e foi agraciado com o cargo de sacerdote da província, de 

caráter imperial (APULEYO, Apologia - Flórida, ver introdução, p. 15). A última notícia que 

se tem de sua existência data do ano de 180 d.C., época provável de sua morte (ARAÚJO, 

2012, p. 1), provavelmente em Cartago, durante a administração do imperador Marco Aurélio 

(161-180 d.C.) ou nos primeiros anos do reinado de Cômodo (180-192 d.C.). 

 

1.2.1. PLATONISMO E SOFÍSTICA 

 

Acreditou-se durante muitos anos que o Médio-platonismo, corrente em que 

Apuleio está inserido, seria apenas um momento de transição entre o Platonismo e o 

                                                                 
32 Ver mapa 1, em anexos, no volume II. 
33 No ano de 1918 foi descoberto em Mdaurusch, Argélia, um pedestal de uma estátua com dedicatória dos 

cidadãos de Madaura a um filosofo platônico, responsável por honrar a cidade. Desta dedicatória, porém, só 

restaram os fragmentos. Por este motivo, não há como saber o nome do tal filósofo, mas pesquisadores creditam 

a estátua a Apuleio (Vide Bulletin archéol. Du Comité des travaux historiques (1918), 1999; (1919), 147. 

Atualmente em St. Gsell, Inscriptions latines de l’Algérie, I, París, 1922, núm. 2115). Para saber mais ver 

introdução da obra Apologia - Flórida, p. 8-9.  
34 “Assim, pois, eu os devo gratidão ou, melhor dizendo, um reconhecimento múltiplo e o proclamarei sempre e 

em todo lugar. Mas, por enquanto, como todavia não tenha terminado o livro que estou escrevendo a propósito 

desta honra, quero, como é de meu costume, testemunhá-lo publicamente. Há, de fato, fórmulas consagradas, 

mediantes as quais um filósofo deve dar graças, por ter sido honrado por decisão oficial com uma estátua” 

(APULEYO, Flórida, XVI, 28-29 – tradução nossa). 
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Neoplatonismo, fato este que desmerecia os autores que estavam vinculados em tal escola 

filosófica. No entanto, hoje já se reconhece a importância destes autores e a riqueza dos seus 

trabalhos. Uma vez que Apuleio se reconhecia como um seguidor da filosofia de Platão 

(CONTE, 1999, p. 554-555), nas suas letras aparecerão apenas o termo “platonismo”. Dentre 

a sua vasta produção, incluindo aqueles registros que se perderam no percurso, ele escreveu 

uma série de trabalhos de cunho filosófico35- De Deo Socratis, De Mundo e De Platone et 

Eius Dogmate, são alguns deles - que foram compilados, posteriormente, na obra Tratados 

Filosóficos.36 Segundo Sandy (1997, p. 23), ao menos vinte e dois títulos platônicos, de um 

total de trinta e seis registros, são de autoria de Apuleio.  

O que se sabe a respeito de suas convicções filosóficas também foi dito pelo 

próprio em seus escritos. Sabe-se que ele iniciou seus estudos na escola de filosofia, ainda em 

Cartago. Os seus mentores filosóficos teriam sido Pitágoras, Aristóteles e Platão. Como eles, 

Apuleio viajou a Atenas em busca de conhecimento especializado, passando a se aprofundar 

nos estudos da filosofia desses autores (SANDY, 1997, p. 7-8). Os madaurenses também o 

reconheciam como filósofo platônico e, por isso, é atribuído a ele uma estátua erigida em 

Madaura e dedicada a um filósofo platônico, que teria honrado a cidade. Era de conhecimento 

geral que Apuleio estava envolvido por tal filosofia (SANDY, 1997, p. 22-23). 

E assim, ele foi seguidor desta doutrina por toda a sua vida. No entanto, ela estava 

embebida pelas correntes do pensamento estóico e cínico (ARAÚJO, 2012, p. 2) e pela 

predominância dos elementos místicos dos cultos e crenças gregas e orientais, em especial Ísis 

e Osíris, Esculápio e Hermes Trismegisto (APULEYO, Apologia - Flórida, p. 12). Não era 

filosofia platônica pura, pois ela estava envolta de magia, que progredia entre todas as 

camadas sociais e também na religião romana. Independente de existir uma escola Médio-

platônica com características bem delimitadas, este movimento apresentava influências 

marcantes da escola peripatética37 e do estoicismo. O platonismo de Apuleio, portanto, cresce 

um pouco afastado da ortodoxia original de Platão, comportando uma pluralidade de 

interesses38 (CONTE, 1999, p. 554-555), em um contexto bastante peculiar, o da Segunda 

Sofística. 

                                                                 
35 “Não há precisão sobre a data em que essa obra foi escrita. Contudo, podemos considerar que tenha sido 

pronunciada depois de Apologia e antes de As Metamorfoses” (SILVA, 2005, p. 503). 
36 Falaremos sucintamente desta obra no decorrer deste capítulo. 
37 Referente a Aristóteles e sua filosofia. 
38 Este fato é bastante comprovado pela variedade de temas abordados  por Apuleio em todas as suas obras. 
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Uma vez que o seu platonismo estava envolvido por vários temas responsáveis 

por torná-lo diferente daquele primeiro, muitos autores se perguntam de onde ele teria vindo. 

É bem verdade que não há resposta para essa pergunta, assim como não há como evidenciar a 

presença de Apuleio enquanto aluno na Academia Platônica em Atenas. Quando menciona 

seus estudos em Atenas, ele não faz referência a ter estudado na Academia (SANDY, 1997, p. 

26). Sabe-se que ele teve um professor particular no período em que passou estudando na 

Grécia. Seu nome? Todas as possibilidades são apenas suposições. Deste período, o próprio 

Apuleio nos diz apenas sobre o seu interesse no estudo da Filosofia e das Ciências Naturais.  

Em Apologia ele retrata que nos anos de 158, 159 d.C. trabalhou apenas em textos 

que consistiam em adaptações ou complementos dos trabalhos em Ictiologia39 de Aristóteles, 

Teofrasto, Eudemo, Licón e outros discípulos da escola platônica, que tinham como base 

compreender a geração dos animais, seus modos de vida, estruturas e particularidades. Ele 

utiliza esta explicação para se afastar das acusações de que utilizava peixes para fazer filtros 

de amor, a fim de seduzir Pudentila, sua esposa. Contra qualquer acusação de praticar magia 

que veio a receber, Apuleio justifica mostrando a sua versatilidade: um erudito e filósofo, 

seguidor do princípio de vida simples como propunha Platão40 – também utiliza este ponto de 

vista para justificar o não interesse na herança de sua esposa –, que se preocupa em curar 

pessoas, graças aos estudos em Medicina41 e com investigações científicas, pesquisando sobre 

Ciências Naturais42. Em alguns momentos a sua atuação junto à escola platônica é colocada 

em prova, em vão. Apuleio foi um filósofo, seguidor dos princípios de Platão, que escreveu 

                                                                 
39 Ramo da Zoologia que estuda os  mais variados tipos de peixes. 
40 “Você está errado, Emiliano, te equivocas de médio respeito a um esp írito como o seu, se os valores de acordo 

com os favores da fortuna tem dispensado e não segundo os rígidos princípios da filosofia, se estima que um 

homem de tão austera disciplina filosófica e história militar tão ampla não é mais partidário da moderação, como 

as restrições que carrego, que a opulência e seu refinamento, e que não prefere, como se de túnica se tratasse, 

uma fortuna de justas proporções a outra amplitude exagerada. E em realidade, em tudo aquilo de que temos de 

servi-nos, para satisfazer as necessidades da vida, o que excede a justa medida resulta, por exagero, mais em 

estorvo que uma ajuda” (APULEYO, Apologia, 19 – tradução nossa). 
41 “Quando se senta junto ao enfermo, ele [o médico] pega a sua mão e a apalpa, compreendendo a força e o 

ritmo dos batimentos em seus veias ; se localiza que seu pulso está desordenado e irregular, lhe comunica que 

está seriamente afetado por uma enfermidade. Por mais rico que seja, é proibido todo alimento; naquele dia, em 

própria casa, no meio da riqueza, não prova uma única mordida, enquanto todos os seus criados vivem felizes e 

comem ao seu gosto: em tais circunstâncias, de nada lhe serve sua condição de rico” (APULEYO, Flórida, 

XXIII – tradução nossa). 
42 “Ler as obras dos antigos filósofos, para que compreenda de uma vez que não sou o primeiro a ter feito este 

tipo de investigações, mas que também conduziram, há algum tempo atrás, os filósofos que eu dou continuidade, 

quero dizer, Aristóteles, Teofrasto, Eudemo, Licón e os restantes discípulos da escola de Platão, os quais 

deixaram muitos livros sobre a geração dos animais, seu modo de vida, sua estrutura e todas as suas distintas 

peculiaridades. É uma sorte que este processo se desenrola diante de ti, Máximo, que, por sua erudição, leu sem 

dúvida muitos livros de Aristóteles [...]” (APULEYO, Apologia, 36 – tradução nossa).   
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incessantemente sobre os mais variados assuntos, trazendo à baila a sua brilhante sabedoria e 

erudição. 

Sobre o movimento cultural denominado Segunda Sofística, Araújo (2012, p. 2) 

afirma que o século I e II d.C. foi marcado por um retorno ao passado cultural dos gregos e a 

todo o saber difundido por seus pensadores e estudos. Os filósofos seriam os principais 

responsáveis pela difusão de tais conhecimentos: “seu ensino pressupõe passar um cânon 

pronto e aprovado de textos clássicos e absorver deles valores do helenismo e do trato urbano 

do homem civilizado que aplica tais valores à sua vida” (GRAHAM apud ARAÚJO, 2012, p. 

2). Apuleio também é um representante deste movimento, junto com outros filósofos e 

retóricos da época, como Plutarco, Luciano de Samósata e o imperador Marco Aurélio. Ele 

definia a arte dos sofistas como retórica filosófica (SANDY, 1997, p. 22). 

A Segunda Sofística foi um movimento praticamente grego, pois a literatura 

latina, nas palavras de Sandy (1997, p. 48), estava agonizando43. Apuleio era o grande escritor 

da literatura latina no século II d.C. desde a morte de Suetônio, provavelmente no período em 

que o madaurense estava atingindo maturidade literária (SANDY, 1997, p. 49). Neste sentido, 

os ensinamentos dos sofistas gregos tiveram importância decisiva na formação do pensamento 

de Apuleio, bem como na elaboração de suas obras: o princípio sofista do culto ao passado, 

que enaltece as autoridades antigas, foi uma ferramenta utilizada repetitivamente por Apuleio, 

que apresenta um elaborado cânone de referência à intelectuais e figuras heroicas do passado 

grego.44 (SANDY, 1997, p. 88-89). Com a sofística torna-se mais evidente a diversidade de 

práticas religiosas que estava penetrando o Império e sendo maciçamente difundidas no 

mundo antigo (CONTE, 1999, p. 554-555).  

Para tanto, estes intelectuais atingiam um grande público, o que contribua na 

propagação do movimento:  

 

 

1. “membros mais jovens da aristocracia locais”; 2. cidadãos de algumas 
comunidades ansiosos para entretenimento de massa, constituíam um 
público para exposições dos sofistas; 3. uma classe de estudiosos para quem 

                                                                 
43 O historiador Ciro Flamarion Cardoso concorda com tal afirmação. Segundo relata em uma de suas 

publicações, posteriormente a 120 d.C., “com a exceção de Apuleio, os grandes nomes da literatura no mundo 

romano do Alto Império foram os da segunda retórica e outras correntes gregas, não mais latinos” (CARDOSO, 

1999, p. 116).  
44 Veremos esta ideia de “culto ao passado” no decorrer deste capítulo, no tópico que aborda os diálogos 

realizados por Apuleio em suas obras. 
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existe um  laço, um elo, comum de modelos culturais de formação (Paidéia) 
(ARAÚJO, 2012, p. 2). 

 

Devido à grande adesão de diferentes camadas sociais por todo o Império, o movimento 

contou com o apoio oficial do governo romano, que permitiu o ensino institucionalizado de 

retórica em Roma, como também em todos os demais centros educacionais do leste grego. 

Enfim, este contexto diz respeito a toda atividade intelectual do século II d.C. (SANDY, 1999, 

p. 49). Ou seja, foi algo que aconteceu predominantemente no mundo grego, durante o 

Império Romano (ARAÚJO, 2012, p. 2). 

 

1.2.2. OBRAS 

 

No tocante às obras apuleianas, apesar da versatilidade do autor - de ter escrito em 

verso e em prosa, em grego e em latim - conhecemos apenas seis de sua vasta produção: 

Asinus Aureus, Pro Se de Magia Liber ou Apologia, Floridas, De Deo Socratis, De Mundo e 

De Platone et Eius Dogmate (SILVA, 2005, p. 502). Neste momento, faremos um breve 

resumo destas obras, uma vez que nosso intuito é compreender o universo mental do autor, de 

modo a relacionar suas obras com o seu contexto de produção e com o grupo social ao qual 

está inserido (GOLDMANN, 1976, p. 204-205).  

 Sobre a obra Apologia ou Pro Se de Magia Liber, trata-se de uma peça de 

autodefesa resultante de uma série de acusação de magia movida por familiares da esposa do 

próprio Apuleio. Conforme se sabe pelas palavras do próprio autor, Pudentila, uma viúva de 

posses e mãe de seu amigo Ponciano, teria se casado com Apuleio, gerando revolta por parte 

dos familiares de seu primeiro marido, que movem um processo contra Apuleio, acusando-o 

de ter se utilizado das artes mágicas para seduzir e se casar com a viúva, visando ser um dos 

principais beneficiários de sua fortuna, avaliada em 4 milhões de sestércios. Então, nesta obra, 

Apuleio relata a sua autodefesa, mostrando toda a sua capacidade de oratória para convencer 

os magistrados da sua inocência, em um discurso jurídico de fôlego. 

Floridas, por sua vez, corresponde a um compêndio de fragmentos de várias 
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palestras proferidas por Apuleio nos anos em que viveu em Cartago45. Esta obra, dividida em 

vinte e três peças de temáticas variadas, revela o seu grande poder de oratória. Conforme 

afirma Araújo (2012, p. 9), os seus temas variam entre a sabedoria dos persas e hindus; sobre 

o papagaio e sua origem indiana; realiza elogios aos romanos; demonstra seus conhecimentos 

em literatura; e trata das práticas médicas. Para Araújo, todas estas conferências estão ligadas 

ao enaltecimento do tema da filosofia e ao conhecimento sobre a natureza. Enfim, Apuleio 

discursa no período da Segunda Sofística, dialogando com os demais autores inseridos neste 

movimento, e suas conferências são marcadas por reflexões anedóticas. 

As demais obras - De Deo Socratis, De Mundo e De Platone et Eius Dogmate - 

foram copiladas em uma obra publicada pela editora espanhola Gredos, intitulada Obra 

Filosófica. De modo geral, como o próprio nome já indica, ela trata de escritos de cunho mais 

filosóficos, apresentando muitos aspectos da filosofia platônica, seguida por Apuleio. De Deo 

Socratis trata-se de uma conferência sobre os preceitos da demonologia platônica que 

transitavam entre o mundo terrestre e o mundo divino. De Platone et Eius Dogmate aborda os 

conceitos defendidos pela doutrina de Platão, além de tratar de um próprio ensaio biográfico 

do filósofo. De Mundo, por sua vez, é uma adaptação de um tratado grego atribuído a 

Aristóteles. Ele está dividido em duas partes: a primeira é dedicada à cosmologia, tratando das 

diferentes regiões do universo e a segunda, à teologia. 

Com relação a sua obra mais emblemática, O Asno de Ouro, acredita-se que 

Apuleio a teria escrito no século II d.C, próximo aos anos finais de sua vida, por volta de 175 

d.C., e corresponde a uma obra de ampla estrutura narrativa, comportando os gêneros novela 

antiga, romance e obra de fábulas, de estilo milesiano, isto é, picaresco, cínico - pelas palavras 

do próprio autor, este estilo estaria relacionado ao divertimento46. Ainda, ela trata de temas 

como a magia, o encontro de culturas, a morte, roubos, o amor e os diferentes cultos que 

transitavam na Antiguidade, a partir da história do personagem, Lúcio, que inicia sua 

peregrinação à região da Tessália, na província da Acaia, para tratar de negócios que não 

chegam a ser desvendados, quando na verdade o que nos é revelado é a sua curiosidade47 e 

busca incessante por conhecimentos sobre magia48. Chegando ao seu destino, Lúcio é 

recebido por Milão, seu hospedeiro que, por sua vez, é casado com uma das maiores 

                                                                 
45 Ver mapa 1, no volume II. 
46 “Ela vai-te alegrar” (APULEIO, Metamorfoses, I, I). 
47 Sobre a curiosidade de Lúcio, ver item “E” do Mapeamento da fonte, em volume II. 
48 Discutiremos sobre magia nos capítulos 2 e 4. 
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feiticeiras da região, Panfília49. Devido a sua curiosidade, com a ajuda da escrava do casal, 

Fótis50, Lúcio é metamorfoseado em asno/burro, por se envolver com magia, errando o feitiço 

que deveria transformá-lo em uma ave.  

Ao longo da história, o asno é roubado e inserido em um contexto de aventuras, 

reencontrando a forma humana após realizar uma prece à deusa egípcia Ísis - no contexto do 

festival Navigium Isidis que celebra a abertura das navegações no Mediterrâneo durante o mês 

de março - que intercede a seu favor. Após voltar a sua condição natural, Lúcio é iniciado nos 

Mistérios da deusa Ísis e, posteriormente, nos Mistérios do deus Osíris, passando a ter uma 

vida harmônica e próspera, em honra aos deuses. Ainda, nesta obra, pode-se perceber o 

enaltecimento do autor ao culto da deusa Ísis, a qual está dedicado todo o Livro XI de seu 

escrito, com forte influência das concepções sobre o Egito que vigoravam entre escritores, 

como Heródoto, de Túrio, e Plutarco, de Queroneia. Ainda, durante o século II d.C., Roma era 

alvo de um movimento denominado de Segunda Sofística, que reuniu nomes importantes, 

como o próprio Plutarco. Como falado anteriormente, este movimento visava difundir a 

cultura grega no seio do Império Romano, gerando uma dualidade identitária. Apuleio é fruto 

desse hibridismo: nascido no norte da África, estudou na Grécia e na Itália, além de ter 

utilizado sua eloquência judiciária atuando em Roma.  

O autor se alonga ao expor os cultos periféricos praticados em Roma. Alguns 

destes, como o culto dedicado à deusa Síria, embora também aceita e presente no Império, é 

retratado com certa estranheza, principalmente pelo comportamento duvidoso de seus 

sacerdotes, fato que denota a formação de uma possível identidade aceitável entre os romanos. 

Já o culto isíaco, que aparece na presença de elementos egípcios em todos os livros da obra 

Asinus Aureus e que está reservado todo o Livro XI, o autor descreve com certa superioridade, 

principalmente quando comparados aos demais citados ao longo da obra, mostrando a 

importância de Ísis no mundo romano, como uma deusa que era bem aceita entre os romanos 

e que estava presente na religião romana. Apuleio deixa este elemento bem claro em sua 

narrativa, apresentando os espaços sagrados e ritualísticos onde a deusa era cultuada, 

formando o que chamaremos, posteriormente, de espaços sagrados isíacos51.  

Portanto, conforme Munguía (1980, p. 10-11), Apuleio foi um viajante incessante, 

que visitou diversas regiões do Império, seja como estudante, em busca de conhecimento, ou 

                                                                 
49 Sobre a caracterização de Panfília, ver item “H” do Mapeamento da fonte, em anexos. 
50 Sobre a caracterização da escrava Fótis, ver item “H” do Mapeamento da fonte, em anexos. 
51 Ver capítulo 4. 



36 

 

para sanar a sua curiosidade. Ele ansiava também difundir a riqueza do saber, levando aos 

mais variados povos discursos e conferências, como um legítimo sofista que era. Foi 

favorecido pela sua eloquência em grego e latim e por todo o seu conhecimento na arte da 

filosofia e da retórica. Apuleio percorreu muitas regiões da Grécia. Munguia acredita que ele 

teria feito o mesmo percurso onde se passam as aventuras de Lúcio, em suas Metamorfoses 

(MUNGUÍA, 1980, p. 11). Suas obras são um espelho de sua versatilidade:  

 

 

a primeira taça, que nos brinda o professor da escola, nos tira da ignorância; 
a segunda, a do gramático, nos fornece conhecimentos; a terceira, a do 
retórico, nos proporciona as armas da eloquência. A maioria se contenta em 
beber até este limite. Eu tenho procurado além em outras taças em Atenas: a 
da Poesia, cheia de imaginação criadora; a da Geometria, de límpida 
transparência; a da Música, cheia de doçura; a da Dialética, um tanto austera; 
e sobretudo, a da Filosofia universal, transbordante sempre de inesgotável 
néctar. Empédocles, em efeito, compôs poemas; Platão, diálogos; Sócrates, 
hinos; Epicarmo, mimos; Xenofonte, histórias; Crates, sátiras. Vosso 
Apuleio abarca todos estes gêneros e cultua as nove musas com idêntico 
entusiasmo (APULEYO, Flórida, XX – tradução nossa). 
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1.3. APULEIO: USOS E DIÁLOGOS 

 

A versatilidade de Apuleio, como vimos anteriormente, é inegável. Além de 

caminhar por várias áreas do conhecimento literário, ele também era um exímio conhecedor 

de obras clássicas e deixa esta característica transparecer em seus escritos. Discutiremos a 

seguir sobre estes dois temas. 

 

1.3.1. USOS 

 

Muito se questiona a respeito do uso do termo Literatura na Antiguidade. Para 

vários autores, como nos informa Foucault (2000), este campo do conhecimento passa a ser 

reconhecido como tal apenas durante a Idade Moderna, com a publicação do primeiro 

romance moderno, considerado um grande clássico da literatura ocidental, Dom Quixote, de 

Miguel de Cervantes, em 1605.  

 

 

Dom Quixote é a primeira das obras modernas, pois que aí se vê a razão 
cruel das identidades e das diferenças desdenhar infinitamente dos signos e 
das similitudes: pois que aí a linguagem rompe seu velho parentesco com as 
coisas, para entrar nessa soberania solitária donde só reaparecerá, em seu ser 
absoluto, tornada literatura; pois que aí a semelhança entra numa idade que 

é, para ela, a da desrazão e da imaginação (FOUCAULT, 2000, p. 66-67). 

 

 

Mesmo reconhecendo a importância de Foucault para os estudos pós-modernos e para a 

compreensão dos estudos de literatura, é relevante questionar se só podemos realmente 

considerar uma classificação de literatura para os modernos. E os antigos, com sua vasta 

produção em diversos gêneros, como se entendiam? De que forma compreendiam literatura? 

Apuleio seria um literato? Entenderia ele a divisão de gênero pela qual seus textos são 

classificados atualmente?  



38 

 

Estas questões são muito importantes para compreender o cenário de produção 

das obras antigas, questionando aquela visão de que esses autores escreviam aleatoriamente, 

sem compreensão da diversidade de gêneros, métodos de elaboração textual a serem seguidos 

ou um público alvo a ser cativado. Além disso, imaginar que os antigos não se preocupavam 

com a perpetuação da memória52 também é um grande equívoco. Eles não escreviam apenas 

por passatempo, bem como seguiam um método de trabalho, muitas vezes optando pela 

imparcialidade, embora saibamos da dificuldade de colocar em prática tal ferramenta.  

O historiador Ciro Flamarion Cardoso (1999, p. 103-104), de forma sensata, 

afirma que é difícil proferir a data precisa do surgimento da literatura e que, já na 

Antiguidade, ela estava relacionada, mesmo que em um diferente formato, às noções de 

retórica e de poética, ou seja, de gênero, em um diálogo constante com as noções de autor e 

público. Se a literatura se fazia presente para os antigos, é pertinente afirmar que também 

existiam literatos na Antiguidade, que vão desde poetas, como Homero e Simônides, a autores 

como Cícero, Ovídio, Tito Lívio, Petrônio, Apuleio e outros tantos, que trabalhavam sob 

encomenda - sendo remunerados - e/ou por inspiração. Ainda, grande parte dos literatos 

latinos, na época republicana, provinham de Roma. Contudo, durante o período imperial, 

caracterizado pela diversidade cultural e pela expansão territorial, os autores vinham das mais 

diversas províncias, como o próprio Apuleio: “viessem de onde viessem, os intelectuais da 

época participavam da mesma visão de mundo, desenvolviam temas similares em cada 

gênero, sob a influência [...] de modelos gregos” (CARDOSO, 1999, p. 114). Seja como for, 

na opinião de Cardoso, as literaturas grega e latina são as que mais se aproximaram do que 

entendemos por literatura aos nossos moldes, “do que qualquer coisa que tenha existido 

antes” (CARDOSO, 1999, p. 109) e a literatura característica do Alto Império estava marcada, 

sobretudo, por discursos de temas fictícios, pronunciados por lazer ou para agradar o 

imperador, de modo que, em suas entrelinhas, eles revelavam muitos outros aspectos da 

realidade dos romanos (CARDOSO, 1999, p. 116-118). 

A historiadora Ana Teresa Marques Gonçalves (2014) também faz uma discussão 

muito pertinente sobre estas questões no artigo publicado pela Revista Tempo, Entre gregos e 

romanos: história e literatura no Mundo Clássico. Na sua concepção, a escrita da história na 

Antiguidade estava envolta por múltiplas formas, de arte e técnica, “que se perfazia(m) num 

eterno fazer e refazer de cunho literário” (GONÇALVES, 2014, p. 2). Para embasar os seus 

                                                                 
52 Conforme afirma Cardoso (1999, p. 110), a preocupação com o desenvolvimento da memória se dá ainda no 

período em que a cultura oral se encontrava em vigor.  
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argumentos, ela utiliza o exemplo de Dionísio de Halicarnasso, escritor e professor de 

retórica, que viveu em Roma por volta do século I a.C., para demonstrar que, na Antiguidade, 

história e literatura não poderiam ser compreendidas de forma separada e que a arte da escrita 

era composta de métodos e técnicas de produção. A obra Sobre a Composição Estilística é um 

grande manual de como escrever ou falar seguindo as normas da peithós, ou seja, da 

persuasão. E como seria possível atender tal norma? Preocupando-se “principalmente com a 

linguagem, com a disposição das palavras, suas diversas combinações possíveis, as estruturas 

das orações e o ritmo, no que vai ser definido como a ‘música da linguagem’” 

(GONÇALVES, 2014, p. 2). 

A obra de Dionísio é rica em toda sua composição. Ele procura relacionar e 

diferenciar estilos literários, como poesia e prosa e, ainda demonstra todo o seu arcabouço de 

sabedoria citando inúmeros autores e obras – Platão, Tucídides, Homero, Heródoto, 

Simônides, Eurípedes. Assim, ele “congrega vários estilos para demonstrar que a produção 

textual é, antes de tudo, produto de aplicação de uma arte (em latim: ars; em grego: thecnè), 

isto é, um conjunto de habilidades que precisam ser sempre aplicadas e trabalhadas” 53 

(GONÇALVES, 2014, p. 2-3). Dionísio analisa também a relevância do fazer e refazer suas 

produções, apontando para a importância do gênero escolhido, em combinação com os 

melhores termos, o uso das palavras mais adequadas, a utilização de bons argumentos e, além 

disso, a importância de um bom tema, que consiga persuadir o leitor. A produção literária 

seria satisfatória quando o autor combinasse a simetria do uso das palavras e dos argumentos 

de forma harmônica, resultando em sua beleza e prazer. 

Gonçalves (2014, p. 8) afirma também que a linguagem era o principal 

instrumento, seja para literatos, historiadores ou, em síntese, escritores. E era através dela que 

os autores deixavam claro quais os objetivos de suas obras e o que elas representavam ainda 

no início de seus escritos. Heródoto, de Halicarnasso, nascido no século V a.C., em suas 

Histórias, e.g.54, dedica parte do Livro I, Clio, para definir o objetivo de sua obra: servir de 

guia aos homens do futuro, bem como registrar os grandes feitos de gregos e bárbaros, isto é, 

todos aqueles que não são considerados gregos. Nesse livro, Heródoto também registra a sua 

                                                                 
53 “Para lograr prazer e beleza no estilo, os quatro fatores mais gerais e mais poderosos são: a melodia, o ritmo, a 

variedade e a adequação ou conveniência, que acompanha os outros três. Coloco no prazer o esplendor, a graça, 

a eufonia, a doçura, a persuasão e outras qualidades semelhantes; na beleza, a grandeza, a gravidade, a nobreza 

de linguagem, a dignidade, a emoção e outras qualidades semelhantes [...] Estes são, pois, os fins que perseguem 

os escritores sérios, autores de poemas épicos, poesias líricas ou obras chamada prosa [...]” (DIONÍSIO DE 

HALICARNASSO, Sobre la composición estilística , 10, 2-4, 11, 1-3 apud GONÇALVES, 2014, p. 3). 
54 Abreviação da expressão latina exempli gratia ou por exemplo. 
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intenção ao escrever e define o seu método de trabalho: realizar discussões iniciais de como 

lidar com um documento escrito, possibilitando a compreensão do sentido de história55 que 

ele se propõe a realizar, bem como as fontes utilizadas para o desenvolvimento de suas 

Histórias. Heródoto apresenta a sua narrativa sobre os outros tentando se “distanciar” da sua 

condição de grego e, embora aponte a sua versão dos fatos ou o seu ponto de vista sobre 

determinados aspectos, o autor procura mostrar, ainda, as várias visões existentes sobre um 

determinado povo. 

Heródoto procurar mostrar, ainda, que sua produção faz parte de um trabalho 

investigatório de viagens ou diálogos com os habitantes das regiões que iam sendo visitadas. 

Para o historiador francês François Hartog (2004, p. 93), o seu intuito, ao escrever os seus 

relatos de viagens, seria impedir que as grandes realizações das civilizações não fossem 

esquecidas com o tempo, preservando assim as memórias destas. Então, pode-se afirmar que 

as Histórias de Heródoto inauguram essa perspectiva de investigação, considerando ainda o 

contexto em que o autor se enquadra, século V a.C., em que a noção de “viajar para ver” 

corresponde às fontes utilizadas pelo grego para escrever a sua obra. 

No caso do nosso autor e obra em estudo, Apuleio nos informa, em seu Asinus 

Aureus, a finalidade de seus escritos já no livro I. Ele diz que se trata de uma obra de estilo 

milesiano, produzida com a finalidade de provocar diversão, alegria.56 Embora ele não atente 

em detalhar seu método, o tema principal de sua obra, na realidade, encontra-se disfarçado e, 

ao mesmo tempo, implícito dentro de todos os demais temas secundários tratados na obra. 

Embora fale a respeito da magia, da morte, de roubos, do amor, dos escravos, do encontro 

entre culturas e de diferentes cultos, acreditamos que o principal tema da sua obra é o da 

promoção ao culto isíaco, mostrando a superioridade da deusa em detrimentos de outros 

deuses, além de uma variedade de espaços sagrados e ritualísticos onde Ísis se faz presente e 

era cultuada, apresentando, desta forma, uma religião oficializada e consolidada durante o 

Império Romano. 

                                                                 
55 “Os resultados das investigações de Herôdotos de Halicarnassos são apresentados aqui, para que a memória 

dos acontecimentos não se apague entre os homens com o passar do tempo, e para que feitos maravilhosos e 

admiráveis dos helenos e dos bárbaros não deixem de ser lembrados, inclusive as razões pelas quais eles  se 

guerrearam” (HERÓDOTO, Histórias, I, 1). Tentar mostrar os feitos de ambos os lados, gregos e bárbaros, na 

perspectiva do autor, indica um método de imparcialidade. 
56 “Muitas fábulas quero apresentar-te, em variada sequência, nesta conversa de estilo milesiano, e agradar teus 

benévolos ouvidos com um álacre sussurro, no caso em que não desdenhes ler o papiro egípcio, coberto de letras 

gravadas pelo fino estilete de um caniço, do Nilo. Verás, encantado, seres humanos, despojados de sua imagem e 

condição, tomarem outra forma; depois, ao contrário, e por uma ordem inversa, serem convertidos em si 

mesmos. Comecemos. [...] Atenção leitor: ela vai-te alegrar” (APULEIO, O Asno de Ouro, I, I). 
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Embora seja considerada uma novela latina de importância inquestionável, mesmo 

por que é uma das duas únicas obras que sobreviveram aos desgastes do tempo, juntamente à 

obra Satiricon, de Petrônio, o Asno de Ouro também é classificada como um romance de 

aventuras. Apuleio não define as características deste gênero na obra; na verdade, ele escreve 

ou, pelo menos, tenta escrever de forma imparcial, dando voz a um narrador, Lúcio, embora 

atualmente saibamos que há uma confusão entre autor e personagem/narrador registrada, 

principalmente, no último livro da obra, quando Lúcio se revela um cidadão de Madaura57. 

A historiadora Sônia Rebel de Araújo (2012), traz uma importante discussão 

baseada na obra Auctor & Actor: Apuleius and his Metamorphosis (1979), do historiador J. 

Winkler, sobre esta confusão que se faz entre autor, narrador e personagem. Segundo ela, o 

autor atribui importância significativa às ferramentas narratológicas apresentadas na obra, 

enfatizando a “interrelação entre a linha narrativa principal – a do homem que se 

metamorfoseia em asno até a recuperação da forma humana – e as linhas narrativas 

secundárias, mostrando como há um jogo enigmático entre diversos narradores” (ARAÚJO, 

2012, p. 15). A técnica narrativa também apresenta considerável relevância nesta obra, uma 

vez que ela se baseia em um entrelaçar proposital entre autor, Apuleio, personagem e 

narrador, Lúcio e a audiência, o público leitor. O valor desta técnica tem como base o conflito 

de identidades e a re-assimilação entre autor e personagem (WINKLER, 1979, p. 85 apud 

ARAÚJO, 2012, p. 15).  

Com relação às linhas narrativas secundárias, Winkler atribui importância aos 

contos e temas considerados menores, que são decisivos na interpretação da história como um 

todo e, principalmente, cruciais na preparação do leitor para compreender o final da obra: 

Lúcio se revelando o próprio autor, Apuleio, cidadão madaurense. Enfim, Araújo (2012, p. 

15-16) nos traz outra discussão importante da obra de Winkler: que a festa do deus do Riso 

apresenta um significado oposto ao da festa de procissão de Ísis dos navegantes e de sua 

iniciação ao culto isíaco. É como se o tema da festa do deus do Riso fosse uma preparação 

para o tema principal da obra de Apuleio, o de sua conversão e elogio à deusa Ísis. 

                                                                 
57 “Na noite precedente também tivera um sonho: enquanto dispunhas coroas para o grande deus, este, com a sua 

própria boca, que dita a cada um o seu destino, informaram-o de que um cidadão de Madaura lhe seria enviado, 

homem muito pobre, em verdade, e que ele deveria, sem tardança, iniciá-lo em seu culto, pois sua providência 

reservava àquele homem uma gloriosa fama literária, e um lucro considerável a ele próprio” (APULEIO, O Asno 

de Ouro, XI, XXVII). 
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Mas afinal, como Apuleio se entendia neste meio? Ele tinha noção desta divisão 

de gêneros e compreendia tais classificações? A melhor resposta para estas questões encontra-

se em Floridas, XX: “Empédocles, em efeito, compôs poemas; Platão, diálogos; Sócrates, 

hinos; Epicarmo, mimos; Xenofonte, histórias; Crates, sátiras. Vosso Apuleio abarca todos 

estes gêneros e cultua as nove musas com idêntico entusiasmo” (APULEYO, Flórida, XX – 

tradução nossa). Neste sentido, Apuleio versou sobre inúmeros gêneros, dos quais alguns não 

chegaram até nós58. Dentre o que temos conhecimento, destacam-se novela, romance de 

aventuras, tratados filosóficos, tratado jurídico e passagens retóricas de tamanho e temáticas 

variadas, extraídos de palestras e leituras públicas realizadas na África após regressar a 

Cartago. Já falamos brevemente de suas obras de modo geral, relacionando-as aos seus 

devidos gêneros. Neste caso, nosso enfoque se dará no gênero novela e romance de estilo 

milesiano, já que é o gênero que compõe a narrativa do Asno de Ouro, obra em análise neste 

trabalho.  

Com relação ao gênero novela, conforme Sandy (1997, p. 233), a filiação ao estilo 

milesiano59 que Apuleio atribui a sua novela, bem como o próprio gênero em questão, remete 

a uma adaptação latina do original grego. Referências antigas indicam que este estilo se 

associaria ao vulgar, ao obsceno. No entanto, considerando o conjunto da obra Apuleiana, 

seria difícil considerar estas características, haja vista que ele traz à baila temas diversificados 

e nem sempre associados ao vulgar. Assim, Sandy afirma que o estilo de fábula milesiana 

representa, na verdade, um componente grego no que diz respeito ao estilo, à estrutura e/ou ao 

conteúdo da adaptação latina proposta pelo madaurense. De modo geral, o ideal de novela 

grega se divide em duas características: pré-sofística e sofística.   

O modelo pré-sofistíco aplica-se às novelas sentimentalmente e ingenuamente 

inventadas, cujo amor é o tema central na narrativa, ou seja, são os chamados romances, com 

destaque para os trabalhos de Xenofonte de Éfeso. Já o modelo sofístico da novela grega tem 

                                                                 
58 Sobre as obras perdidas de Apuleio, Munguía (1980, p. 20-22) traz uma considerável lista com títulos que 

foram perdidos ao longo dos anos. Dentre eles, diversas obras em verso (Ludrica, Hymnus in Aesculapium), 

novela (Hermágoras), obras históricas (Epitome historarium ou Historiae), discursos (Discurso em defesa de 

sua esposa Pudentila contra os Granios, Sobre a majestade de Esculapio, Discurso pela concessão de uma 

estátua), obras científicas (De piscibus, Medicinalia, De Astronomia, De Arithmetica ) e obras apócrifas 

(Asclepius, De remediis salutaribus) – sem autoria comprovada – principalmente obras naturalistas e médicas. É 

importante salientar que estes títulos são apenas alguns daqueles citados por Munguía. Para saber mais ver: 

Apologia - Flórida, Introdução por Munguía, páginas 20-22.  
59 Fábula milesiana faz menção ao estilo desenvolvido por Aristides de Mileto, no século II a.C. Suas origens 

estão nas curtas histórias de características eróticas e que também circulavam ent re as novelas (CONTE, 1999, p. 

561). 
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uma ênfase maior na ideia de retórica associada com a Segunda Sofística, evidenciando 

autores como Aquiles Tácio e Heliodoro (SANDY, 1997, p. 241-244). Para Sandy, as 

Metamorfoses de Apuleio compreendem uma mistura, por vezes confusa, de elementos 

cômicos e sérios, abrangendo, portanto, os dois tipos de modelos de novela grega, com 

exceção do Livro XI da obra, que rompe com os preceitos de ambos, se mostrando uma 

criação do próprio autor. Enfim, conforme Conte (1999, p. 561-562), a novela apuleiana teria 

uma fisionomia bem definida, resultando da interseção de uma multiplicidade de gêneros: 

épico, biográfico, sátira menipéia60, história mitológica, fábula milesiana, entre outros. Ele foi 

bem aceito entre a sociedade romana, que carecia de uma maior classe de leitores, além do 

que o gênero era bastante popular. 

Para concluir essa breve discussão, é importante nos questionar a respeito do uso 

do termo literatura entre os antigos. Para tanto utilizaremos a discussão realizada pelas críticas 

literárias Magaly Trindade Gonçalves e Zina Castelletti Bellodi (2005, p. 37-52), no capítulo 

O conceito de Literatura na Antiguidade, da obra Teoria da Literatura “revisitada”. Para 

elas, a preocupação em definir literatura vem desde a Antiguidade e esta inquietação tem 

início na Grécia, local onde também foram produzidas as primeiras obras-primas que 

permaneceram no mundo ocidental. Este argumento é acrescido da pertinente afirmação de 

que na literatura não há progresso e nem obsolescência. Os poemas homéricos, conforme as 

autoras, marcam essa ausência de progresso, já que foram produzidos há alguns milênios e 

continuam sendo consultados, revisitados e reinterpretados na tentativa de buscar novos 

elementos sobre as civilizações antigas. Baseadas em Aristóteles, elas afirmam que o fascínio 

das obras literárias está em sua relação com a realidade, com o contexto, não no sentido de 

imitação ou repetição da realidade, e sim na forma como representa ou reconstrói. Deste 

modo, a literatura surge para dar resposta aos impulsos humanos, que são satisfeitos nela. Ela 

corresponde a uma necessidade básica do ser humano. Diz respeito a sua própria natureza e 

integra um processo de transcendência da realidade. 

Em resumo, a preocupação em definir aquilo que era produzido não é uma 

questão da contemporaneidade. Os antigos se questionavam acerca de seus trabalhos e 

atentavam em distinguir seus escritos de acordo com gêneros narrativos. Ainda, se 

preocupavam em criar métodos de elaboração narrativa, de modo a padronizar os textos, 

                                                                 
60 Este tipo de sátira faz referência ao estilo literário de sátiras de Menipo de Gadara, filósofo grego que teria 

vivido entre os séculos IV e III a.C., com estrutura similar à de um romance e sem intenção moralista. Este tipo 

de sátira foi bastante utilizada por Luciano de Samósata. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Luciano_de_Sam%C3%B3sata
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qualificá-los e torná-los dignos de serem lidos pela audiência. Assim se formaria um texto na 

Antiguidade: os antigos refletiam sobre a elaboração, a fim de conquistar um público. Eles 

sabiam que dos seus relatos se formariam imagens mentais para que o sentido do texto viesse 

à tona. Os antigos sabiam da importância do uso da imitativo na formação literária: eles não 

entendiam como plágio e nem se preocupavam em citar uns aos outros usando as palavras ipsi 

literis. Além disso, quando usados por outros, eles obtinham o devido reconhecimento, o que 

também contribuiria na aceitação do público, além de ser uma demonstração de eloquência. 

Deste modo, o diálogo entre autores na Antiguidade se fazia de modo constante, contribuindo 

na formação de todo um cânone mental e textual de autores antigos, representados uns nas 

obras dos outros, denotando ainda uma memória intertextual entre textos e autores. 

 

1.3.2. DIÁLOGOS 

 

De acordo com a pesquisadora Aleida Assmann (2011, p. 195-205), a escrita, 

representada pelos procedimentos da anotação e da inscrição, corresponde a mais antiga mídia 

de perpetuação da memória e representa grande poder no processo de eternização. Esta 

escrita, outrora, se inicia com a técnica de um aprendizado consciente da memória, por meio 

da criação do que os antigos denominavam de Mnemotécnica. Mnemotécnica, ou arte da 

memória – arte com sentido de técnica – constitui-se como uma escrita mental pelos 

elementos referentes aos locais e as imagens. 

Segundo a historiadora Frances Yates (2007, p. 16), a arte da memória teria 

nascido com a tragédia que ocorrera no edifício em que estava sendo realizado um banquete 

cujo poeta grego Simônides estava presente. Retirado do local a convite dos deuses Castor e 

Pólux, Simônides se ausenta do banquete e, em seguida, acontece um terremoto, que causa o 

desabamento deste recinto. Todos os presentes morrem e têm as suas faces totalmente 

desconfiguradas. Simônides, único sobrevivente, é o responsável por ajudar os legistas e 

familiares a reconhecerem os mortos. Ele faz isso por meio do armazenamento em sua 

memória das imagens das pessoas sentadas em seus devidos lugares durante o banquete.  A 

partir da cristalização da imagem das pessoas, o poeta faz o reconhecimento. Assim, ele é o 

responsável por desenvolver a arte da memória e atuar como uma testemunha do passado. 
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Cícero e Quintiliano foram os responsáveis por transmitir e utilizar tal invenção 

como uma prescrição para atos de recordação, narrando o mito enquanto descoberta da arte da 

memória. Na concepção deles, Simónides restaura a cena do banquete por meio do uso de 

imagens mentais. Conforme afirma a teórica literária alemã Renate Lachmann, no capítulo 

Mnemonic and Intertextual Aspects of Literature, presente na obra Cultural Memory Studies 

(2008, p. 301-309), o esquecimento é a catástrofe. No início da memória enquanto arte, há 

uma grande tentativa para transformar um trabalho de luto em uma técnica, cuja cristalização 

das imagens na memória impossibilitaria a destruição da memória. A arte da memória 

restaura o rosto das vítimas mutiladas, tornando-as reconhecíveis e estabelecendo novamente 

o seu lugar na vida. 

Conforme Lachmann, a literatura, enquanto luz da memória, é arte da mnemônica 

par excellence. Por corresponder a um conhecimento armazenado pela cultura, a literatura 

estaria presente na concepção de uma memória cultural e a escrita seria um ato de memória e 

de novas interpretações. Na visão da autora, literatura e mnemônica se relacionam fortemente. 

Ambas indicam uma tradição de representar e transmitir conhecimento. Escrever, em uma 

dimensão mnemônica, relaciona-se com a arte da memória, concernindo sobre uma concepção 

de memória e com o papel que as imagens desempenham no processo de recolhimento e 

lembrança. Essa escrita, através da imagem introduzida pelo poeta grego Simônides, antecede 

e representa o papel que as letras terão.  

Cícero e Quintiliano tentaram definir mnemônica enquanto imaginação, numa 

perspectiva que combina a experiência de ordem e a invenção de imagens. As imagens, 

enquanto representantes de coisas e os nomes a serem lembrados, são registradas em arranjos 

espaciais e depositadas em espaços imaginários como templos, locais públicos, quartos 

espaçosos. Quando a mente atravessa estes depositários de imagens mnemônicas, elas são 

recordadas, dispostas em série e, em seguida, revertidas para os elementos que a substituem. 

Essa técnica recomendada por Cícero refere-se especificamente à memorização de textos e, ao 

inserir-se em um espaço da mnemônica entre textos, inevitavelmente cria-se um espaço 

mnemônico transformado, um depósito textual. Desse modo, a arquitetura da memória pela 

imagem é substituída pelo espaço textual da literatura. Os textos atravessam espaços de 

memória e se instalam neles. Ao mesmo tempo, cada texto adicionado enriquece o espaço 

mnemônico que novos textos irão percorrer. 



46 

 

Sobre esta intercalação textual, Gonçalves (2014, p. 5-10) afirma que a citação era 

uma prática bastante recorrente entre autores antigos e que a memória, na Antiguidade, seria 

representada pela repetição incessante dos escritos. “Inserir numa obra uma determinada 

passagem de outro autor era uma demonstração de conhecimento, de respeito à tradição, uma 

homenagem ao passado de onde vinham os melhores cânones a serem seguidos e uma 

recuperação mnemônica” (GONÇALVES, 2014, p. 5). A escrita estava diretamente 

relacionada com o processo de releitura constante, para que fosse possível a sua reprodução 

sem necessitar do auxílio dos textos escritos em mãos. Aquilo que era citado tinha por 

referência um mote e, a partir dele, criava-se o discurso do personagem sem qualquer perda de 

sentido, geralmente como forma de peroração retórica. Para tanto, a retórica era considerada 

pelos antigos como uma arte, “um conjunto de técnicas de disposição de conteúdo e de 

reformulação de memórias” (GONÇALVES, 2014, p. 10), a partir da formação e utilização de 

um cânone de escritos que foram utilizados por diversos autores, como Apuleio, na 

composição de suas obras, tendo como base uma ideia de rememoração. 

No que diz respeito ao conceito de cânone, principalmente ao de cânone antigo, 

pode-se afirmar que sua concepção se distancia daquela visão religiosa cristalizada. De modo 

a esclarecer tal observação, Assmann (2008, p. 100-102) afirma que o termo cânone se origina 

na história da religião, se referindo a um texto ou a uma junção de vários textos que são 

considerados sagrados e não devem ser alterados. Um texto canonizado, de acordo com a 

linguagem litúrgica, deve ser uma referência, utilizada e interpretada ao longo de muitos 

séculos. Com o passar dos anos, o termo cânone foi traduzido para outras artes na 

modernidade, passando a desempenhar uma junção de clássicos. Diferente daquele primeiro, 

este não é fixo e muito menos fechado, mas sim passível de intercâmbios e mudanças. É neste 

sentido que há uma recuperação deste termo para os autores antigos. Estes citavam e/ou 

imitavam a partir de um cânone diferente do nosso. Ele era diminuto e aparecia de forma 

breve e sintética. Era uma forma de falar algo importante, que deveria ser dito em poucas 

palavras (GONÇALVES, 2014, p. 13). Muito sabemos a respeito dos antigos através destes 

vestígios que chegaram até nós61. 

Desta forma, o cânone é classificado de acordo com três qualidades 

imprescindíveis. São elas, a seleção de autores, textos ou fragmentos a serem utilizados; o seu 

                                                                 
61 “Mesmo assim, sabemos, pelo confronto de um texto, quando se conservou, com citações suas, ou 

comparando entre si as citações de um mesmo texto e passagem, que muitas das citações feitas de memória 

modificavam aquilo que era citado, o que não incomodava os ouvintes ou leitores” (CARDOSO, 1999, p. 110). 
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valor perante a sociedade vigente; e a duração de tais registros, que demonstram a 

perpetuação da memória ao longo do tempo (ASSMANN, 2008, p. 100-102). Além disso, 

estas três qualidades canônicas demonstravam erudição, ou seja, sabedoria, eloquência. O 

cânone não se constrói a cada geração. Ele pode sobreviver e ser reinterpretado ou novos 

elementos serem adicionados aquele já existente. Essa interação constante o mantém em 

circulação ativa e cultiva para este pequeno segmento do passado uma presença contínua. 

Portanto, o cânone seria responsável por tornar um objeto digno de devoção. Ele remete a um 

sentido existencial ao texto, trazendo uma aura a sua volta.  

Apuleio demonstra que também é detentor de um cânone considerável, 

englobando muitas obras e autores, o que demonstra a sua erudição e conhecimento dos 

clássicos. É importante notar que ele é um homem do seu tempo: seguidor do movimento da 

Segunda Sofística e do Médio-platonismo, como citado anteriormente, não há como sua 

eloquência passar despercebida. Tais menções a autores estão presentes em todas as suas 

obras, como veremos adiante. Em O Asno de Ouro, o personagem Lúcio realiza uma 

peregrinação que tem início na Tessália. Esta região era conhecida na Antiguidade pelas 

práticas de magia, e Lúcio viaja com o intuito de conhecer mais sobre esta temática. Esta 

região também aparece como o lugar de origem materna da família de Plutarco e de seu 

sobrinho, o filósofo Sexto, o que constata uma marcante influência da Segunda Sofística e 

uma influência Médio-platônica, já que tanto Plutarco quanto Apuleio comungavam desta 

corrente filosófica. 

 

 

Fui para Tessália – origem, pelo lado materno, de uma família na qual temos 
a glória de contar o ínclito [ilustre, famoso] Plutarco, e mais tarde seu 
sobrinho, o filósofo Sexto; Fui, pós, para a Tessália, a negócios (APULEIO, 
Met., Livro I, Cap. II). 

 

 

O autor continua narrando as suas aventuras em busca do conhecimento sobre 

magia. No caminho, ele encontra dois viajantes que lhe contam a história de um tal Sócrates, 

que perdeu sua família, seus bens e foi dado como morto ao se envolver com uma poderosa 
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feiticeira chamada Méroe62. Certamente a escolha do nome “Sócrates” para uma de suas 

personagens não foi em vão, já que Apuleio seguia os preceitos platônicos e o último era 

seguidor do filósofo grego Sócrates. Ainda, em uma passagem, ao tratar de tal feiticeira, 

Apuleio demonstra conhecimento das obras do poeta grego Eurípedes, ao comparar essa 

feiticeira com Medéia. Ambas são mulheres carregadas por amor e ódio, que vão de encontro 

ao conformismo tradicional. Ao descrevê-la, o viajante retrata ao personagem Lúcio: 

 

 

do mesmo modo que a famosa Medéia que, tenho obtido de Creon um dia 
somente de adiamento, consumiu nas chamas lançadas de uma coroa toda a 
casa do velho rei, sua filha e ele próprio, assim, Méroe, operando sobre uma 
cova, com ritos sepulcrais, conforme me contou recentemente, num dia em 
que estava bêbada, manteve todos os habitantes da cidade fechados em suas 
casas pela força muda das potências divinas (APULEIO, Met., I, X). 

 

 

Narrando a história de Sócrates, Apuleio também demonstra todo o seu 

conhecimento citando os clássicos de Homero, base cultural da formação do pensamento 

grego, prova de que o autor conhecia e se utiliza de um considerável cânone para compor a 

sua história. Assim, após ser abandonada por Sócrates, Méroe vai com sua irmã, também 

feiticeira, em busca de Sócrates para realizar a sua vingança. Ao invadir o quarto em que ele 

repousava, segundo as palavras do viajante que contava a história a Lúcio, as irmãs 

conversam entre si, associando a figura de Méroe à de Calipso, abandonada por Ulisses, na 

Odisseia, de Homero. O poeta grego também aparece em Apologia (18, 7), juntamente com 

outros importantes pensadores antigos.  

 

 

Aqui está ele, Pância, minha irmã, o caro Endimião [jovem caçador grego 
amado pela lua Selene]; ei-lo, o meu Catâmito [nome dado a Ganimedes, 
sinônimo de belo rapaz], que por muitos dias e muitas noites se aproveitou 
da minha idade terna demais, e aqui está, desprezando meu amor. Não 
contente em me difamar, ainda se prepara para fugir. E eu, sem dúvida, nova 

                                                                 
62 Méroe é o suposto nome da capital da Etiópia. Coincidentemente ou não, Apuleio utiliza o mesmo nome para 

a temível feiticeira presente na narrativa de Sócrates e Aristômenes (SLATER, 2002, p. 169). 
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Calipso, abandonada pelo astucioso Ulisses, chorarei e lamentarei a minha 
solidão eterna (APULEIO, Met., I, XII). 

 

 

A pobreza é de natureza invariável e constante. Entre os gregos, é justa a 
pessoa de Aristides, generoso em Foción, corajoso em Epaminondas, sábio 

em Sócrates, eloquente em Homero (APULEYO, Apologia, 18, 7 - tradução 

nossa). 

 

 

Tanto Eurípedes, quanto Sófocles, também são mencionados em Apologia, 37:  

 

 

o poeta Sófocles, rival de Eurípedes, ao que sobreviveu, alcançou uma idade 
muito avançada. Como seu próprio filho o acusasse de demência, alegando 
que não estava em boas condições por causa de sua idade, diz que 
apresentou ao tribunal sua Édipo em Colono, a mais sublime de suas 
tragédias, que casualmente estava compondo na época (APULEYO, 
Apologia, 37 – tradução nossa). 

 

 

Apuleio, além de tudo, também era um retórico. Por isso, não é surpresa a presença de Cícero 

em sua produção: 

 

 

qualquer discurso que tenha sido composto por Avito será acabado e perfeito 

em todas e cada uma de suas partes, de sorte que não perderia nem para 

Catão a força, ou Lélio a elegância, ou Graco a veemência, ou César o 

entusiasmo, ou Hortêncio a ordem, ou Calvo a acuidade, ou Salústio a 

concisão, ou Cícero a riqueza expressiva (APULEYO, Apologia, 95 - 

tradução nossa). 
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Sabemos ainda que Apuleio tinha o hábito da leitura e de viajar. Ele visitou 

muitos lugares, dentre eles Alexandria, fundada em 332 a.C, por Alexandre, o Grande e 

conhecida por ser o centro do conhecimento helenístico. Lá foi o local onde ele adoeceu e 

encontrou seu amigo, Ponciano, para depois irem juntos a Oea. Neste sentido, Apuleio se 

mostra conhecedor das conquistas e da fama de Alexandre: 

 

 

o famoso Alexandre, o maior rei de todos, a quem se deu o sobrenome de 

Magno por suas proezas e suas conquistas, tomou precauções, para que 

nunca se nomeasse sem louvor a um homem que, como ele, havia alcançado 

uma glória sem igual (APULEYO, Flórida, VII - tradução nossa). 

 

 

Enfim, em Apologia, concluindo a sua defesa contra as acusações que pairavam 

sobre a sua pessoa, mais uma vez Apuleio demonstra sua erudição e utiliza todos os seus 

conhecimentos na arte da retórica, respondendo as acusações em poucas palavras, citando, 

ainda, referências que auxiliaram nas suas justificativas: 

 

 

por outra parte, comprova se respondo em duas palavras a cada um dos 

encargos que são apresentados contra mim. ‘Fazes brilhar os seus dentes’: 

desculpe a minha limpeza. ‘Se olha nos espelhos’: um filósofo deve fazê-lo. 

“Fazes versos’: é permitido compor. “Examina os peixes’: Aristóteles o 

ensina. ‘Consagra uma estátua de madeira’: Platão o aconselha. ‘Tomas 

esposa’: nos mandam as leis. “Tem mais idade do que tu”: costuma 

acontecer. ‘Estás perseguindo lucro’: toma o contrato sobre o dote, recorda a 

escritura de doação, leia o testamento (APULEYO, Apologia, 103 - tradução 

nossa). 

 

 

Apuleio, enquanto aquele que se diz caminhar sobre todos os gêneros, possuía um 

considerável cânone de autores e textos que são facilmente encontrados em suas obras e 
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demostra uma sabedoria e erudição considerável. Ao longo de toda a obra apuleiana, vê-se 

inúmeras citações a autores como Platão, Plauto, Cícero, Aristóteles, Plutarco, Homero, 

Virgílio, Sócrates, Lucrécio, Sófocles, Demóstenes, Epicuro, Eurípides, Pitágoras, Sólon, 

Zoroastro, dentre outros tantos, que só confirmam a sua sabedoria em uma sociedade onde a 

erudição estava limitada a uma pequena parcela da população. Apuleio, neste sentido, traça 

uma constante batalha memorialística, trazendo ao seu presente autores extemporâneos. Da 

mesma forma, ele também se faz presente na contemporaneidade, com a herança de seus 

escritos e de tantos outros autores que chegaram até nós pelos rastros apresentados por ele. 
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2. A PRÁTICA RITUALÍSTICA E A CONFIGURAÇÃO DE ESPAÇOS SAGRADOS NA 

RELIGIÃO ROMANA 

 

Vimos no capítulo anterior que Apuleio era um homem viajado, versado em 

muitas línguas, erudito e, por este motivo, híbrido culturalmente e religiosamente falando. 

Acredita-se que ele tenha conhecido uma vasta quantidade de cultos e ritos e de certa forma, o 

madaurense deixa transparecer este conhecimento em sua obra, apresentando, pelo menos, 

quatro tipos particulares de rituais: do deus do Riso, da deusa Síria, do deus monoteísta e da 

deusa Ísis. Embora não seja este o momento em que iremos analisar63 esta diversidade 

ritualística e suas implicações na construção narrativa da obra O Asno de Ouro, achamos por 

bem fazer uma breve discussão de como os romanos entendiam a sua religião, bem como a 

importância que o ritual e a prática ritualística desempenhavam em suas vidas religiosas. No 

segundo momento deste capítulo, falaremos sobre a impotância do conceito de espaço e 

espaço sagrado, bem como a forma com que os teóricos entendem a concepção de 

sacralização espacial, a partir de novas perspectivas, que enxergam o espaço sagrado não 

apenas de um ponto de vista físico, como também dinâmico, imaginário, cuja mobilidade e a 

prática correspondem ao cerne da explicação. Enfim, este debate é importante, pois ele 

introduz a discussão ritualística e espacial que iremos aprofundar durante o capítulo 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
63 Realizaremos tal análise ao longo do capítulo 4. 
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2.1. RELIGIÃO E MAGIA NO ESPAÇO ROMANO 

 

Apesar de saber que o culto isíaco tem origem no Egito64, o nosso objetivo é 

compreender a divindade Ísis cultuada pelos romanos, o funcionamento do seu culto em 

Roma e como este possibilitava a configuração de espaços sagrados dedicados a deusa 

durante o Império. Por isso, é necessário fazer um breve histórico da religião romana, a fim de 

compreender como o culto da deusa egípcia, Ísis, encontra espaço no panteão romano, a partir 

do encontro de três religiões, resultando no emaranhamento de uma divindade, com 

características egípcias, gregas e romanas. 

Antes de iniciarmos uma discussão sobre a presença isíaca na religião romana, é 

importante mencionar que a última foi interpretada pela historiografia de modo distinto ao 

longo dos anos, uma vez que as manifestações religiosas aparecem de forma marginalizada 

em trabalhos antigos, pois os historiadores do século XIX e meados do século XX não se 

dedicavam propriamente ao estudo dos acontecimentos de cunho religioso (ROSA, 2008, p. 77-

78). Conforme a historiadora Cláudia Beltrão da Rosa (2006), há pelo menos duas formas de 

interpretar a religião romana: a primeira seria “aceitar a imagem das fontes disponíveis como 

reflexo mais ou menos verdadeiro da vida religiosa romana [...] aceita(ando) que sua religião 

operava com um vocabulário muito limitado” (ROSA, 2006, p.137); o outro caminho diz 

respeito a uma análise dos elementos contidos nos documentos com base em uma 

interpretação argumentativa. Para isso, é preciso ter cautela, a fim de entender as escolhas 

feitas pelos escritores do período, no sentido do que se queria que fosse a vida religiosa dos 

romanos.  

Documentos antigos colocam os romanos como os mais religiosos de todos os 

povos (POLÍBIO VI, 56, 6-14 apud ROSA, 2008, p. 79). No entanto, pode-se inferir que essa 

afirmação é resultado de uma possível manipulação, de modo a expressar a superioridade 

religiosa romana em detrimento das demais religiões e construir uma ideia de identidade 

romana voltada para a religiosidade dos seus povos, como aqueles mais religiosos de todos. 

Ora, a modernidade questiona essa visão. Não que os romanos não fossem religiosos, pelo 

contrário. O que é passível de questionamento é a ideia de que os romanos respiravam apenas 

e somente sua religião, quando se sabe que essa ideia de superioridade religiosa era um 

                                                                 
64 Falaremos a respeito do culto de Ísis no Egito no próximo capítulo. 



54 

 

mecanismo utilizado por autores, como Políbio, de modo a justificar a distinção entre os 

romanos e seus adversários, refletida no sucesso imperial (ROSA, 2008, p. 79). 

Assim, a religião romana deve ser vista de acordo com a sua complexidade 

cultural, englobando um vasto panteão - contendo divindades diversas, instituições, crenças e 

práticas. Conforme o historiador Paul Veyne65 (2009, p. 188-202), a religião romana estaria 

relacionada aos exercícios espirituais na vida terrena e as regras da vida relativas à conduta 

moral dos homens. Na sua concepção, o além corresponderia a outra parte, não tão presente 

na vida e na religião romana, embora muitos elementos demonstrem que esta afirmação 

poderia estar equivocada. Ao que parece, ainda hoje, poucos estudos rebatem esta afirmação, 

e a ideia que se tem a respeito da vida após a morte na religião romana, é a de que eles não 

estariam tão preocupados com esta condição e nem a religião estaria preocupada em 

responder tais questionamentos. Na perspectiva de Veyne, a morte nada mais era do que o 

nada ou o sono eterno e seu túmulo e as artes contidas nele corresponderiam apenas à morada 

eterna e a um gesto tranquilizador.  

Embora esta seja uma perspectiva, em parte, defendida pela historiografia atual, 

mas que vem sendo revista por novas pesquisas na área – esta visão já foi, inclusive, 

defendida por historiadores no passado, como nos estudos de Franz Cumont (1911, p. 100-

102), no início do século XX, que analisava os cultos de Mistério, pensando em uma 

perspectiva de crença na vida após a morte -,  acreditamos que os romanos estariam sim 

preocupados com o além e, por este motivo, se propunham a construir monumentos funerários 

suntuosos66 e a realizar trocas de favores com certos deuses, a fim de obter promessas de uma 

boa vida terrena e no além. Este fato aparece em fontes antigas, como a utilizada neste 

trabalho. Em O Asno de Ouro, a deusa Ísis é descrita prometendo ao personagem Lúcio que 

ele habitará os Campos Elíseos67, após a sua morte, se for um servo fiel e, de lá, continuará 

prestando homenagens e honrando a deusa, contrariando a ideia do além como um sono 

eterno. 

                                                                 
65 Embora a obra do historiador Paul Veyne esteja embebida pelo seu julgamento  moderno e por suas crenças 

cristãs, muitos elementos apresentados pelo autor são dignos de menção e, ainda, estão presentes nas discussões 

atuais sobre a religião romana.  
66 Embora não esteja de acordo com a visão de que os romanos estariam preocupados com o além, o arqueólogo 

Paul Zanker (2010, p. 145-161) demonstra a suntuosidade dos mausoléus romanos, a fim de indicar um 

reconhecimento social, bem como a perpetuação da memória do morto. 
67 Ver item “L”, do Mapeamento da fonte, em anexo no volume II. 
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Esta discussão que coloca a religião romana ou o “paganismo” de forma 

pejorativa, faz referência as primeiras pesquisas sobre religião romana, a partir de um debate 

promovido durante o século XIX, que visava enaltecer o Cristianismo, colocando-o como 

religião superior, verdadeira, aquela que triunfou e que seria a única capaz de responder às 

perguntas sem respostas – como as questões sobre a vida inferior -  justificando assim a 

grande adesão e conversão dos romanos entre o século III e IV d.C. (SCHEID, 2003, p. 53-

60). Estes pesquisadores tinham como base os escritores cristãos e a competição religiosa que 

se alastrava durante o Baixo Império (ROSA, 2008, p. 77). Logo, o paganismo seria definido 

como uma categoria de termos negativos (WOOLF, 2009, p. 22) e o termo “pagão” seria 

ressignificado para definir uma identidade religiosa cristã superior, em detrimento de uma 

outra, inferior68.  

 

 

É certo que o “politeísmo” como uma religião, no sentido moderno, 
simplesmente não existiu até a emergência da polêmica instaurada pelos 
escritores cristãos. [...] Mesmo o sufixo ismo é inadequado para falar da 
religião romana, pois os romanos jamais tiveram, nem parecem ter buscado, 
a unidade ou a coerência de doutrina que modernamente associamos à ideia 
de religião” (ROSA, 2008, p. 77). 

 

 

Muitos pesquisadores afirmam que não é uma tarefa fácil analisar as religiões 

antigas, com destaque para a religião romana, haja vista que é difícil nos desprender da 

influência das religiões modernas e dos nossos valores. O historiador John Scheid (2003, p. 

22-25) faz um breve histórico de como a religião romana era vista em meados do século XIX: 

de forma fria e decadente – ainda com a visível intenção de valorizar o Cristianismo ou, 

ainda, apresentá-la como um espelho da religião grega. Para o autor, estas concepções 

equivocadas não encontrariam lugar nos dias atuais e, neste caso, não abrangem o que seria a 

religião romana. Em seguida, ele apresenta o seu ponto de vista: ela seria uma religião sem 

revelações ou livros relevados, sem dogmas e ortodoxias. Era, essencialmente, tradicional e 

                                                                 
68 Na verdade, o termo pagão, originalmente nada tem a ver com religião. Ele deriva da expressão latina pagus 

(BUSARELLO, 2005, p. 191), que significa distrito, povoação, aldeia, estando relacionado com a questão 
espacial e territorial de Roma. 
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ritualística, centrando-se no correto desempenho do último. Embora fosse considerada uma 

religião tradicional, a interação com novos elementos, novos cidadãos e novos deuses também 

fazia parte do que o autor denomina de tradição romana (SCHEID, 2003, p. 61-65).  

Scheid afirma também que crença e prática religiosa são categorias separadas. 

Neste caso, um romano poderia crer no deus que lhe fosse conveniente, independente daquele 

que representasse a cidade, e venerá-lo à sua maneira. No entanto, a sua prática religiosa 

consistiria em participar e desempenhar um papel satisfatório no ritual. Por este motivo, seria 

um erro considerar a religião romana fechada para outras ideias espirituais e de conteúdo e, 

dessa maneira, os devotos possuíam uma ideia de liberdade de conhecer outros deuses e 

religiões, já que sua obrigação na religião romana estava designada ao ritual (SCHEID, 2003, 

p. 54-58). 

A religião romana não tinha relação com ensinamentos e com iniciações. Ela 

estava baseada em direitos religiosos - ligados ao status social dos indivíduos - que estavam 

relacionados ao nascimento, adoção, concessão de cidadania e emancipação. O status social 

também indicava o tipo de comunidade religiosa a ser seguido, haja vista que pessoas de 

diferentes status não poderiam pertencer a mesma comunidade. Neste sentido, um estrangeiro, 

por exemplo, não tinha obrigações com as divindades romanas. Esta não era, portanto, uma 

religião individual e sim coletiva, ligada a uma comunidade. Era uma religião de caráter 

social, sem um código moral específico a ser seguido69.  

Pelas palavras do autor, não houve propriamente uma religião romana e sim 

religiões romanas, assim como haviam grupos sociais em Roma, cada qual ocupando uma 

esfera religiosa, que tinha como objetivo o bem-estar terreno da comunidade (SCHEID, 2003, 

p.56). Os deuses respondiam também a preces individuais (considerando que estes indivíduos 

eram membros de uma comunidade), mas elas eram atendidas de forma secundária, pois o 

conforto do grande grupo estava em primeiro lugar. Enfim, nenhum líder religioso específico 

ou autoridade estava à frente da religião romana. Este cargo sempre foi compartilhado entre 

magistrados e sacerdotes (SCHEID, 1992, p. 51-56), até porque o culto público incorporou 

aspectos políticos e, neste sentido, a religião romana poderia ser vista como uma religião 

                                                                 
69 “Não havia uma igreja a que as pessoas tivessem de se declarar subord inadas, não havia dogmas teológicos a 

professar, nem profissões de fé a recitar (de tal forma que as declarações de ateísmo eram manifestações de mau 

gosto, não delitos), não havia um Deus ciumento a quem se tivesse de ser exclusivamente fiel, nem ritos 

obrigatórios (as cerimônias do culto público eram festas populares em que se participava por direito e em que era 

possível não participar sem se sofrer consequências)” (VEYNE, 1992, p. 301). 
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política. Ela também não tem um herói fundador – acredita-se que tenham sido os próprios 

fundadores da cidade de Roma e de outras cidades no entorno que tenham fundado o protótipo 

do que viria a ser identificado como religiões romanas. 

Com relação aos seus deuses, era uma religião politeísta, cujas divindades 

variavam de acordo com a comunidade que os cultuava. Como diria Veyne, seria uma religião 

“‘à la carte’” (VEYNE, 2009, p. 189) pela liberdade em cultuar os deuses que lhes fosse 

conveniente. Os deuses eram considerados membros de uma mesma comunidade que seus 

adoradores. Conforme os historiadores Mary Beard, John Norton e Simon Price (2008), as 

divindades romanas eram caracterizadas pela sua variedade de tipos, ritos e adorações e estão 

estreitamente ligadas a uma função, um contexto de performance e um contexto ritual. As 

relações entre divindades e devotos estavam baseadas na premissa de juramentos regulares, 

em um constante processo de apoio divino e recompensa. Logo, o devoto e o deus teriam 

obrigações mútuas a cumprir, a partir de uma espécie de contrato com o poder divino 

(BEARD; NORTON; PRICE, 2008, p. 30-41). Scheid (2003, p. 27-28) exemplifica essa relação 

tratando dos sacrifícios oferecidos as divindades e dos favores divinos em retribuição. 

Na opinião do historiador Greg Woolf (2009, p. 19), o processo de dominação do 

Mediterrâneo e o crescimento político e econômico romano teriam sido o período de maior 

mudança de natureza religiosa. Com ele, um grande número de religiões adentra no território 

romano, criando, em alguns momentos, situações de repressão, heresia e perseguições 

religiosas. Dessa forma, é com este processo que se configura a complexa paisagem religiosa 

romana. Em seu trabalho, World Religion and World Empire in the Ancient Mediterranean, 

Woolf (2009), aborda dois conceitos essenciais para compreender a complexidade da religião 

romana: religião cívica e religião do mundo. Religião cívica, conforme o autor, 

corresponderia à ideia de que no mundo romano as instituições políticas e religiosas estão 

entrelaçadas, sendo a cidade e o culto controlados por uma parcela mais abastada e específica 

de cidadãos. Ainda, a religião cívica abarca os cultos que aparecem no calendário, cuja 

participação de sacerdotes e dos cidadãos era imprescindível. Nesta conjuntura religiosa, os 

deuses também seriam membros do corpo da cidade e os cultos cívicos seriam resultados de 

repetidos esforços de governar, se apropriar, mobilizar tradições, rituais, cultos e suas crenças 

(WOOLF, 2009, p. 20-21). 

A religião do mundo, por sua vez, representaria uma categoria mais abrangente, 

ultrapassando a religião cívica. Woolf afirma que cada uma das religiões do mundo tinham 
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seus territórios de origem. Todavia, tiveram a capacidade de transcender e de universalizar 

reivindicações distintas. Estas religiões de mundo corresponderiam ao que conhecemos por 

Cristianismo, Judaísmo, Budismo e Islamismo, que só foram possíveis, na concepção do 

autor, pela emergência de grupos religiosos autônomos que vão sendo incorporados à lógica 

da religião cívica, tornando-os precursores da religião do mundo. Roma, neste quesito, 

envolve um amplo processo de procedimentos para adicionar cultos em sua religião cívica, 

como veremos mais à frente (WOOLF, 2009, p. 20-22). 

Falar em um culto cívico, significa dizer também que o oposto existia. Neste 

sentido, a religião cívica marginalizou outros tipos de cultos, como aqueles que abrangiam a 

magia70. De acordo com a perspectiva dele, os cultos não cívicos – incluindo as religiões 

orientais – poderiam ser vistos como uma tentativa de formar um espaço religioso, onde 

grupos sociais subversivos tinham a oportunidade de se unirem.71 De um lado, a religião 

cívica é cultuada dentro da cidade, com a realização de cultos públicos. De outro, a religião 

não cívica está presente nas margens, englobando um culto privado de divindades estrangeiras 

que, muitas vezes, possuíam formas familiares e envolviam artes mágicas. A familiarização 

de um culto, em muitos casos, possibilitava a sua inserção na religião cívica, como foi o caso 

do culto isíaco, incorporado em inúmeras cidades gregas e romanas em volta do mundo 

Mediterrâneo. Existiam duas formas distintas deste culto: uma focava nas festas cívicas 

realizadas no início da temporada de navegação e nos templos, como os de Pompéia e aquele 

localizado no Campo de Marte, em Roma. A outra forma se manifestava na devoção pessoal72 

(WOOLF, 2009, p. 24-26). 

Sobre a presença de artes mágicas em Roma, conforme a historiadora Semíramis 

Corsi Silva (2009, p. 5), não se pode separar religião e magia na Antiguidade. Para Scheid 

(2003), religião e magia não podem ser vistas de maneira apartada, pois sua diferença consiste 

apenas em uma distinção de grau. De um modo geral, sabe-se que a religião romana oficial 

recusava a prática da magia, por ter em mente que ela era a responsável por fazer mal aos seus 

inimigos pessoais, visando a obtenção de algum tipo de vingança. No entanto, este tipo de 

prática ganha espaço em Roma, sendo inclusive inserida em certos sacrifícios praticados nos 

                                                                 
70 Trataremos sobre a magia no decorrer da discussão, dando um maior destaque ao tema no tópico “Ísis e 

Magia”, no capítulo 4. 
71 Woolf faz uma ressalva de que “oriental” não necessariamente faz referência  a um lugar de origem; se refere a 

uma identidade moral e estética (WOOLF, 2009, p. 22). 
72 Estas duas formas de cultuar a deusa estão presentes na obra O Asno de Ouro e serão abordadas no capítulo 4. 
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rituais de cunho privado, que ganharam a hostilidade dos romanos por acreditarem que tal ato 

infligia danos materiais e físicos aos outros (SCHEID, 2003, p. 189-194).  

Assim, separam-se as práticas mágicas73 em duas: uma negra (inaceitável), 

associada a prática maléficas e de feitiçarias, punida pelo governo romano; e uma branca, com 

o objetivo de curar doenças e de proteção contra os perigos (SILVA, S. C., 2009, p. 8). A 

primeira, maléfica e secreta, já a segunda é benéfica e pública. Ainda, magia, na Antiguidade, 

se distinguia em teurgia, isto é, magia relacionada à ciência e à filosofia, - utilizada nos 

próprios rituais públicos como, e.g.74, na prática da evocação75 dos deuses do panteão oficial 

romano, utilizada para atrair os espíritos que auxiliavam nos rituais de magia - e goetia,76 ou 

seja, a magia considerada inaceitável, banal. Corsi, com base em C. Real (1985), afirma que é 

a partir da necessidade em responder questões e em buscar explicações que não estavam entre 

as preocupações da religião romana oficial, sobretudo cultual e ritualística, que cultos e 

práticas distintas se fizeram presentes (SILVA, S. C., 2009, p. 9). Este fato dialoga com a 

ideia, defendida pelo historiador Aldo Schiavone (2005), de uma ausência de preocupações da 

religião romana com certas questões, que muitas vezes, trazia consigo um sentimento de 

incertezas (SCHIAVONE, 2005, p. 23-24). 

A obra apuleiana – e não apenas O Asno de Ouro - está repleta de questões que 

envolvem ambos os tipos de magia. Acredita-se que este fato dar-se-ia devido à própria 

experiência do autor, enquanto um praticante de magia. Através de suas próprias palavras, 

registradas em sua obra Apologia77, Apuleio teria sofrido um processo por ser praticante de 

magia e ter, possivelmente, seduzido uma viúva, dona de uma grande fortuna, em Oea, cidade 

localizada no norte da África. O que se sabe a respeito desta história – e que já foi 

mencionado anteriormente - é que Apuleio, doente, teria sido abrigado por seu então amigo 

Ponciano, filho da referida viúva, de nome Pudentila. Após a recuperação, ambos se 

apaixonaram e se casaram, o que levou a uma acusação - de sedução pelo auxílio de artes 

mágicas - por parte do tio do filho mais novo de Pudentila, que temia que Apuleio herdasse 

todos os seus bens. A acusação de ser praticante de magia negra era algo sério na Roma 

                                                                 
73 Tanto o termo “magia negra”, quanto o termo “magia branca” são encontrados em obras de referência nos 

idiomas inglês e francês, no original black magic/magie noire e white magic/magie blanche, como veremos nas 

traduções no capítulo 4. 
74 Abreviação da expressão latina exempli gratia. 
75 Esta prática difere da ideia de invocação, ou seja, ato de t razer um espírito para um corpo (SILVA, S. C., 

2009, p. 9). 
76 Goetia faz referência a goeteia, isto é, um tipo de prática mágica relacionada ao ato de convocar cadáveres, 

embora não se tenha comprovação de tal prática (DICKIE, 2005, p. 12-13). 
77 Como já discutido durante o capítulo 1. 
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Antiga e era considerado crime pela Lex Cornelia de sicariis e veneficiis. Neste sentido, 

Apuleio foi legalmente acusado e como bom orador e advogado, assume para si a 

responsabilidade de sua defesa, conseguindo a absolvição. Suas histórias e habilidades de 

defesa nesta acusação resultaram na obra Apologia (ARAÚJO, 2007, p. 292-295; APULEYO, 

Apologia - Flórida). 

Em linhas gerais, o que se entende por religião ou “religiões” romana divide-se 

em dois termos, que resumem bem a sua compreensão de modo abrangente e são trabalhados 

por John Scheid, na obra An Introduction to Roman Religion (2003). Neste sentido, os 

romanos pregavam o exercício da Religio, termo de origem latina, que pode ser derivado da 

expressão Religare ou Relegere, os dois aspectos principais para explicar a religião, já que 

ambos os significados estão interligados. O primeiro indica uma relação entre homens e 

deuses e o segundo faz menção ao sistema de obrigações imposto a partir da relação entre 

indivíduo e divindade. O termo Religio não designa uma ligação pessoal e sentimental entre 

homens e deuses. Ele corresponde a um conjunto de regras formais e objetivas impostas pela 

tradição romana. Esta relação estava demarcada na forma de ritual, que consistia no cultivo de 

relações sociais com os deuses, graças ao bom desempenho das celebrações ritualísticas, que 

conectavam deuses e homens (SCHEID, 2003, p. 63-65). 

Superstitio, por sua vez, também de origem latina, denota uma visão de temor e 

receio aos deuses, ou ainda, um conjunto de atitudes religiosas no sentido mais amplo: 

pessoas supersticiosas acreditavam que os deuses eram maus, invejosos e tirânicos, 

angustiando-as. Esta relação estava pautada na servidão aos deuses.  Segundo Scheid, “esse 

medo sem controle dos imortais levou-as a todos os tipos de excessos, em particular a formas 

propositais de comportamentos servis para ganhar favores dos deuses” (SCHEID, 2003, p. 65-

66 – tradução nossa). Por fim, com o implemento do Cristianismo, Religio tem o seu 

significado modificado, indicando a crença em um único deus verdadeiro e Superstitio, de 

forma semelhante, adquire um significado mais negativo, que o coloca como religião dos 

falsos deuses, considerados demônios.  

Afinal, o que é a religião romana ao longo dos séculos, se não um grande 

emaranhado de crenças e costumes que vão mudando ao longo do tempo? É preciso entender 

a religião em sua totalidade, não apenas pelos textos escritos78, como também com base nas 

                                                                 
78 Lucien Goldmann afirma, em A Sociologia do Romance (1976, p. 204-205), que as obras literárias resultam 

das estruturas mentais dos seus respectivos autores, estruturas estas que correspondem à coletividade de um dado 
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fontes arqueológicas. Neste sentido, Roma não pode ser percebida como uma comunidade 

independente ou sua religião ser considerada como pura ou superior às demais. Os romanos, 

ao longo de sua existência, sempre estiveram em contato com inúmeros povos, seja através de 

suas estradas, conquistas, do comércio ou das navegações através do Mediterrâneo, o que 

certamente foi decisivo no seu desenvolvimento cultural. Como bem aponta Cláudia Beltrão 

da Rosa, “há muitos indícios de que a ideia de uma tradição romana pura, não afetada por 

influências estrangeiras, deve ser tratada como um mito moderno e não como uma realidade 

romana” (ROSA, 2006, p. 140). Neste sentido, os romanos se destacaram por sua 

flexibilidade e tolerância às práticas que não ameaçavam a ordem da Urbs e que, em muitos 

casos, foram inseridas na própria religião cívica ou tradicional de Roma. 

 

2.1.1. RITUAL E PRÁTICA RITUALÍSTICA: A ESSÊNCIA RELIGIOSA DOS 

ROMANOS 

 

Nos vinte últimos anos de nossa era as pesquisas sobre ritual e prática ritualística 

têm surgido em uma outra perspectiva, como um importante foco nos estudos sobre novas 

formas de análise cultural. Pesquisadores acreditam, atualmente, que o ritual corresponderia a 

uma abertura, uma “janela” na dinâmica cultural, através da qual as pessoas fazem e 

ressignificam as suas vidas. Na verdade, as pesquisas que envolvem o conceito de ritual 

aparecem no campo das ciências humanas ainda durante o século XIX. No entanto, o olhar 

lançado ao ritual era secundário, estando ele subjugado a temáticas mais amplas, como 

religião e sociedade (BELL, 2009, p. 3-9). Assim, esta categoria, em uma visão mais ampla, 

define questões básicas para cultura, sociedade e religião e pelas perspectivas atuais, o estudo 

a respeito do conceito de ritual versa sobre várias ciências, sendo considerado um objeto, um 

conceito e um método trabalhado principalmente no campo da Antropologia.  

Conforme afirma Catherine Bell (2009, p. 19-21), o discurso teórico que trata 

sobre a categoria do ritual é organizado na oposição entre pensamento e ação. Para a autora, 

este argumento sugere que, historicamente, o debate sobre ritual surgiu como um fenômeno 

discreto aos olhos de observadores sociais, no período em que a "razão" e a busca de 

                                                                                                                                                                                                           
grupo social. Então, textos escritos, considerados enquanto fontes literárias, como o roman ce O Asno de Ouro, 

de Apuleio de Madaura, pode expressar o ponto de vista do autor com relação a sua experiência individual, 

pessoal ou de um dado grupo social ao qual o autor se insere. 
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conhecimento científico foram a definição de uma hegemonia particular, na vida intelectual 

do Ocidente. O termo ritual, neste sentido, seria visto como uma categoria de análise e de 

experiências, não mais no sentido isolado e sim restaurando-o para o contexto da atividade 

social, no geral. Um ponto importante ressaltado pela autora seria na ênfase ao uso da 

linguagem utilizada no processo de ritualização, como forma de controle corporal, social e 

expressão de poder. 

Bell trabalha com o conceito de ritualização, de modo a apresentar formas 

estratégicas da atuação ritualizante, que surge como uma tática de diferenciação cultural 

particular, relacionada com determinados efeitos sociais e enraizada em uma interação 

distintiva de um corpo socializado e do ambiente e suas estruturas. Ritualização, portanto, é 

uma estratégia para a construção de uma relação de poder, que pode ser limitada e limitante 

(BELL, 2009, p. 7-9). Esta não é uma relação em que um grupo social tem controle absoluto 

sobre o outro; ela envolve simultaneamente consentimento e resistência, incompreensão e 

apropriação. Dessa forma, o ritual expressa algo da dinâmica social e é visto por Bell como 

uma forma de controle social. 

Neste sentido, considerando a lógica seguida pelos romanos, sua religião em si 

resume-se ao ritual79 e é apenas em sua prática que ela tem sentido. Ritual e rito são 

sequências complexas de ações e gestos que devem seguir uma sequência de ordem rigorosa e 

contínua, formando proposições e afirmações implícitas no decorrer de sua execução. De 

acordo com Scheid (2003, p. 82-93), no ritual praticado pelos romanos, o elemento de maior 

importância é o discurso, ou seja, a linguagem empregada, de caráter performativo, na medida 

em que os gestos vão sendo articulados. Assim, a oração que ia sendo proferida no momento 

do ritual era essencial para a sua execução satisfatória, pois ela afere um sentido de perfeição 

e eficácia ao ritual. Da mesma forma que o ritual poderia apresentar ritos distintos, o que 

veremos mais adiante, o significado das ações rituais também poderia variar de acordo com o 

contexto, podendo apresentar mais de um sentido, como no caso dos festivais religiosos e 

rituais associados a datas e figuras célebres. Muitos imperadores atrelavam ações ritualísticas 

e festivais religiosos a datas específicas. Augusto, por exemplo, associou-os aos seus projetos 

expansionistas, ampliando o pensamento dos romanos para o engajamento em outras 

atividades que não apenas de cunho ritualístico. 

                                                                 
79 O ritual tinha um papel predominante na vida religiosa dos romanos  (SCHEID, 2003, p. 82-93). 
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Sobre sua interpretação, o ritual poderia receber significações particulares, desde 

que ele não fosse distorcido. A única obrigação que conduz o ritual individual é a de que ele 

deveria ser celebrado seguindo a ordem tradicional imposta pelos romanos, de acordo com o 

rito celebrado e fosse realizado em uma determinada data. Um dos focos da ação ritualística é 

a sua celebração com fervor e não com indiferença, mostrando respeito aos deuses e, 

preferencialmente, ser realizado nos templos ou em uma situação onde a comunicação com os 

deuses pudesse se fazer presente. Este era um dos valores imprescindíveis para a realização de 

um ritual (SCHEID, 2003, p. 93-96). 

O sacerdote ou celebrante também tinha um papel importante, pois ele era o 

responsável por falar aos deuses e devia seguir todos os gestos para a sua boa realização.  

Outro sistema de valor inerente à realização do ritual romano era imposta pela ordem 

tradicional de ações e gestos, de modo a transmitir significados aos homens e aos deuses. O 

sacrifício é um bom exemplo deste sistema de valores, pois ele proclamava a existência de 

uma parceria entre homens e deuses, que partilhavam uma refeição comum. Logo, a religião 

romana deve ser entendida por seus rituais, pelos seus espaços ritualísticos e pelo contexto do 

ritual. Eis a importância de compreender as ações ritualísticas, seus significados e 

particularidades em um determinado espaço, colocando-o em um campo mais amplo, do 

contexto do ritual. 

É certo que a absorção de novas divindades, em Roma e nas suas províncias 

(especificamente nas cidades da Itália e da Grécia), se estabeleceu como uma constante, o que 

era decorrente da flexibilidade romana e da habilidade do seu politeísmo relacionado ao ritual, 

que incluía adaptar e inovar nas representações dos outros cultos e deuses estrangeiros. Ainda, 

ao que parece, os grupos religiosos que habitavam Roma e o resto de suas províncias usavam 

formas análogas de rituais80, o que possibilitava aos romanos compreender o significado 

primário de um ritual sem a ajuda de um intérprete. Ainda, era possível que uma família fosse 

capaz de celebrar ritos, por se assemelhar àqueles realizados em lugares públicos, que eram 

proferidos por magistrados ou sacerdotes. Isso acontece, pois as formas de orações, oferendas 

e de expressar respeito eram similares no mundo antigo (SCHEID, 2003, p. 85). Contudo, 

quando os rituais antigos, transmitidos pela tradição, tornavam-se antiquados ou caiam em 

desuso, eles passavam por um processo de ressignificação. Os rituais estrangeiros importados 

                                                                 
80 O culto público romano funcionava como um elo de ligação entre todos os cidadãos que, embora 

apresentassem diferenças de cidadania, eram unidos por ele. 
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para Roma também poderiam passar por um processo semelhante, sendo adaptados ou 

readaptados.  

Scheid trabalha com duas terminologias – ritus e caerimoniae – para explicar o 

que os romanos entendem por ritual. Ritus, o equivalente ao nomos dos gregos, designa um 

modo de ação, isto é, uma forma de comemorações ou celebrações festivas ou rituais 

religiosos tradicionais, mas não corresponde ao conteúdo dessas celebrações.81 Ele é trajado 

por certas características no comportamento do celebrante e, neste sentido, é dividido em dois. 

O ritus se desmembra entre ritus graecus e ritus romanus, duas categorias complexas, na 

opinião do autor. De modo geral, os rituais religiosos e os cultos públicos eram celebrados 

com base nos ritos romanos e gregos que, em muitos casos, estavam vinculados.82 Os ritos 

romanos caracterizavam as festas tradicionais; os ritos gregos assinalavam os cultos 

realizados em terras gregas, que em algum momento foram importados para Roma. É 

importante não confundir o rito grego com todas as demais cerimônias estrangeiras que foram 

trazidas para Roma durante o final da República ou associá-lo aos cultos de todas as 

divindades de origem grega praticados em Roma, pois certos cultos não pertencem à categoria 

do rito grego e nem havia apenas uma única religião grega.  

É importante deixar bem definido o que os romanos compreendiam por rito grego, 

pois as demais características dos rituais consistiam no ritual romano e o rito grego nada mais 

era do que um ritual estabelecido pelos romanos, para designar costumes religiosos romanos 

de origem grega que foram estabelecidos ainda pelos antigos romanos, no processo de 

fundação. Então, o rito grego consistia em uma categoria mais ou menos artificial, criada 

pelos romanos durante o III ou II século a.C, com o intuito de dar nome a certos costumes 

religiosos e antigos cultos romanos de origem grega, que foram ressignificados ou enfatizados 

em Roma em algum outro momento. Seu papel era diferenciar estes antigos costumes 

daqueles atuais, denominados como ritos romanos. Assim a distinção entre ambos os ritos 

deve ser enfatizada apenas no final da República e reservada aos grandes cultos públicos em 

Roma (SCHEID, 2003, p. 96-102). 

Para tanto, o autor diferencia os ritus: no rito grego, os celebrantes não tinham 

suas cabeças encobertas; eles eram coroados com coroas de louro. Ao que parece, este tipo de 

ritual era acompanhado por músicas, hinos cantados por pessoas - formando um coro -, 

                                                                 
81 Este significado é entendido pelos romanos a partir do termo caerimoniae (SCHEID, 2003, p. 83-86). 
82 A preocupação em distinguir o ritus graecus e ritus romanus parece ter sido importante apenas  no final da 

República (SCHEID, 2003, p. 97). 
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súplicas e encenações. Scheid deixa explícito que embora estes elementos caracterizem um 

rito grego, não há evidência de sua exclusividade somente para este tipo de rito. Conforme 

Rosa (2008a, p. 16), alguns cultos romanos eram celebrados com base em um rito grego, 

assinalado ao fato do sacerdote realizar o sacrifício com a cabeça descoberta, diferenciando 

do rito romano, onde era exigido o uso da toga sobre sua cabeça. Grande parte dos cultos que 

se baseiam no rito grego, segundo a autora, foram internalizados em Roma graças aos Livros 

Sibilinos, recomendados pelo seu próprio colégio.83 Scheid continua sua diferenciação 

afirmando que o rito romano, que obedece sua mitologia, criada por Enéias, tem como 

preceito cobrir a cabeça na realização de sacrifícios, e é precedido por um ritual preliminar, de 

modo a realizar um preparo e uma divisão da vítima para a realização do sacrifício (SCHEID, 

2003, p. 98-99). 

Enfim, tanto o rito grego quanto o rito romano são categorias extremamente 

romanas e fazem parte da vida religiosa de sua população. O rito grego designava a presença 

de componentes gregos na religião romana, que estavam presentes desde muito tempo. Então, 

aos olhos gregos, este tipo de rito era visto com estranheza e considerado, indubitavelmente, 

romano. Os dois autores trabalhados anteriormente atentam para as discussões sobre a 

caracterização e a distinção destes ritos. No entanto, o relevante nesta discussão é considerar 

que mesmo apresentando distinções e conservando as suas particularidades ritualísticas, os 

dois ritos faziam parte dos costumes romanos e estavam inseridos em sua religião oficial. 

Quanto à terminologia caerimoniae, isto é, o conteúdo das celebrações 

ritualísticas, Scheid afirma que ela segue uma sequência performática; são as ações e os 

                                                                 
83 Os Livros Sibilinos eram formados por um grupo de oráculos gregos e considerados pelos romanos como um 

dos textos mais sagrados. Sua origem remonta à época do rei Tarquínio e eles eram atribuídos à Sibila, uma 

mulher de grande sabedoria, recebida do deus Apolo. Existiam diversas Sibilas, de acordo com os diferentes 

territórios. Acredita-se que a Sibila da crença romana era a Sibila itálica. Os romanos contavam que uma mulher 

ofereceu nove dos livros ao rei Tarquínio por um preço que o rei teria achado abusivo. Ele se recusou a pagar e, 

em seguida, a mulher destruiu três dos nove livros e lhe ofereceu aqueles seis restantes pelo mesmo valor, em 

vão. A mulher, então, destruiu mais três oferecendo ao rei Tarquínio os últimos livros restantes ainda pelo 

mesmo valor. O rei, espantado com o acontecido, resolveu consultar os sacerdotes, que ind icaram o seu erro e o 

aconselharam a comprar os livros da mulher. Deste modo, o rei adquiriu os livros restantes pelo valor original 

dos nove livros oferecidos anteriormente. 

Os romanos possuíam um colégio de sacerdotes (os quindecimviri sacris faciundi), que tinha como função 

aconselhar o Senado sobre os Livros Sibilinos, quando consultados para interpretar desastres ou  prodígios. 

Acredita-se que este colégio era também o responsável por controlar os cultos estrangeiros na religião romana. 

Assim, o controle dos cultos estrangeiros estava associado aos Livros Gregos, isto é, os Livros Sibilinos e muitos 

dos ritos gregos foram trazidos à Roma graças a estes, sob a recomendação do colégio de sacerdotes  (ROSA, 

2008a, p. 15-16). 

No que diz respeito à religião praticada nas províncias, os quindecimviri não tiveram muita voz. Eles estavam 

mais voltados à regulamentação de cultos considerados estrangeiros, utilizando os Livros Sibilinos neste 

processo. Por este motivo, sua atuação nas províncias foi limitada (WOOLF, 2009, p. 248). 
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gestos que fazem parte do cotidiano e que todos conhecem o significado primário: saudando, 

honrando, oferecendo, recebendo, vestindo-se de forma solene, comportando-se com 

humildade.84 Todo romano compartilhava e compreendia este significado primário do ritual, 

por terem conhecimento das convenções ou combinações ritualísticas. No caso específico do 

sacrifício, que seguia um sistema de ações e gestos mais peculiares, ele só era realizado 

satisfatoriamente por romanos nativos. Um ponto importante no ritual é observar a 

organização espacial do lugar de culto, bem como a posição dos sacerdotes com relação ao 

altar e sua condição social. Ainda, na caerimoniae, deve ser observado os elementos 

manipulados pelos celebrantes, a fim de relacionar estas informações com o contexto, com a 

arquitetura do ambiente e com a data e seu significado no calendário romano. Enfim, é 

importante atentar também para as características da divindade que está sendo agraciada pelo 

ritual, seus nomes, codinomes, suas representações, os objetos que a cercam e a ações 

ritualísticas realizadas em sua homenagem (SCHEID, 2003, p. 83-86). 

Sobre os espaços de culto, onde acontece a execução ritualística, Scheid (2003, p. 

164-165) afirma que eles geralmente eram cercados por muros, grades ou até mesmo pedras, 

delimitando uma fronteira entre o espaço sagrado e aquele não sagrado. Os templos85, os mais 

famosos lugares de culto, geralmente eram construídos em um terreno elevado, o que era uma 

característica romana. Embora a variedade de lugares de culto tenha sido uma realidade para 

os romanos, como veremos mais a frente, com a presença de cultos em bosques, grutas e 

afins, os romanos possuíam um modelo espacial de culto, que estaria dentro de um padrão. 

Este seria demarcado por um templo, que deveria ficar localizado em uma área aberta, 

contendo um altar e aposentos para a realização de rituais. As casas particulares também 

poderiam ser consideradas espaços propícios para a realização de cultos: as casas 

aristocráticas possuíam altares no átrio ou salas extras dedicadas a um culto; as mais 

humildes, os altares geralmente eram portáteis e na ausência de lugares específicos para a 

realização do ritual, os sacrifícios eram realizados no chão. 

                                                                 
84 O comportamento oposto também era possível. 
85 O termo “templo” é marcado por uma ambiguidade. Não necessariamente ele faz referência a um lugar 

sagrado. Poderia indicar um espaço recém-inaugurado ou ainda um edifício onde residia uma divindade. No 

latim, templum, além do significado esperado de “santuário” e “templo”, também é definido como “espaço 

amplo” (BUSARELLO, 2005, p. 266). Nesse sentido, templum, no sentido romano, não designa nem um edifício 

e nem um lugar sagrado, mas um espaço inaugurado, o que significa que obteve a aprovação dos auspícios. 

Inaugurado significa dizer que o lugar obteve a aceitação de Júpiter, que era necessária em todas as decisões 

públicas. Dessa forma, para se tornar um lugar de culto e um espaço sagrado, um templum deveria passar por um 

processo de consagração e, assim, adquirir um significado religioso. 
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Algumas demarcações espaciais de culto, como os santuários, continham poços ou 

piscinas e ambientes específicos, em locais isolados, para que sacerdotes pudessem se banhar 

antes de iniciar o ritual. Em alguns destes locais, onde geralmente as visitas eram 

prolongadas, existiam serviços de banho. Por vezes, eram realizados banhos dedicados a 

divindades que tinham relação com a água, para fins terapêuticos. Santuários dedicados a 

deusa Ísis, ao lado do templo de Iseum, localizado no Campo de Marte, traziam em sua 

arquitetura magníficas decorações com obeliscos e esculturas no estilo egípcio. Santuários 

próximo ao templo de Ísis em Pompéia traziam representações do Nilo em piscinas de água 

sagrada. Os templos dedicados a Ísis também possuíam quartos simples para hospedagem, 

lugares para sacerdotes e lugares específicos para a realização dos rituais de iniciação86.  

Com relação a configuração do espaço religioso em Roma, ele era dividido de 

duas formas: em espaços sagrados e não sagrados. Os espaços sagrados, o que nos interessa 

neste trabalho, estavam divididos em dois: primeiro, aqueles que os homens dedicaram aos 

deuses e que foram construídos pelas suas mãos. Estas construções variavam entre simples e 

mais rebuscadas – haviam recintos mais simples, com um altar, e outros, mais abastados, 

cercados por colunatas e altares bem decorados – e, segundo, os espaços que os deuses 

escolheram para si e que não foram criados pelos homens. Eram apenas reconhecidos pelos 

sacerdotes e, portanto, considerados espaços de culto. Existia a possibilidade do ponto de 

vista público, de espaços construídos para uma divindade não serem considerados sagrado, 

por não ter passado pelo processo de consagração adequado. Logo, para um espaço ser 

considerado sagrado na Roma antiga, ele precisava passar por um ritual de consagração 

realizado por um sacerdote ou um magistrado direcionado para tal função. No ritual de 

consagração, após a decisão oficial de tornar um espaço sagrado, o recinto era purificado e os 

limites da construção eram marcados. O celebrante deveria segurar o portal ou tocar o altar e 

proferir uma fórmula dedicatória (lex dedicationis), representando a transferência da 

propriedade pública para uma propriedade divina e, portanto, sagrada (SCHEID, 2003, 160-

163). 

Uma vez que se falou sobre os espaços sagrados construídos pelos homens e seu 

processo de consagração, é conveniente apresentar os espaços sagrados escolhidos e 

reconhecidos pelos próprios deuses. Estes eram áreas naturais, de grutas, bosques, cavernas, 

lagoas e nascentes de rios, que podiam indicar uma presença divina. Os homens, por vezes, 

                                                                 
86 Veremos mais a respeito no capítulo 4. 
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celebravam cultos, realizavam peregrinações e contribuíam na manutenção destas localidades. 

Em alguns casos, templos eram construídos nestas áreas. Geralmente, estes santuários ao ar 

livre, escolhidos pelos deuses, estavam localizados em Roma ou em outras cidades, podendo 

estar não apenas na área rural da cidade, como também em sua área urbana. Alguns santuários 

estavam localizados próximo ao pomerium87 ou dos portões da cidade e outros em uma área 

extra-urbana, ou seja, fora da cidade.88 

Falou-se que para se tornar sagrado, o espaço precisaria passar por um processo 

de consagração que apenas seria possível com a presença de cultos e ritos, que eram 

fundamentados pelo discurso, pela sua simbologia e pelos gestos performativos. No ano de 

2009 foi publicado um trabalho inovador nos estudos sobre Roma, que traz como tema o 

papel da dança nos rituais da época imperial e seus descontentamentos. Neste sentido, 

Frederick G. Naerebout (2009, p. 143) afirma que a dança, em si, em sua existência, é uma 

atividade dinâmica. Ela é um elemento enérgico que aparece no ritual e que não se fazia 

ausente no Império Romano.  

Sabe-se que não foram os romanos a introduzir o dinamismo na dança. Acredita-

se que este fato foi resultado do processo de romanização, no sentido de abertura dos 

caminhos entre pessoas, mentalidades e comportamentos. Por que não falarmos em uma 

abertura multicultural ou em um emaranhamento entre culturas? Roma se tornou um Império 

e, neste sentido, o fluxo cultural era inevitável, sendo também um dos possibilitadores da 

expansão romana. Como afirma Scheid (2003, p. 83-86; 234-237), quando se tornavam 

obsoletos, os rituais eram ressignificados e, neste processo, sofreram alterações, o que inclui a 

presença de música, danças e outras formas de comunicação não-verbal.  

                                                                 
87 O pomerium era uma fronteira estabelecida conforme o rito de fundação da cidade de Roma (BUSARELLO, 

2005, 205). Ele estava localizado ao redor do Palatino. Seu objetivo era demarcar e preservar a integridade do 

território romano, distinguindo-o dos demais territórios. O espaço dentro do pomerium deveria ser preservado e, 

para tanto, era proibida a presença de túmulos e de armamentos. Este espaço fronteiriço era dividido por uma 

linha pomerial entre o imperium domi, o poder cívico, no interior da cidade, e o imperium militiae, isto é, a 

potência militar, representando o lado exterior ao território romano. Ao que parece, a reg ião pomerial, 

inicialmente, estava reservada para os deuses romanos. No período do principado, o próprio culto isíaco foi 

banido da área do pomerium para o equivalente a mais de mil passos de distância, pois Ísis, além de ser uma 

divindade egípcia, era inimiga de Otávio e, consequentemente, dos romanos. Posteriormente, ele se liga ao 

território imperial romano e cada vez que o espaço romano expandia, a linha fronteiriça acompanhava o avanço. 

Assim, o pomerium acabou por incorporar também uma grande área, incluindo o Campo de Marte e o Monte 

Aventino. Por isso, embora esta seja uma discussão complexa, acredita-se que divindades estrangeiras, 

incorporadas pela religião romana, tiveram a possibilidade de integrar o pomerium (SCHEID, 2003, p.152-157). 
88 Estes, geralmente, eram áreas naturais com templos construídos de forma privada e eram utilizados apenas por 

seus proprietários. 
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A dança, de acordo com muitas fontes antigas, era alvo de críticas e de indiferença 

por parte de muitos romanos. Mas estudos recentes, como é o caso de Naerebout, mostram 

que ela estava presente na vida dos romanos, bem como em seus rituais. Estes autores antigos 

geralmente habitavam Roma e, muitas vezes, a cidade se confundia com o Império, 

diminuindo o papel das demais províncias no desenvolvimento cultural do Império Romano. 

Para Naerebout, a dança presente em Roma é uma herança de uma tradição que o autor chama 

de “indígena”, com elementos importados da Grécia, da Etrúria e de outros lugares. Um dos 

argumentos do autor é que muitas fontes sobre dança na Grécia são datadas do período de 

dominação romana.89 O Império era muito amplo e havia uma diversidade gigantesca de 

repertórios culturais locais. Dessa forma, muito desses repertórios não estão sob o alcance 

para uma análise (NAEREBOUT, 2009, p. 146-148). 

De toda forma, os romanos alegavam não querer perder tempo com danças, já que 

ainda haviam territórios para serem conquistados e guerras para serem lutadas e vencidas.90 

Dançar, seguindo um padrão normativo, era um comportamento não romano, associado a 

costumes orientais. Cícero é um dos defensores, afirmando que romanos decentes eram 

contrários à dança. Ele pedia a condenação daqueles que praticavam danças, comportamento 

que deveria está restrito aos artistas.91 Este fato indica que provavelmente membros da elite 

eram favoráveis à dança. Ao que se sabe, a elite romana tinha um discurso bem articulado 

sobre a dança, distinguindo o que era próprio e impróprio e, tendo em vista a pluralidade 

cultural do Império, tentou-se chegar a um acordo com relação ao que poderia ou não ser 

praticado.  

A dança é considerada um aspecto identitário por seu estilo específico e, por isso, 

pode ser avaliada como um comportamento perigoso quando está em contato com outros 

costumes.  Danças orientais, principalmente relacionadas a Síria, eram vistas à margem de 

Roma, correspondendo a um comportamento antirromano. A dança síria estava relacionada ao 

êxtase, à perda de autocontrole, libido, luxúria e riqueza. Aquela considerada própria pelos 
                                                                 
89 Além disso, é importante ressaltar que em Roma eclodiu um movimento denominado de Segunda Sofística, 

uma tentativa de recuperar a cultura grega e que visava difundir os costumes gregos no Império, logicamente que 

respeitando a dominação romana, a fim de alcançar a identidade grega. Para tanto, era preciso falar corretamente 

a língua grega e possuir conhecimento de suas obras clássicas. Este movimento também corresponde a um 

indicativo de uma ausência de fronteiras linguísticas no Império (GUARINELLO, 2009, p. 155-156). Ver 

capítulo 1. 
90 Embora o autor não tenha atentado para tal questão, é importante ressaltar que o próprio ato da luta p ode 

representar uma dança, com movimentos precisos para golpear e/ou se defender. Neste sentido, mesmo que 

indiretamente, pode-se afirmar que a dança estava presente sim, não apenas no dinamismo dos rituais 

ressignificados ou importados de outras culturas, mas também no próprio ato de batalhar. 
91 Por vezes, Cícero mencionava as danças orientais e a nudez. 
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romanos, de caráter bastante diferente e que estava de acordo com a tradição romana, era 

marcada pela beleza, firmeza, piedade, fé, autoridade, virtude ou modéstia. A dança grega, 

embora vista com estranheza pelos romanos, causava menos ojeriza para os últimos, sendo 

considerada apenas ambígua. Dessa forma, os romanos simpatizavam e rejeitavam diferentes 

costumes e com a dança não foi diferente92 (NAEREBOUT, 2009, p. 149-150; 156-158). Ela 

estava presente como elemento performático nos rituais dedicados às divindades diversas, 

caracterizada como sagrada, como também poderiam fazer referência a um determinado 

grupo indisciplinado ou indecente, indo de encontro à moral dos romanos. Ela corresponde a 

uma mistura paradoxal, que pode indicar uma identidade romana em detrimento de seu 

protótipo grego ou oriental.  

Por fim, falar de ritual e de sua dinâmica dentro de um Império significa transpor 

as práticas realizadas na cidade de Roma e entendê-las em um contexto mais amplo, o que 

inclui uma vasta área provincial. Desse modo, é importante ressaltar que a ação ritual, em 

todo o Império, apresenta uma heterogeneidade própria de um amplo território onde se 

encontram um emaranhado de culturas. Do ponto de vista do historiador Greg Woolf (2009a, 

p. 239), é preciso pensar a religião e o ritual para além da própria cidade de Roma. É claro 

que nem sempre temos documentação suficiente, retratando tais práticas culturais nas 

províncias, o que impossibilita o melhor desenvolvimento do debate. No entanto, mesmo que 

em número reduzidos, temos meios para atestar que também existiam particularidades 

religiosas nas províncias. 

Para tanto, a Arqueologia é um campo da ciência que auxilia em tais estudos. No 

que se refere ao período imperial, vestígios da cultura material ainda permanecem, como a 

arquitetura de templos bem preservada. Ainda, existe uma quantidade razoável de fontes que 

discutem o quesito religioso escritas em grego, na época imperial. Cenas iconográficas de 

cultos também são existentes, porém escassas, mas elas contribuem para afirmar um padrão 

na religião romana: geralmente as cenas estão em conformidade com aquelas apresentadas 

nos rituais realizados em Roma: sacerdotes com suas cabeças cobertas por um véu, tocadores 

de flauta, incensos, presença de vítimas para a realização de sacrifícios, altares suntuosos e 

templos arquitetados em conformidade com a cidade coração do Império. Algumas dessas 

                                                                 
92 É perceptível a aversão que os romanos tinham a algumas práticas  estrangeiras. Na obra de Apuleio, os rituais 

sírios são retratados com estranheza, considerados indecentes (ver item “G”, do Mapeamento da fonte, em 

volume II). Em contrapartida, a procissão dedicada a Ísis, com danças, caracterizações e fest ejos é digna de 

elogios. Este fato se dá pelo culto isíaco já está inserido em um padrão romano. Trataremos destas questões no 

capítulo 4 (ver item “I”, em anexo, vide volume II). 
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fontes direcionam as pesquisas para uma visão de padronização religiosa, o que não significa, 

na opinião de Woolf, que ela é a única disponível e existente (WOOLF, 2009a, p. 240-243).  

Woolf afirma que é uma interpretação bem sedutora pensar como os especialistas 

que trabalham com uma ideia de religião “metropolitana”, considerando a cidade de Roma. 

Estas pesquisas têm como fundamento o policiamento das fronteiras da religião cívica, 

optando pelas expulsões e, por vezes, incorporações religiosas, além de uma rápida difusão do 

modelo de religião romana. A pobreza de dados sobre os cultos nas províncias também 

contribui com esta visão. Neste sentido, para o autor, nós, pesquisadores, somos os 

responsáveis por romanizar e padronizar a religião nas províncias, ignorando as suas 

particularidades (WOOLF, 2009a, p. 244).  

A existência de rituais romanos nas províncias e, principalmente, a realização de 

sacrifícios também era uma realidade provinciana. Porém, é importante atentar para uma 

diversidade de cultos e rituais, com sacrifícios de diferentes tipos. Os próprios romanos 

tinham conhecimento de que os povos poderiam ser distinguidos por suas diferentes tradições 

rituais, que também podem ser consideradas marcadores identitários. O Ritus Graecus 

expressa bem esta ideia. Embora fizesse sentido apenas aos olhos romanos, ele servia para 

diferenciar a imersão de características ritualísticas gregas na religião romana daquelas 

estabelecidas dentro de um padrão normativo indicado pela tradição romana. Logo, a religião 

romana, como já foi falado anteriormente, poderia abarcar uma variedade de ritos em sua 

composição, desde que obedecendo uma série de acordos. Dessa forma, pode-se atestar 

evidências de um emaranhado religioso e ritualístico nas províncias do Império Romano 

(WOOLF, 2009a, p. 244-245).  

As instituições cívicas provincianas podem ser interpretadas de forma análoga 

àquelas existentes em Roma: miniaturas de forma simplificada. No entanto, no que concerne à 

religião, há uma evidente alteração. É certo que a religião romana provinciana não diferiu 

completamente daquela existente em Roma: a sua distância estava mais associada à geografia 

do Império e boa parte dos cultos praticados na cidade também estavam presentes nessas 

áreas, mesmo porque existiam leis que padronizavam a realização de certos ritos em todo o 

território romano, como os rituais de posse dos magistrados, por exemplo. No entanto, nas 

províncias existiam um contínuo processo de sincretismo e acomodação de cultos existentes, 

que se mesclavam com a religião romana, o que resultou em uma transformação religiosa. 

Muitos soldados e oficiais, de modo geral, contribuíram com este processo, carregando 
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consigo uma bagagem cultural e, consequentemente, cultual e ritualística e recebendo 

influências do mundo exterior (WOOLF, 2009a, p. 246-251).  

Acredita-se que os sacerdotes romanos provinciais estavam designados apenas a 

um desempenho ritualístico. Quanto aos festivais, alguns poderiam ser celebrados em 

qualquer espaço de domínio romano. Para a realização de outros rituais, era importante a 

celebração em lugares específicos, como a cidade de Roma, lugar do triunfo, par excellence. 

No quesito celebração do ritual, há uma repetição de gestos e performances consideradas 

chave: procissões, purificações, sacrifícios, refeições em comum entre homens e divindades, 

sob organização de uma elite governante, com base em um calendário que se assemelhava ao 

de Roma. Outras festas também foram adicionadas às existentes, como alguns festivais de 

origem grega (WOOLF, 2009a, p. 247-249).  

Enfim, a religião romana deve ser entendida como em uma diáspora (WOOLF, 

2009a, p. 245-252), uma vez que os rituais provincianos, em comparação com aqueles 

praticados em Roma, eram mais rígidos e restritos. Eles não seguiam livros sagrados, mas 

utilizavam e proferiam complexas orações em suas cerimônias ritualísticas. Para eles, o 

sacrifício era mais central do que em Roma e a autoridade religiosa estava centralizada em 

poucos sujeitos. Os cultos nas províncias possuíam semelhanças entre si, trazendo à tona uma 

sensação de particularidade religiosa em um misto de inovação cultual. Isto também pela 

baixa adesão daqueles que aderiram aos cultos provincianos, em comparação com os 

seguidores dos cultos praticados em Roma. Portanto, para Woolf, há um equívoco 

interpretativo no que diz respeito à religião romana praticada na cidade de Roma e nas suas 

províncias.  

É tentador acreditar que existia uma via de mão única cultural no processo de 

romanização, cujos povos foram atraídos por uma provável superioridade religiosa romana, 

esquecendo das suas crenças anteriores. Este fato está completamente descartado, seguindo a 

nossa linha interpretativa. Os romanos caminhavam em uma via de duas mãos, recebendo 

influências e influenciando povos. Pensar em um Império já nos leva a crer em um amplo 

diálogo entre povos e uma rica pluralidade de costumes. O Império é multicultural e não tem 

como não ser, pois, assim, ele não se sustentaria. Roma, enquanto um vasto território 

conquistador, tem em si um amplo repertório de costumes e sua religião não poderia ser 

diferente. Seja na cidade, coração do Império, ou em suas províncias, o sincretismo era uma 

realidade e este fato é relevante no enriquecimento religioso e ritualístico praticado pelos 
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romanos. O culto isíaco é um grande exemplo desta realidade. Perseguido durante a República 

– fato este que veremos adiante -  quando dá seus primeiros passos em Roma, permanece 

resistindo e, na época imperial, ganha amplas proporções, passando a ser em torno desta 

divindade que se forma o sincretismo religioso referente às divindades femininas, 

principalmente no que concerne ao século II d.C, período onde está centrada a nossa análise. 

O cenário religioso romano, desta forma, foi modificado no período imperial, com a aquisição 

de novas divindades, que foram abraçadas pelos romanos e construíram para si novos espaços, 

tão sagrados quanto aqueles dedicados as divindades consideradas nativas. Continuaremos 

discutindo o conceito de espaço sagrado no tópico seguinte.  
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2.2. ESPAÇO SAGRADO: OUTRAS ABORDAGENS 

 

Muito se discute a respeito do conceito espaço desde meados do século XX até 

nossos dias atuais. Os estudos tomaram impulso após o diálogo entre os vários ramos das 

Ciências, o que inclui a Geografia, Teoria da Arte, Física, Ciências Sociais, Filosofia, Teoria 

da Literatura, Antropologia, Urbanismo, Semiótica e História. Conforme afirma o pesquisador 

Luis Alberto Brandão (2007), é possível constatar uma vocação transdisciplinar nesta 

categoria espacial, que é “fonte de uma série de dificuldades devidas à inexistência de um 

significado unívoco, e ao fato de que o conceito assume funções bastante diversas em cada 

contexto teórico específico” (BRANDÃO, 2007, p. 207). 

 No campo da Geografia, o brasileiro Milton Santos e o sino-americano Yi-Fu 

Tuan foram imprescindíveis no desenvolvimento das discussões espaciais e no diálogo com a 

História. Para o primeiro (2009, p. 12-13), espaço será visto como um conjunto indissociável 

de sistemas de objetos e de sistemas de ações, que possibilita a definição das categorias 

analíticas internas. Tuan (1983, p. 3-8) vê o espaço de acordo com uma geografia humanista, 

no qual espaço é movimento, sendo transformado em lugar quando os seres humanos, a partir 

de sua experiência, atribuem-no valor.  

Ainda no campo da Geografia, o século XX traz ao debate um notável estudo do 

conceito que engloba duas temáticas distintas pensadas em conjunto, Espaço e Religião, 

denominado como Espaço Sagrado, que vem ganhando holofotes nos palcos da Geografia da 

Religião. Muitos são os estudos derivados deste conceito e as suas abordagens também são 

diversas, mas o que elas têm em comum é a sua base de estudos, embasados na teoria 

desenvolvida pelo historiador das religiões Mircea Eliade (PEREIRA, 2014, p. 16). A partir 

dele, o campo ganhou espaço na área do conhecimento científico, transpassando a Geografia 

da Religião e adentrando em outras ciências, como História, Antropologia, Sociologia, 

Arqueologia, etc. Os estudos posteriores, embora partam dele, são atualizações de sua teoria, 

com críticas e contribuições93. 

No campo da História e das Ciências Sociais, tem-se a importante contribuição do 

filósofo, sociólogo, jesuíta, antropólogo, historiador e erudito francês Michel de Certeau, com 

a obra L’invention du Quotidien, publicada originalmente em 1980. Nela, Certeau analisa as 

                                                                 
93 Abordaremos algumas teorias sobre o conceito de Espaço Sagrado adiante. 
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formas como as pessoas individualizam a cultura de massa, alterando objetos, planejamentos 

e ações, na tentativa de apropriá-los. Assim, a obra se coloca em um ponto de partida além 

das Ciências Sociais, uma vez que a esta acusa de falta de formalismos no exame de como as 

pessoas se reapropriam destes objetos e formas nas relações e situações da vida cotidiana. 

Definindo espaço de acordo com Certeau (2000, p. 201-203) percebe-se que este 

conceito aparece relacionado ao conceito de lugar e, a partir desta concepção espacial, há uma 

visível relação entre ambos os conceitos. Essa discussão está presente na terceira parte da obra 

de Certeau, intitulada Práticas de Espaço. Nela, é perceptível que o autor lida com diversos 

conceitos espacializantes, como os dois falados anteriormente: lugar e espaço. Dando a devida 

atenção a estes, em especial, tem-se na relação entre eles a definição por excelência de ambos: 

“o espaço é um lugar praticado” (CERTEAU, 2000, p. 202).  

Estas práticas de espaço, de acordo com Certeau, remetem a uma forma específica 

de “operações” (“maneiras de fazer”), a “uma outra espacialidade” (uma experiência 

“antropológica”, poética e mítica do espaço) e a uma mobilidade opaca e cega da cidade 

habitada, exemplo primário de lugar praticado fornecido pelo autor. Para Certeau, o lugar é 

algo cru, onde se distribuem os elementos da convivência e socialização humana e indica, por 

sua vez, estabilidade, sendo algo mais estático. Por outro lado, espaço é algo dinâmico e o 

movimento o define, pois transformamos lugares em espaços através das ações humanas, 

ações estas que põem em movimento determinados lugares. Assim, o “espaço é o efeito 

produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam (...)” 

(CERTEAU, 2000, p. 202). 

Repleto de metáforas, Práticas de Espaço nos apresenta a metáfora do caminhar, 

por onde um sujeito caminha por sua cidade, praticando lugares e tornando-os espaços. De 

acordo com o autor, as práticas do espaço tecem as condições determinantes da vida social, 

seus traços e suas trajetórias. Assim, o ato de caminhar estaria para o sistema urbano como a 

enunciação estaria para a língua. Temos aí outro conceito importante: o de relato. Para 

Certeau, os relatos organizam os lugares, uma vez que o discurso descreve faltas e dá lugar a 

um vazio, inventando mesmo espaços. Ainda, conforme o autor, os relatos de lugares são 

bricolagens, organizados a partir de resíduos do mundo em que vivemos. Assim, os espaços 

também são construídos pelos discursos, que são, ao mesmo tempo, trajetórias: ao caminhar 

por uma cidade e escrever sobre ela, estamos comparando a mesma a um texto e, desta forma, 

os relatos são práticas de espaços (CERTEAU, 2000, p. 203-207). 
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Nesse sentido, trabalharemos com tal concepção espacializante94 por acreditar que 

é mais indicada para dialogar com as discussões que envolvem o trabalho com fontes 

literárias, haja vista que os relatos são responsáveis por construir os espaços e, por considerar 

que a perspectiva de espaço praticado desenvolvida por Michel de Certeau se encaixa com as 

discussões sobre espaço sagrado na Antiguidade, em especial, na obra O Asno de Ouro, de 

Apuleio, no contexto do século II d.C, Império Romano. Nesse sentido, considerando a 

definição de espacialização dada pelos filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari 

(1997), pode-se inferir que na obra de Apuleio existirá uma espacialização do sagrado, isto é, 

várias formas de ser, de estar e de habitar o espaço, de modo a torná-lo sagrado, a partir da 

prática a um lugar, fato este visível no culto à deusa egípcia Ísis (DELEUZE; GUATTARI, 

1997, p. 190). 

Ora, como o próprio Certeau afirma, o caminhar é responsável por construir o 

espaço, a partir da ação ou prática em um lugar. Na medida em que você caminha, lugares são 

praticados e transformados em espaço. Lúcio, por exemplo, enquanto cidadão romano, na sua 

condição humana, pratica os lugares transformando-os em espaço. Caminhando em busca da 

Tessália, ele tem contato com várias esferas do sagrado, sejam elas práticas aceitáveis ou não. 

Quando chega a cidade de Hípata, Lúcio continua transformando lugares em espaço. Isso 

acontece durante o festival do Riso, festa em homenagem ao deus Dioniso, espaço público, 

que será sacralizado no momento da festa.  

Do mesmo modo, ao ser metamorfoseado em asno, a partir da prática de magia 

em um espaço privado, Lúcio asno agora percorre o caminho em busca de uma nova 

metamorfose, a fim de voltar a sua condição natural. Portando a sua consciência humana, 

Lúcio asno percorre lugares, dotando-os de significados, fato este perceptível quando o 

mesmo dialoga com a deusa Ísis durante o Livro XI. A personagem, chegando ao porto de 

Concréias, em Corínto, resolve descansar nas areias da praia e lá, clama pela ajuda da deusa. 

Ela, então, lhe aparece em sonho, prometendo sua redenção se lhe assegurar que será seu fiel 

seguidor em vida. Logo, aquele ambiente é transformado em espaço, um espaço sagrado, onde 

a deusa, a partir daquele momento, passará a ser cultuada. 

                                                                 
94 Tanto Certeau, quanto Deleuze e Guattari são autores que se encaixam em uma perspectiva teórica volta da 

para o mundo contemporâneo. Quando elaboraram suas ideias, eles não estavam pensando nas civilizações 

antigas e, por este motivo, elas devem ser utilizadas com a devida cautela. Acreditamos, no entanto, que a 

conceitualização de espaço enquanto um lugar praticado e a ideia de espacialização do sagrado, se intercruzam e 

podem ser aplicadas a narrativa da obra de Apuleio. Lúcio é um grande exemplo dessas ideias : ele transforma e 

sacraliza os espaços através da prática. Ver capítulo 4. 
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Outro momento onde percebemos o caminhar enquanto construtor de espaços é o 

da procissão em homenagem a deusa Ísis, em comemoração à abertura das navegações no mar 

Mediterrâneo. Os devotos da deusa saem de seu templo e seguem até as águas do 

Mediterrâneo em festa, levando consigo objetos sagrados do culto e imagens da deusa. Aquele 

caminho percorrido será transformado em espaço pela prática, e mais. Um caráter sagrado 

também deve ser atribuído a ele, confirmando a hipótese de que os espaços sagrados não são 

estáticos. Pelo contrário, o movimento está no cerne de sua definição. Outro fator importante 

é que da mesma forma que o caminhar delimita os espaços, como afirma Certeau, eles são 

construídos pelos relatos, que os organiza e dão lugar a um vazio. Os espaços, na obra de 

Apuleio, são construídos através de seus relatos, que demonstram as suas percepções sobre 

diversos assuntos no contexto romano do século II d.C.  

Após toda essa discussão que engloba os conceitos de espaço e, anteriormente, de 

ritual e religião romana, seria pertinente apresentar o conceito de espaço sagrado, que 

funciona como elo entre os dois conceitos apresentados anteriormente: espaço e ritual. Ora, 

iniciou-se definindo espaço, com base em Michel de Certeau, como lugar praticado. Falou-se 

das metáforas utilizadas por ele para apresentar sua definição, como a do caminhar e 

posteriormente, relacionou-se esta metáfora ao relato: os espaços são construídos pelos 

discursos, que são, ao mesmo tempo, trajetórias - ao caminhar por uma cidade e escrever 

sobre ela, estamos comparando a mesma a um texto. Portanto, os relatos são práticas de 

espaços. Apuleio, enquanto autor, localiza-se neste percurso de produzir espaços através de 

seu relato, de seu discurso literário. Lúcio, personagem, transforma lugar em espaço a partir 

de seu caminhar, de sua peregrinação e da sua prática, ação e significação.  

Assim, no relato apuleiano, os espaços são construídos a partir da peregrinação, 

do caminhar de uma personagem, Lúcio, que é o responsável por dotar os lugares de sentidos, 

construindo uma espacialização em contato com práticas religiosas. Através da leitura e 

análise da obra O Asno de Ouro, pode-se inferir que não existe um espaço sagrado delimitado, 

fixo, imóvel, estático. Pelo contrário, nela é possível identificar vários aspectos que apontam 

para uma sacralização dos espaços, que são móveis e dinâmicos. Os seres humanos são os 

responsáveis, através da prática e do contato com os seres supremos, de dotar os espaços de 

valores, referências, símbolos, tornando-os sagrados. Esta perspectiva dialoga com os 

trabalhos do historiador das religiões Mircea Eliade - que embora seja um estudo antigo e que 

tenha sofrido reformulações, ainda possui aspectos relevantes e plausíveis que devem ser 
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considerados – dos geógrafos das religiões David Edward Sopher, Chris Park e Roger W. 

Stump e dos historiadores John Scheid e François de Polignac95 especialistas em Antiguidade. 

O conceito de espaço sagrado coloca em foco a existência de diferentes teorias 

espaciais para dialogar com a complexa temática da religião. Sua existência reflete a 

amplitude e os diferentes debates que ultrapassam o próprio campo da Geografia das 

Religiões. O espaço sagrado liga a categoria espacial à religiosa, apresentando-se, desse 

modo, como um espaço notadamente da religião, onde a presença divina se evidencia ou onde 

os seres humanos o dotam com sentido religioso, haja vista que a sacralização do espaço 

contribui na própria forma como o espaço é organizado e sistematizado. Uma importante 

contribuição desse conceito é que “ele desempenha um profundo papel na imaginação e 

construção da paisagem religiosa” (PEREIRA, 2014, p. 58). Sobre a genealogia do conceito, 

não se sabe ao certo quem foi o primeiro a discutí-lo ou formulá-lo, mas é evidente a 

importante contribuição dos estudos do historiador Mircea Eliade no que tange ao surgimento 

e desenvolvimento das discussões (PEREIRA, 2014, p. 56-58). 

Na obra O Sagrado e o Profano (1992, p. 17-37), Eliade discute a respeito do que 

entende por espaço sagrado. Para ele, esse tipo de espaço, aos olhos do homem religioso, ou 

seja, aquele que pratica o espaço, não é homogêneo. O sagrado se manifesta por meio de uma 

hierofania, ou seja, por uma revelação divina. Assim, as hierofanias no espaço o definem 

enquanto espaço sagrado e, por esse motivo, a religião estabelece inúmeras significações aos 

espaços. Eliade afirma que qualquer sinal é suficiente para indicar a sacralidade do lugar. O 

sinal, muitas vezes representado pela hierofania, é um portador de significação religiosa e é 

revelado das mais variadas formas. Por exemplo, no caso de Lúcio metamorfoseado em asno, 

o sinal da deusa Ísis aparece em sonho, dotando aquele espaço praiano de práticas que o 

sacralizam. De acordo com o autor, na obra Imagens e Símbolos: ensaio sobre o simbolismo 

mágico-religioso (1991), o espaço sagrado, seja ele qual for e aonde for, pode ser construído e 

corresponde ao centro, par excellence, para o homem religioso: “todo lugar sagrado, todo o 

lugar que manifestasse uma inserção do sagrado no espaço profano, era também considerado 

como um centro” (ELIADE, 1991, p. 51). O homem constrói o espaço sagrado com a 

contribuição dos deuses, na medida em que ele reproduz o sinal enviado e a obra dos deuses. 

                                                                 
95 É importante destacar que os estudos dos historiadores François de Polignac e John Scheid são atuais e ainda 

estão em fase de desenvolvimento.  
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Ainda, Eliade trata da possibilidade de recomeço para o homem não-religioso que 

habita um espaço não sacralizado. Uma nova vida, que o autor chama de incipt vit nova, está 

destinada aquele que abandona o espaço profano96. Ela será marcada por uma exuberância 

festiva. Em O Asno de Ouro, Lúcio, após um longo caminhar por um espaço “profano”, tem a 

sua possibilidade de salvação pelo diálogo com a deusa Ísis, que o faz participar de sua 

procissão, em homenagem à abertura das navegações no Mediterrâneo. Essa festa, que 

marcará o início da incipit vit nova de Lúcio, é conhecida como Navegação de Ísis e acontece 

no final do inverno e início de primavera, no dia cinco de março, quando o mar estava 

tranquilo e as navegações teriam condições de serem retomadas. Esta conversa com a deusa, 

que está presente no início do Livro XI, demonstra o rompimento de uma vida mundana e 

início de uma nova vida, em favor da deusa.  

Desse modo, em sua procissão até o porto onde acontecem as navegações, Lúcio 

retorna a sua condição humana, marcando sua passagem para uma viver através da 

religiosidade. A sua iniciação ao culto isíaco e, posteriormente, ao culto osíriaco, significa, 

segundo Eliade (1992, p. 88-97), morte e ressurreição: descida aos infernos e ascensão aos 

céus. Por fim, Eliade indica que a peregrinação em busca do sagrado é repleta de obstáculos: 

sofrimentos e provações são essenciais para alcançar o sagrado em vida. O relato de Apuleio é 

uma prova viva de que a salvação é possível quando há renúncias dos prazeres – prazeres do 

corpo, da alimentação e curiosidade perante a prática de magia – e regresso em uma vida 

serena, servindo aos deuses. No entanto, até alcançar sua salvação, Lucio passa por inúmeros 

sofrimentos e obstáculos, que servirão para acelerar seu processo de resignação de uma vida 

regida pelas desventuras da Fortuna. 

Estudos posteriores trazem algumas ideias que criticam ou complementam a 

discussão proposta por Eliade, a respeito do conceito de espaço sagrado. Pereira (2014) 

apresenta uma importante revisão conceitual, trazendo inúmeras novas abordagens do que se 

entende por espaço sagrado. As considerações propostas pelo geógrafo Louis P. Nelson 

(2006) fazem parte desta contribuição. Para ele, os estudos que envolvem a temática do 

                                                                 
96 Faremos apenas um pequeno exercício de tentar aproximar os conceito elideanos à obra, entendendo que a 

discussão proposta pelo autor diz respeito às sociedades modernas e cristãs. Na Antiguidade, fazer qualquer tipo 

de separação entre espaço sagrado e profano requer cautela, haja vista que eles não tinham a mesma percepção 

que os modernos. Eliade escreve em um momento no qual há uma visível separação entre o espaço sagrado e o 

espaço profano. Conforme Scheid e Poulignac (2010, p. 427-434) os deuses romanos estavam em todos os 

lugares. Logo, os antigos não tinham a mesma percepção. Discutiremos a teoria do Eliade pela importância e 

influência que desempenhou nos estudos posteriores, principalmente com o desenvolvimento dos conceitos de 

hierofania e teofania, utilizados até hoje. Discutiremos com mais profundidade sobre o conceito de espaço 

sagrado no capítulo 4. 
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espaço sagrado se dividem em três perspectivas: inscrição, cujo espaço se torna sagrado pelas 

práticas e pelas crenças (ponto de vista este que dialoga com a definição de espaço 

desenvolvida por Michel de Certeau); identidade, relacionando a ideia de espaço sagrado com 

identidades sociopolíticas; e instabilidade, mostrando que os espaços sagrados não possuem 

estabilidade. Dialogando com esta ideia, o autor cita o importante estudo de Belden C. Lane, 

Landscapes of the Sacred (2002), que se aporta em quatro princípios: primeiro, o espaço 

sagrado é autônomo, haja vista que ele auto se escolhe; segundo, o espaço sagrado é o próprio 

espaço ritual, que se faz sagrado pela prática ritualística; terceiro, o espaço sagrado não 

necessariamente é ontológico, mas sim existencial. Está relacionado a espaços de consciência, 

uma vez que você pode acessá-lo sem adentrar nele; quarto, espaço sagrado não é restrito. Isto 

quer dizer que os deuses não estão confinados em um único lugar (PEREIRA, 2014, p. 58-

60). 

Uma importante contribuição para o estudo do conceito de espaço sagrado dar-se-

á com a obra Geography of Religions (1967), do geógrafo David Edward Sopher. A discussão 

desenvolvida por Sopher tem um caráter mais abrangente, de modo a abordar uma ampla 

organização do espaço religioso, devido a heterogeneidade de crenças, práticas e costumes. 

Neste sentido, o autor trabalha com três principais características responsáveis por estruturar o 

espaço sagrado: primeiramente, lugar sagrado, quando a intenção é a de compreender a 

relação entre os fiéis e o espaço individualizado, que torna-se lugar associado à manifestação 

do divino; em segundo, centro religioso, este pode ser originário de um lugar sagrado e possui 

duas características: é um espaço cuja relação se baseia na dinâmica com divino e nos seus 

níveis de sacralidade. Está relacionado também as habilidades “de atração social, comercial 

ou de efervescência intelectual – intimamente ligadas à dinâmica religiosa –, capaz de 

promover a evolução da vida urbana e, assim, possibilitar a superação de seus limites 

religiosos” (PEREIRA, 2014, p. 66). Embora necessariamente embasado na dinâmica 

religiosa e na relação ritualística com o divino, o centro religioso pode abarcar questões 

políticas e econômicas, fugindo de seu foco primeiro.  

Em terceiro lugar, o autor cita a ideia de circulação de peregrinos, que demarca a 

importância de um centro religioso como um espaço sagrado, uma vez que tem por 

característica uma dinâmica circular, cujo tráfego de fiéis agencia um importante movimento 

cultural, promovendo emaranhamentos culturais, sociais, políticos e econômicos. Sopher 

(1967, p. 47) afirma também que a sacralização do espaço em alguns sistemas religiosos se dá 

através do processo de ritualização, tornando o espaço sagrado, não apenas no sentido 
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material, como também considerando a imaginação religiosa, mítica. Desse modo, a sua ideia 

de espaço sagrado é acrescida da perspectiva de um lugar e de um centro onde o sagrado se 

manifesta, contudo a sua flexibilidade está presente na dinâmica circular, onde os peregrinos, 

através do espaço ritualístico, movimentam tal espaço (PEREIRA, 2014, p. 64-68). 

Roger W. Stump, na obra The Geography of Religion: faith, place and space 

(2008), também trabalha com a concepção de categorização do espaço sagrado. Logo, sua 

pesquisa vem a somar com as ideias trabalhadas pelos autores anteriormente. Para Stump, o 

espaço sagrado existe pela atuação dos grupos religiosos que o imagina e constrói de acordo 

com a sua crença. Assim, ele corresponde ao espaço onde há interação entre divindades e 

devotos. É exatamente por este motivo que, para o autor, o espaço sagrado se diferencia dos 

demais, por ser uma construção cultural, onde os sentimentos religiosos são depositados, 

sacralizando tal espaço e transformando-o em sagrado. Neste sentido, ele “é entendido como 

elemento religioso da imaginação espacial dos fiéis” (PEREIRA, 2014, p. 75) e é 

sobrecarregado por diversos deveres e práticas religiosas para/com as divindades – o ritual é 

um importante exemplo desta afirmação.  

É através dessas práticas no espaço que os fiéis passam a identificar suas 

motivações e emoções na composição de uma vida religiosa. Pensando na ideia de 

categorização, Stump afirma que o espaço sagrado é delineado por patamares de sacralidade, 

cujo mundo material dialoga com “descontinuidades espirituais”, ou seja, lugares abstratos 

que se relacionam com o sagrado, como a ideia de Campos Elíseos, Tártaro ou de espaço 

onírico, por exemplo. “Fiéis de fato usam seus entendimentos dos vários espaços sagrados 

para alocar sentidos transcendentes em formas especificas dentro do contexto das suas 

experiências vividas” (STUMP, 2008, p. 301-302 apud PEREIRA, 2014, p. 76).  

Suas categorias estão divididas em sete configurações espaciais que podem se 

sobrepor entre elas e demonstram a complexidade do espaço sagrado. Espaço cosmológico é 

aquele que se relaciona ao cosmo, com a construção de uma visão de mundo religiosa. É uma 

localização crucial que pode ser real ou imaginada. Espaço teocêntrico é aquele onde há uma 

contínua presença da divindade. Pode se relacionar com o habitat divino ou, ainda, pode 

significar lugares imaginados. Espaço hierofânico é o lugar de manifestação do sagrado, onde 

ocorreram revelações e milagres. Espaço histórico tem associação direta com eventos ou 

desenvolvimento histórico de uma religião. Espaço hierenergético são espaços de contato 

entre fiéis e entidades religiosas e se relacionam com as categorias espaciais anteriores. 
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Espaço autoritativo são lugares responsáveis por ligar os homens aos deuses através da 

presença de autoridades religiosas que sacralizam estes através de suas interpretações 

(exemplo: Vaticano). E espaço ritual é aquele que liga a prática religiosa ao espaço sagrado. 

Geralmente ele se torna sagrado pela prática ritualística constante. 

Enfim, esta variedade categorial que define o espaço sagrado possibilita ao fiel o 

diálogo com o divino, que passa a crer em sua real presença nestes espaços definidores da 

identidade religiosa do grupo. Espaços sagrados se relacionam, portanto, com o processo de 

sacralização espacial através da prática religiosa de seus fiéis através do lugar físico ou 

imaginado (PEREIRA, 2014, p. 74-82). 

 

 

Segundo Stump as formas de interação mais recorrentes seriam: práticas de 
adoração ordinárias, relacionadas às dinâmicas religiosas da vida diária; 
transições da vida/ritos de passagem, envolvendo as práticas de 
adoração/obrigações religiosas específicas aos referidos contextos; 
peregrinações, abarcando excepcionais eventos/trajetos de 
adoração/obrigação religiosa; e espaços imaginados, que incluem práticas 
associadas com vida-após-morte ou reencarnação (PEREIRA, 2014, p. 80-
81). 

 

 

O conceito de espaço sagrado é trabalhado pelo também geógrafo Chris Park, no 

sentido de ser um amálgama das discussões anteriores, principalmente naquele desenvolvido 

por Sopher. Conforme Pereira (2014, p. 68-73), Park, na obra Sacred Worlds: an introduction 

to geography and religion (1994), considera o espaço sagrado como demonstração par 

excellence da expressão do sagrado, possibilitando a criação de uma relevante dinâmica 

social, cultural e política, dentro do que considera como um espaço sagrado. Um diferencial 

do seu estudo ou um complemento ao anterior, está no desenvolvimento da ideia de ecologia 

religiosa, trazendo uma importante contribuição para a configuração do conceito de paisagem 

religiosa. Seus estudos são embasados na teoria elideana, principalmente por considerar que o 

sagrado se manifesta no espaço de duas formas: através de uma manifestação divina direta 

(hierofania) e pela manifestação indireta, onde a divindade se manifesta através de um 

emissário, que interpreta a mensagem (teofania).  
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Conforme Park, o espaço religioso está relacionado ao “mundo conhecido”, como 

também ao “mundo desconhecido”, haja vista que a sacralização espacial pode transpassar o 

conhecimento, habitando patamares desconhecidos. A ecologia religiosa contribui neste 

processo, uma vez que o espaço sagrado pode ser estendido ao mundo natural, isto é, 

desconhecido. A natureza pode ser venerada de muitas formas, através dos rios, mares, 

cavernas, rochas, grutas, florestas, colinas, montanhas, árvores, etc. Assim, o papel do homem 

neste processo é essencial, haja vista que ele é o responsável por sacralizar estes espaços 

naturais, tornando-os sagrado. Logo, espaço natural passa por um processo de sacralização 

pela capacidade humana de praticá-los, limitá-los e caracterizá-los como tal. Assim, a 

concepção de espaço sagrado vai além da ideia física e material de templos e santuários, como 

bem demarca a concepção de ecologia religiosa.  

Para delimitar o espaço sagrado, seria necessário pensar em uma categorização 

espacial do sagrado, pois nem todos estes espaços são interpretados pelos devotos da mesma 

forma. Três níveis são pensados por Park: 1. Ponto sagrado, espaço de manifestação do divino 

que geralmente está associado a peregrinações; 2. Trajeto sagrado, não sendo 

obrigatoriamente o trajeto da peregrinação; 3. Área sagrada, esta mais ampla, geralmente 

comporta as duas categorias anteriores. Desse modo, o espaço sagrado, seja ele conhecido ou 

desconhecido, apresentando ou não elementos de uma ecologia religiosa, traz consigo níveis 

de sagrado, considerando também o tipo de relação que o fiel desenvolve com a divindade e 

dialogando, portanto, com a formação de uma paisagem religiosa (PEREIRA, 2014, p. 68-73). 

Outros dois importantes autores também discutem os conceitos de espaço sagrado 

e paisagem religiosa, direcionando ao estudo da Antiguidade97. No artigo Qu’est-ce qu’un 

paysage religieux? Représentations cultuelles de l’espace dans les sociétés anciennes (2010, 

p. 427-434), os historiadores franceses John Scheid e François de Polignac afirmam que não 

há nenhum lugar na vida romana onde os deuses não estejam presentes. Logo, a sacralização 

dos espaços pela prática do homem religioso é possível, a partir do sinal, indicado pela 

manifestação do sagrado. Para os autores, a paisagem religiosa não é estática. Pelo contrário, 

dela é característica o constante movimento, haja vista que os deuses habitam todos os 

espaços. Os romanos, quando se instalavam em algum lugar, tratavam de invocar seus deuses, 

modelando o espaço e tornando-o repleto de novas significações próprias.  

                                                                 
97 Estes estudos estão sendo desenvolvidos atualmente pelos dois historiadores especialistas em Antiguidade 

citados. Resultados têm sido publicados no formato de artigo por importantes revistas científicas, como é o caso 

deste, publicado pela Revue de L’Histoire des Religions. No entanto, suas pesquisas ainda estão em andamento. 
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O conceito de paisagem religiosa em diálogo com os conceitos de espaço sagrado 

e ecologia religiosa surge a partir dos esforços da Arqueologia e mostram que ele é possível 

somente com a constatação da existência de cultos e ritos, sejam eles estáveis ou temporários, 

incorporados no espaço, de modo a torná-lo sagrado através da prática. A paisagem religiosa 

corresponde a uma construção social, fundamentada em grupos sociais particulares ou por 

autoridades políticas. As próprias mudanças de governante e as interações e emaranhamentos 

culturais também contribuíam fortemente no deslocamento das práticas, cultos e ritos de 

adoração aos deuses, confirmando a hipótese de que o espaço sagrado é representado por uma 

plasticidade sendo, portanto, uma paisagem em movimento.  

Desta forma, esta breve abordagem espacial reflete a complexidade em torno das 

discussões a respeito do importante conceito de espaço sagrado, além do seu diálogo com 

outros dois conceitos relevantes: ecologia religiosa e paisagem religiosa. Não se pode negar a 

importância dos estudos desenvolvidos pelo historiador das religiões Mircea Eliade, por isso a 

sua utilização no referido trabalho, em diálogo com as devidas críticas e reconstruções 

desenvolvidos pelos geógrafos da religião Sopher, Park e Stump. Desta forma, esta discussão 

apresentada seguirá em diálogo com a obra O Asno de Ouro, revelando a existência de uma 

construção espacial realizada por Apuleio, notadamente no sentindo de legitimar um espaço 

sagrado isíaco, mostrando a importância da divindade e do seu culto no Império Romano, 

precisamente durante o século II d.C98. Antes, contextualizaremos como se configurou o culto 

isíaco no período republicano e imperial, de modo a demonstrar que nem sempre ele fora bem 

visto pelos romanos, como no tempo de Apuleio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
98 Está discussão estará presente no capítulo 4. 
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3. O CULTO DE ÍSIS E SUAS NUANCES: DO TRONCO ÀS SUAS RAMIFICAÇÕES 

 

Durante o século I d.C., o culto isíaco era considerado um dos cultos mais 

populares entre os romanos e assim permaneceu, até o seu desaparecimento, durante o século 

IV d.C, no momento em que o Cristianismo se tornou a religião oficial do Império. No 

entanto, ele nem sempre foi bem aceito por onde peregrinou. Sua chegada em Roma é um 

exemplo disso: o culto passou por momentos de negação e aceitação em solo romano e nem 

sempre conviveu pacificamente com seus cidadãos e governantes. Sendo assim, neste capítulo 

falaremos especificamente de Ísis e do seu culto entre os romanos, de modo a analisar em 

quais circunstâncias ele adentrou em solo romano, bem como compreender como se 

estabeleceu no período republicano e o contexto de sua perseguição. Trataremos também da 

relação entre a deusa e o Império, suas principais características e associações com outras 

divindades, seus ritos, principais santuários e festivais que estavam inseridos no calendário 

romano, com enfoque para o Navigium Isidis, celebração que comemorava a abertura do 

período de navegações no Mediterrâneo e o Inventio Osiridis, retratando o mito egípcio de 

morte e ressurreição do deus Osíris, em Roma. Dessa forma, entendemos que a deusa Ísis nem 

sempre esteve integrada ao panteão romano. Ela é uma divindade originalmente egípcia e, 

como tal, deve ser analisada tendo em vista as suas particularidades originais. Portanto, antes 

de iniciar uma discussão sobre o culto isíaco que se instalou em Roma, é necessário 

compreender, primeiramente, quem era a Ísis cultuada pelos egípcios e que, após a conquista 

do Egito por Alexandre, o Grande, rei da Macedônia, em 332 a.C e a fundação de Alexandria, 

passou por um processo de helenização, tornando-se popular para outras culturas, a partir do 

período que os egiptólogos designam como Ptolomaico. 
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3.1. ÍSIS EGÍPCIA 

 

Com funções relacionadas à proteção dos mortos e à maternidade, que podem ser 

evidenciadas na mitologia egípcia, inicialmente o culto de Ísis estava atrelado ao culto do 

deus egípcio Osíris, seu irmão e esposo. Este, por sua vez, torna-se uma divindade “nacional” 

a partir do Primeiro Período Intermediário e, apenas entre o Terceiro Período Intermediário e 

o Período Tardio é que temos uma separação entre as duas figuras, na qual Ísis99 passa a 

desempenhar um papel de maior destaque na religião egípcia, sendo cultuada 

individualmente. Isto não quer dizer que seu culto não esteve presente durante outros períodos 

e que ela era uma deusa menos importante no panteão egípcio. Conforme afirma o historiador 

George Hart (1992), inicialmente Ísis é descrita como exemplo de esposa real, que governa 

em harmonia com o seu consorte, Osíris100 e, juntos, eles representam o exemplo de rei e 

rainha benevolentes e bem-sucedidos, que governaram durante uma época áurea (HART, 

1992, p. 29-30). 

Os atributos de Ísis estão bem representados na mitologia egípcia e nas escrituras 

presentes em seus templos. Conforme uma inscrição localizada no templo isíaco, em Philae, a 

deusa é descrita como “Poderosa, principal entre as deusas. Governante no céu, Rainha na 

terra... Todos os deuses estão sob o seu comando” (WILKINSON, 2003, p. 146 – tradução 

nossa). Esta inscrição demarca muito bem sua importância para a religião egípcia, que pode 

ser entendida com base em sua mitologia. Considerando-a, Ísis está presente em diversos 

mitos, com destaque para o mito da Realeza, que retrata o assassinato de Osíris e a vingança 

de Hórus; o mito de Ísis e os sete escorpiões e o mito de Ísis e a natureza secreta do Deus Sol. 

Neles, é possível perceber que dentre as características da deusa estão sua inegável 

inteligência e persuasão, associação com a maternidade e fertilidade, ligação com 

encantamentos de cura, poder e magia e proteção em vida e no pós-vida, como divindade 

protetora dos mortos. 

À luz de tais considerações, seria relevante comentar de forma breve a respeito 

dos mitos egípcios, nos quais Ísis aparece com um papel predominante. Por ordem 

                                                                 
99 De acordo com o egiptólogo Richard Wilkinson (2003), não há atestado de sua  existência antes da V Dinastia 

(WILKINSON, 2003, p. 146-149).  
100 Conforme o egiptólogo George Hart, não há evidências da existência de Osíris anteriormente a V Dinastia , 

por volta de 2465 a.C. (HART, 1986, p. 151; HART, 1992, p. 30). 
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cronológica, iniciar-se-á com o mito do assassinato de Osíris. As informações sobre este, que 

permitem a sua reconstrução, são encontradas no Texto das Pirâmides, estela de Ikhernofret e 

papiro datado do período Ptolomaico – ambos localizados no Museu de Berlim -, inscrições 

dos caixões mortuários datados do Reino Médio, Estela de Amenmose - atualmente no Museu 

do Louvre -, Papiro Chester Beatty I – Museu de Dublin -, Pedra de Chabaka, Papiro 

Ramessida do Reino Médio e registros iconográficos da parede do Templo de Edfu, datada do 

período Ptolomaico. Ainda, este mito é descrito pelo escritor grego, Plutarco de Queroneia, na 

obra De Iside et Osiride, que segundo a egiptóloga Rosalie David (2011), é a versão 

sobrevivente considerada mais completa a respeito do mito egípcio sobre Ísis e Osíris 

(DAVID, 2011, p. 51), embora os elementos egípcios estejam entrelaçados com conceitos 

gregos, como afirma Hart (HART, 1992, p. 40-41). Ainda, o mito tem sua importância na 

compreensão do prestígio e poder do soberano no Egito, já que o “faraó era a manifestação 

terrena do deus dos céus Hórus” (HART, 1992, p. 29). 

Para tanto, o mito relata primeiramente a origem dos deuses, conforme o mito da 

criação narrado pelos sacerdotes de Heliópolis:  Geb, o deus da terra e Nut, a deusa do Céu, 

geraram quatro filhos: Osíris, Ísis, Set e Néftis. Como primogênito, Osíris herdou o trono 

egípcio e, consequentemente, o direito de governar as suas terras. Sua consorte era a irmã, 

Ísis, o que explica o costume divino do casamento entre irmãos e irmãs na família real egípcia 

(HART, 1992, p. 30). Conforme a estela de Amenmose (Dinastia XVIII),  

 

 

Osíris é descrito como o comandante de todos as forças e elementos de uma 
maneira que trazia boa sorte e abundância para a terra. Através de seu poder 
as águas de Nu são mantidas [sob] controle, brisas favoráveis sopram do 
norte, as plantas florescem e toda a vida animal segue um perfeito padrão de 
procriação. Osíris também recebe um imenso respeito dos outros deuses e 
governa os sistemas estrelares no céu (HART, 1992, p. 30). 

 

 

Segundo o mito, Set, o irmão antagônico de Osíris, usurpa o trono. Ao que indica o Textos 

das Pirâmides, Osíris teria sofrido um ataque fatal inesperado de seu irmão Set às margens do 
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rio de Neydet, em Abidos101 e, ainda, teria passado por processos de tortura, tendo o seu corpo 

desmembrado em várias partes. Conforme as fontes, o assassinato e a usurpação do trono são 

confirmados pelas lamentações de Ísis e eram vistos de forma inadmissível pelos egípcios, 

que tinham verdadeiro horror à transferência violenta de poder ou golpe de estado. 

Após este infortúnio, Ísis segue por procurar pelo seu consorte com a ajuda de sua 

irmã Néftis que, embora seja a atual senhora do Egito, estava abalada com a morte do seu 

também irmão, Osíris. Ísis e Néftis percorrem o Egito incansavelmente, com lamentações, até 

que encontram seu corpo em Abidos (SHAFER; BAINES; LESKO; SILVERMAN, 2002, p. 60-

68). Ísis, então, utiliza seus poderes mágicos para juntar o corpo de Osíris, de modo a inserir a 

semente de Osíris dentro de si, para conseguir engravidar e vingar a morte do deus. Para tanto, 

Ísis se transforma em ave a fim de que haja o ato da procriação e, após este acontecimento, 

Osíris finalmente desce ao Duat, o Mundo Inferior, para estabelecer o seu reinado como 

Senhor da Eternidade. O significado deste mito para os egípcios centra-se na ressurreição de 

Osíris e a possibilidade de uma continuidade da vida no Mundo Inferior. Desse modo, é 

inegável o importante papel que a deusa representa em tais escritos, como a responsável pela 

ressurreição de Osíris e progenitora de um filho do deus, graças aos seus encantos mágicos. 

O mito da realeza engloba também o mito da vingança de Hórus102, o deus falcão. 

Nele, Ísis ainda grávida, clama pela proteção dos deuses para que tenha seu filho em 

segurança. Atum, senhor dos deuses, deus do sol e criador do universo, mantém Hórus sob a 

sua proteção divina. Ísis dá à luz no nordeste do Delta, em Khemmis e segue às escondidas 

com o pequeno Har-pa-khered103 para a região dos pântanos. Durante a puerícia, Ísis é 

fundamental na vida de seu filho, mostrando a sua ligação como deusa da maternidade. Seu 

filho é frágil e vulnerável e os seus encantamentos mágicos são essenciais para a 

sobrevivência do pequeno deus.104 Ao chegar à fase adulta, Hórus está pronto para reclamar 

pelo trono egípcio – que lhe pertence por direito - e para vingar a morte de seu pai, o deus 

Osíris. Diferente do período de infância, Hórus é um deus forte e vigoroso. Em uma cena 

traduzida na obra Escritos para a Eternidade (2000), do historiador Emanuel de Araújo, 

                                                                 
101 É importante ressaltar que na região de Abidos fica localizado o templo de Osíris. David afirma que Abidos 

era considerado o maior centro religioso deste deus, tornando-se o principal centro de peregrinação durante o 

Médio Império. Os fiéis acreditavam que aquele seria um local de potência espiritual, com grandes chances do 

indivíduo ganhar a vida eterna (DAVID, 2011, p. 217). 
102 Hórus significa “Aquele das Grandes Alturas” (HART, 1992, p. 33). 
103 Esse nome designa o período de infância do deus Hórus. Os gregos o denominam de Harpócrates neste 

mesmo momento (HART, 1986, p. 88). 
104 Do período da infância de Hórus brota um outro mito, mostrando a importância da deusa Ísis e de sua magia 

na criação e proteção de seu filho. O mito será tratado adiante e denomina-se Ísis e os sete escorpiões. 
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utilizando a obra de Adriann de Buck, The Egyptian Coffin Texts, como referência, Hórus, já 

adulto, se dirige ao tribunal dirigido pelo deus Sol Rá de Heliópolis. 

 

 

Vejam Hórus, deuses! Eu sou Hórus, que está nos baluartes do palácio 
Daquele-cujo-nome-está-oculto! Meu vôo alcançou o Horizonte, ultrapassei 
os deuses do céu, tornei minha posição mais proeminente do que a dos 
deuses primordiais. (Nem) Iaau105 chega a alcançar meu primeiro vôo. Meu 
lugar está longe de Set, o inimigo do meu pai Osíris. Percorri os caminhos da 
eternidade-neheh até a luz. Subi em meu vôo e não existe deus que possa 
fazer o que fiz. Serei agressivo com o inimigo de meu pai Osíris, eu o porei 
embaixo das minhas sandálias em meu nome de Vingador. Eu sou Hórus, 
nascido de Ísis, e tive (minha) proteção feita (ainda) dentro do ovo! O hálito 
quente de sua boca não me fere, o que vocês dizem contra mim não me 
atinge. Eu sou Hórus, (e vivo) em lugar distante dos homens e dos deuses! 
Eu sou Hórus, o filho de Ísis! (ARAÚJO, 2000, p. 140). 

 

 

O deus falcão, então, se apresenta ao tribunal dos deuses para protestar pela sua herança e 

assumir o local do seu pai no controle do Egito. Suas reinvindicações são expostas aos deuses 

principais. Tot, deus da sabedoria, intervém, afirmando que a aprovação da reivindicação 

deveria ser imediata. Ísis, entusiasmada, parte para dar as boas notícias a Osíris no Mundo 

Inferior. No entanto, o deus Rá, aquele que presidia o tribunal, afirma que a decisão não havia 

passado pela sua aprovação. Set sugere que ele e Hórus resolvam a contenda através de um 

combate. Oitenta anos se passam sem nenhuma decisão. Os deuses consultam a deusa Neith, 

grande deusa criadora. Esta, por sua vez, intervém a favor de Hórus e ordena que um prêmio 

de consolação seja concedido a Set. Este seria a concessão do casamento de Set com as duas 

filhas, Anat e Astarte, do deus Sol Rá. Rá se coloca contra a decisão da deusa, enquanto os 

demais deuses aprovam. A situação altera-se com a chegada de Hátor, deusa do amor e da 

alegria e também filha de Rá. Ao que conta o mito, a deusa retira o seu vestido na frente de 

seu pai, relevando a sua nudez. Este fato causa um efeito de riso em seu pai, que retorna ao 

tribunal e solicita que Set e Hórus apresentem seus pontos de vista. 

                                                                 
105 Segundo Araújo, este é um deus pássaro, provavelmente em formato de águia, não muito conhecido. Ao que 

parece, vive de sua própria urina e é associado aos deuses primordiais (ARAÚJO, 2000, p. 140).  
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Após este momento, Set quase convence o tribunal, relatando a sua força, como o 

único capaz de repelir Apófis106, o inimigo do deus Sol e uma grande ameaça para a 

existência do cosmos. Ísis, por sua vez, intervém em favor do seu filho, ganhando a simpatia 

do tribunal: “tão certo como vive minha mãe, a deusa Neit, e como Ptah-Tatjenem vive, o de 

plumas altas que verga os chifres dos deuses, essas questões serão apresentadas a Atum, o 

grande príncipe de Heliópolis, e a Khépri em sua barca!” (ARAÚJO, 2000, p. 159). Set se 

irrita com a ameaça de Ísis e afirma não reconhecer nenhum tribunal que tenha a participação 

da deusa. Rá decide transferir o tribunal para uma ilha e ordena que o barqueiro Nemty não 

atravesse nenhuma mulher que se pareça com Ísis, ato que subestima o poder e a magia da 

deusa. 

Insatisfeita com a atitude, ela disfarça-se como uma velha mulher que carrega 

consigo um pote de farinha e usa um anel-sinete de ouro. Ela solicita ao barqueiro que a 

atravesse até a ilha para que possa alimentar um jovem pastor, mas ele se nega em um 

primeiro momento. Em troca do anel e por não achar que a velha mulher pudesse ser a deusa, 

o barqueiro cede e realiza a travessia, para seu infortúnio. Ao chegar na Ilha, Ísis observa seu 

irmão, Set, e se transforma em uma bela mulher, causando desejo no deus. Ele se aproxima de 

Ísis, que está com suas maquinações prontas para fazer com que o próprio deus se condene.  

 

 

ÍSIS a Set – Ah, deixa-me dizer-te, meu grão senhor! Fui mulher de um 
pastor e dei-lhe um filho. Meu marido, (porém), morreu e o menino por sua 
vez foi atrás do gado de seu pai. Mas então chegou um estranho, sentou-se 
em meu estábulo e disse a meu filho: “vou surrar-te, tomar o gado de teu pai 
e expulsar-te!” Foi assim que lhe falou. Agora desejo convencer-te a 
defender (meu filho). 

SET a Ísis – Deve-se, (com efeito), dar o gado a um estranho enquanto o 
filho do pai está (presente)?  

Ísis (então) transforma-se num milhafre, voa e pousa no topo de uma acácia. 
Ela chama Set. 

ÍSIS a Set – Chora por ti mesmo! Disseste por tua própria boca! Tua própria 
opinião te julgou! Que mais queres? (ARAÚJO, 2000, p. 160-161). 

                                                                 
106 Apófis, o deus cobra, possui poderes letais, sempre direcionados ao deus Sol. Ainda, ele é associado ao caos 

(HART, 1986, p. 31). 
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Diante de tal declaração, só resta a Set chorar e ir se queixar ao deus Rá. O barqueiro, que 

realizou a travessia, apresenta-se e é condenado. Como castigo, seus dedos dos pés são 

cortados. O tribunal se move mais uma vez, para uma montanha localizada no deserto 

Ocidental e concede o trono para Hórus, mas Set apela e desafia Hórus para um combate.  

Vários combates se sucedem após este episódio: Set desafia Hórus e ambos se 

transformam em hipopótamos, devendo permanecer submersos durante três meses. Temendo 

que Set matasse seu filho, Ísis interfere e joga um arpão de cobre na direção de Set, mas acaba 

por atingir o seu filho. Logo que percebe, ela retira o arpão de Hórus e o joga mais uma vez, 

acertando Set, que clama pela consanguinidade para não ser morto, com sucesso. Hórus, 

furioso com a intervenção de sua mãe, arranca-lhe a cabeça, transformando o corpo da deusa 

em uma estátua de sílex, sem cabeça107. Em outro episódio, Set encontra Hórus sozinho em 

um oásis, localizado no deserto ocidental. Desprevenido, Hórus é atacado por Set, que retira 

seus dois olhos e enterra-os no deserto, fazendo florescer, neste local, flores de lótus. A deusa 

Hátor encontra Hórus sem olhos e passa-lhe leite de gazela nos olhos, que magicamente 

retornam ao deus. Rá é parcialmente enganado por Set, quando ele afirma que não tem 

conhecimento do sumiço de Hórus, mas logo descobre e ordena que os deuses cessem os 

conflitos.  

Neste momento, Set, mal-intencionado, convida Hórus para uma festa em sua 

residência. Set aventura-se em ter relações homossexuais com o deus e tenta inserir seu falo 

dentre as pernas de Hórus, que dribla a tentativa, colocando suas mãos entre as coxas, a fim 

de receber o sêmen de Set. Hórus se queixa com Ísis e, embora horrorizada, a deusa utiliza 

suas artimanhas para mais uma vez prejudicar Set. Ísis corta a mão suja de Hórus, a joga nos 

pântanos e utiliza a sua mágica para presentear seu filho com uma nova mão. Ainda, para 

concretizar sua vingança, Ísis utiliza unguentos aromáticos para excitar o falo de Hórus e 

reserva o seu sêmen em um frasco. Sabendo do gosto alimentício de seu irmão Set, Ísis parte 

até a horta em que o deus retirava suas alfaces e derrama o sêmen de Hórus sobre elas. Set, 

por sua vez, come-as. Então, visando humilhar Hórus perante os outros deuses, Set afirma ter 

                                                                 
107 Posteriormente a este episódio, a cabeça de Ísis é devolvida, mas este fato não é mencionado no s papiros ou, 
simplesmente, se perdeu no tempo. 
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tido relações homossexuais com Hórus e evoca o seu sêmen, que é encontrado dentro das 

águas do pântano. Hórus, em contrapartida, solicita que invoquem o seu sêmen, que 

prontamente surge como um disco solar na cabeça de Set. Set, dessa forma, é humilhado, 

enquanto Hórus e sua mãe, Ísis, são vingados.  

Como último artifício, o usurpador sugere que os deuses construam barcos, de 

modo a competir entre si. Hórus constrói um barco utilizando como material o pinho, com 

uma camada de argamassa calcária, que se assemelhava com pedra. Já Set corta o topo de 

uma montanha para fazer o seu barco, que afunda. Mais uma vez, o deus é humilhado, se 

transforma em hipopótamo e tenta afundar o barco de Hórus. Os deuses intervêm. Diante de 

tanta indecisão, Osíris interfere, ameaçando tomar providências para que seu filho assuma o 

trono. Ainda, Osíris afirma ter sob seu comando agentes sanguinários que não temem nenhum 

deus e que o presenteariam com o coração de qualquer um que lhe fosse solicitado. O 

tribunal, enfim, decide por Hórus, que é imediatamente coroado com uma coroa branca. Ísis 

aprisiona Set, e este é salvo por Rá, que leva-o consigo para habitar os céus. Ísis está em festa. 

Enfim seu filho ocupa agora o lugar de seu pai, Osíris, vingando sua injusta morte.  

É interessante notar que a deusa Ísis aparece como a grande protagonista e 

propiciadora dos acontecimentos narrados pelo mito. É ela que percorre se lamentando e 

procurando pelo corpo de seu consorte, Osíris. Graças aos seus poderes mágicos, a deusa 

consegue copular com o deus e carregar em seu ventre a semente de Osíris. Ísis também será a 

responsável por esconder e proteger Hórus durante a sua infância, curando-o de enfermidades, 

incluindo uma picada de escorpião, com o auxílio do deus Tot, descrita em outro mito, e 

alimentando-o para que pudesse crescer vigoroso. Ísis, por fim, interfere em todo o decorrer 

do processo levado por Hórus ao tribunal dos deuses. Em vários episódios, ela traça 

estratégias para condenar e humilhar Set. Logo, Ísis é o grande cérebro por trás de Hórus, que 

age, dirigido pelas vontades de sua mãe. Assim, destaca-se neste mito, os atributos maternos, 

de perspicácia, poder e magia que tanto são atribuídos a deusa pelos egípcios. Estas 

características, para tanto, estão presentes nos demais mitos que a envolvem, como o mito de 

Ísis e os sete escorpiões e o mito em que ela descobre o nome secreto do deus Sol. 

Muitos egiptólogos, ao tratar de caracterizar a deusa Ísis, recorrem aos mitos 

citados anteriormente, para justificar a magnitude do seu poder e o seu caráter mágico. O mito 

que trata de Ísis e os sete escorpiões vai mais além. Ele funciona como uma espécie de 

manual contendo fórmulas mágicas utilizadas para fins de cura em diversos tipos de 
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enfermidades. Estes encantamentos estavam presentes na vida cotidiana dos egípcios nas mais 

diversas situações108, como partos, medos, ameaças, febres, dores de cabeça, picadas de 

serpentes e escorpiões. O mito, conhecido graças a uma compilação de encantamentos e 

amuletos registrada na estela de Metternich109, conta que enquanto Ísis tece uma mortalha 

para a múmia de Osíris, recebe a visita do deus Tot, que a aconselha a se esconder com seu 

filho Har-pa-khered, para protegê-lo da raiva de Set. Ísis parte com seu filho, na companhia 

de sete escorpiões – Petet, Tjetet, Matet, Masetet, Masetetef, Tefen e Befen – que zelavam 

pela sua proteção. Ísis alerta os escorpiões que não conversem com ninguém durante o 

caminho, de modo a não atrair a atenção de Set.  

Ao chegar ao seu destino, a cidade das Duas Irmãs, localizada no Delta do Nilo, 

duas versões são apresentadas: a primeira é a de que uma senhora rica teria presenciado o 

estranho cortejo e fechado as portas de sua casa (HART, 1992, p. 42-44). A outra, afirma que 

Ísis clama por hospitalidade, mas a senhora nega (ARAÚJO, 2000, p. 141-144). De toda 

forma, a deusa segue seu caminho e é recebida por uma camponesa humilde. Os escorpiões, 

não satisfeitos com a indelicadeza da primeira mulher, carregam seus venenos no ferrão do 

último, Tefen. Este adentra a casa da mulher e pica o seu filho. Aflita, ela grita para que 

ajudem o seu filho que se encontra à beira da morte. Ísis, considerada pelos egípcios como o 

maior exemplo de uma mãe devota, intercede, ajudando-a. Com a criança em seus braços, ela 

pronuncia fórmulas mágicas110, até conseguir que a combinação dos venenos dos sete 

escorpiões se tornem inofensiva para a criança. Vendo seu filho saudável, a mulher pouco 

acolhedora é punida com a perda de sua riqueza, que é transferida para a humilde camponesa 

que acolheu a deusa. 

                                                                 
108 Segundo o egiptólogo John Baines, não há sentido em distinguir magia e medicina no Egito. “Tanto a magia  

quanto a medicina faziam uso de técnicas exóticas e complicadas para enfrentar as doenças e aflições, e seus 

procedimentos e remédios confundiam-se. Para aqueles que podiam dar-se a tal luxo, as duas abordagens 

complementavam-se mutualmente de forma útil” (SHAFER; BAINES; LESKO; SILVERMAN, 2002, p. 207). 
109 Esta estela encontra-se atualmente no Museu Metropolitano, em Nova York (HART, 1992, p. 42). 
110 Segundo tradução de Emanoel de Araújo, Ísis profere as seguintes palavras: “Ó, veneno de Tefen, vem, 

escorre para o chão, (para de) circular, não penetres (mais)! Ó, veneno de Befen, escorra para o chão! Eu sou a 

deusa Ísis, senhora da magia, que faz sortilégios e pronuncia fórmulas (mágicas). Todos os répteis que picam me 

obedecem. Pára, veneno de Mastet! Não circules, veneno de Mestetef! Não subas, veneno de Petet e de Tjetet! 

Não progridas, venenos de Matet! Pára, ferida da picada, por ordem de Ísis, a grande feiticeira entre os deuses, a 

quem Geb deu seus poderes para repelir a ação do veneno! Para trás! Recu a, te afasta! Para trás, veneno, 

desaparece! Por ordem da amada de Rã o ovo do ganso sêmen saiu sicômoro! Essas são as minhas palavras 

(mágicas), a serem proferidas de noite (aos escorpiões)” (ARAÚJO, 2000, p. 143). Estas combinações mágicas, 

juntamente com pão de cevada, alho e sal, segundo Hart, são extensíveis para qualquer criança que tenha sofrido 

alguma picada de escorpião (HART, 1992, p. 44). 
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Outro mito que se assemelha a este é aquele que narra a cura de Har-pa-khered. 

Segundo relatos encontrados na estela de Matternich, Ísis, em um momento de descuido, teria 

deixado seu filho sozinho nos pântanos de Quêmis, durante o seu processo de fuga. O 

pequeno deus teria sido picado por um escorpião. Ísis, desesperada, clama pela ajuda dos 

deuses. Tot vem em seu auxílio para salvar Har-pa-khered com seus poderes mágicos. Os 

habitantes do pântano também atendem as lamentações da deusa, mas não sabem como 

contribuir para a cura do pequeno. Tot interfere com suas fórmulas mágicas, fazendo com que 

o deus criança desperte de seu sono profundo: 

 

 

não temas mais, não temas mais, ó deusa Ísis! [...] Eu vim do céu com o 
sopro da vida a fim de ressuscitar o menino para sua mãe. Ó, Hórus, Hórus, 
que teu coração continue firme e não enfraqueça sob o fogo (do veneno)! 
[...] A proteção de Hórus é o Duat, a terra onde os rostos se viram e os 
objetos não são vistos! A proteção de Hórus é a fênix que está em seus 
olhos! A proteção de Hórus é o seu próprio corpo, que sua mãe protege com 
magia! A proteção de Hórus são os nomes de seu pai e as imagens deste nos 
nomos! A proteção de Hórus são os lamentos de sua mãe e o clamor de seus 
irmãos! [...] Desperta, Hórus, tua proteção está bem enunciada! Alegrarás o 
rosto de rua mãe. [...] Para trás, veneno! É a boca de Rã que te exorciza, é a 
língua do grande deus que te repele! A barca (de Rã) parou e não conduzirá 
o disco solar para além de seu lugar de ontem até que Hórus se cure para 
(alegria de) sua mãe Ísis. [...] Eu sou Tot, primogênito de Rã, portador das 
ordens de Atum, pai dos deuses, para que Hórus seja curado por sua mãe 
Ísis! Ó, Hórus, Hórus! Teu ka é a tua proteção, teus seguidores velam em tua 
defesa! O veneno está morto, sua ardência foi expulsa, deixou de queimar o 
filho da Poderosa. Ide para vossas casas, Hórus reviveu para sua mãe! 
(ARÁUJO, 2000, p. 149-150). 

 

 

O último mito que será abordado faz referência à descoberta, pela deusa, Ísis, da 

natureza secreta do deus Sol. De acordo com a narrativa descrita no papiro 1993 (Museu de 

Turim), XIX Dinastia, Ísis, que seria uma deusa de inteligência inegável, sendo muitas vezes 

retratada como a mais inteligente dos deuses, tinha o objetivo de elevar a si e ao seu filho, 

Hórus, no panteão das divindades egípcias. Para tanto, seria preciso descobrir o nome secreto 

do deus Sol, divindade suprema. Ela queria que o deus fosse atingido pela sua grande força e 

revelasse por conta própria o seu nome. Conhecendo bem o seu trajeto – “todos os dias ele 
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percorria o firmamento do Horizonte Oriental para o Ocidental na sua ‘Nave [Barca] de 

Milhões’ (isto é, milhões de anos)” (HART, 1992, p. 45) – e provavelmente em seu momento 

de repouso, após abrir a boca e deixar um pouco de saliva cair no chão, Ísis, com seus dotes 

mágicos, recolhe a saliva e a mistura com terra, criando uma serpente venenosa. É importante 

salientar que o próprio veneno da serpente corresponde à saliva do deus. A serpente foi 

colocada em um local estratégico para picar o deus Sol quando ele fosse realizar o seu passeio 

pelas terras do Egito. Ao ser picado, o deus – que não viu o animal - gritou para os céus e os 

deuses vieram ao seu encontro.  

Sofrendo com a dor, eles não puderam socorrê-lo, desconhecendo a natureza do 

que havia atacado o deus. É neste momento estratégico que Ísis aparece, solidária, fornecendo 

esperanças para o deus Sol. Ela propõe um acordo, prometendo curá-lo em troca da revelação 

de seu nome secreto111, o que significa um rebaixamento de poder e prestígio diante de Ísis. 

Embora tente enganar a deusa com seus tantos outros nomes, Ísis logo intensifica o poder da 

poção que acomete o deus, que cede e revela o seu nome, fazendo-lhe prometer que Hórus 

também manteria o seu nome secreto em segurança. Ísis realiza a cura recitando uma de suas 

fórmulas mágicas e o deus é curado. Para nós, leitores, a curiosidade permanece, pois o papiro 

não revela o nome secreto do deus Sol. 

Estes mitos descritos relatam a importância de Ísis para os antigos egípcios, bem 

como o seu destaque na religião desta civilização. Sua importância na mitologia, em um 

primeiro momento, está relacionada ao seu papel enquanto esposa de Osíris, senhor do Egito. 

É a partir desta associação que, segundo Wilkinson (2003, p. 146-149), todas as suas outras 

características, seja na mitologia ou na religião cotidiana, se desenvolvem. É pelo seu 

parentesco com Osíris e, posteriormente, com o nascimento de seu filho e pelo papel decisivo 

na luta de Hórus pelo trono egípcio que, de acordo com a egiptóloga Françoise Dunand 

(2000), Ísis, entre as suas várias funções, é considerada a protetora da função real e seu nome, 

em hieróglifo, é simbolizado por um trono (DUNAND, 2000, p. 33-34). Como senhora do 

palácio e do poder real, Ísis é a responsável por colocar o rei em seu trono, fato este visível no 

mito da realeza, onde vemos a deusa utilizar toda a sua importância, astúcia e poder em favor 

de seu filho, que luta pelo direito ao trono egípcio, como único herdeiro de Osíris. 

                                                                 
111 Os deuses possuíam diversos nomes, com o objetivo de ocultar o seu nome verdadeiro, pois caso fosse 

descoberto, o seu poder passaria para aquele que o desvendou (VASQUES, 2000, p. 28). Hart afirma que este 

poder deriva do “conhecimento da personalidade quintessencial de um nome” (HART, 1992, p. 44), ou seja, de 

sua natureza pura e original. Desse modo, como o mito narra, ao descobrir o nome secreto do deus Sol e ao 

compartilhá-lo com seu filho, Ísis e Hórus passam a compartilhar do poder exercido pelo deus Sol.  



96 

 

Ísis, então, é a deusa que detém um grande poder de cura, é a deusa da magia, da 

fertilidade e da maternidade. Essas suas características a interligam a outras divindades 

egípcias. Conforme Wilkinson, várias associações cósmicas são feitas com a figura de Ísis, 

dentre elas o autor cita a equiparação com a estrela Sirius e com a deusa Sóthis, denominada 

de Ísis-Sóthis. O sincretismo que envolve a deusa perpassa ainda entre outras divindades, 

como Astarte, Bastet, Nut, Renenutet e a mais recorrente aproximação dar-se-á com a deusa 

Hátor, comum em muitas representações iconográficas do período (WILKINSON, 2003, p. 

146). Conforme Vasques (2000),  

 

 

a supremacia de uma divindade sobre outras, no decorrer da história egípcia, 
fez com que os deuses muitas vezes se confundissem, visto que havia uma 
sobreposição de divindades. [...] No fundo, estas seriam variações de uma 
mesma divindade, que poderia se apresentar sob formas diversas 
(VASQUES, 2000, p. 28). 

 

 

Enfim, este sincretismo que envolve a deusa Ísis também está presente nas obras 

dos gregos Plutarco e Heródoto e estão relacionados aos seus indicadores identitários112. 

Neste sentido, os deuses egípcios aparecerão nestas obras de forma traduzida, de acordo com 

os seus possíveis correspondentes gregos aos olhos dos autores. Em suas Histórias, 

precisamente nos Livros II e início do III, Heródoto (século V a.C.) atribui uma interpretação 

grega aos deuses egípcios, embora considere também algumas de suas particularidades. Em 

sua narrativa, Ísis está associada a Deméter e a Hátor113. Ele afirma também que não existem 

outras divindades no Egito que sejam cultuadas por todos, com exceção de Ísis e Osíris, o 

casal de deuses adorado igualmente.114  

Quando analisa as festividades de Ísis e Osíris, que encenam a narrativa 

mitológica de morte e ressurreição de Osíris, Heródoto faz uma confusão com os Mistérios de 

Elêusis, por isto, relaciona o culto egípcio dedicado a estes deuses, com destaque ao culto 

                                                                 
112 Para saber mais sobre o conceito de indicadores identitários ver: HARTOG, 1999. 
113 “Eles não podem sacrificar vacas, pois essas são consagradas a Ísis” (HERÓDOTO, Histórias, II, 41). 
114 “Em verdade, não há deuses cultuados conjuntamente por todos os egípcios, à exceção de Ísis e Osíris (eles 

dizem que este último é Diônisos); estes são cultuados por todos igualmente” (HERÓDOTO, Histórias, II, 42). 
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isíaco, ao culto de Mistério grego115. É importante ressaltar que no modelo de culto de 

mistério, essencialmente grego, qualquer pessoa poderia participar, contanto que passasse por 

uma preparação que tinha como objetivo a iniciação. Já no modelo de culto praticado pelos 

egípcios, as cerimônias eram realizadas somente na parte interior dos templos, onde a 

população não tinha acesso e era restrita aos sacerdotes. Ao povo estavam reservadas as 

cerimônias públicas, que consistiam em grandes festividades, como a narrada por Heródoto, 

uma reconstituição da mitologia que conta a história de morte e ressurreição de Osíris 

(VASQUES, 2000, p. 30).  

Na obra De Iside et Osiride, datada do século I d.C. e dedicada a Klea, sacerdotisa 

de Delfos e provavelmente devota de Ísis, Plutarco faz uma importante junção de narrativas 

egípcias com interpretações gregas, além do que a obra é considerada a versão sobrevivente 

mais completa sobre o mito de morte e ressurreição de Osíris. Nela, o autor aborda temas 

como rituais de purificação envolvendo os sacerdotes, culto aos animais e culto às divindades 

em sua narrativa sobre o mito da realeza. É importante ressaltar novamente que os autores 

nomeiam os deuses da cultura egípcia de acordo com a sua cultura de origem. Então, nomes 

de divindades gregas serão utilizadas ao longo de todas as suas páginas. Ísis é retratada por 

Plutarco assumindo características atribuídas ao olho de Rá e também é venerada como a 

deusa da lua. Ainda, seu maior sincretismo nesta obra está na equiparação com a figura de 

Deméter que, de forma semelhante, procura a sua filha, Perséfone, raptada pelo deus Hades 

(PLUTARCO, Isis y Osiris, 15). 

Ao tratar do nascimento dos deuses Osíris, Néftis, Ísis e Set, Plutarco utiliza o 

mecanismo da tradução, nomeando os deuses como Osíris, Ísis, Néftis e Tífon, 

respectivamente. Uma inovação em sua obra é que Apolo, ou Hórus adulto, já aparece nascido 

nesta versão, sendo criado e educado em Buto. Ainda, Apolo e Osíris teriam convivido, 

inclusive o primeiro teria sido treinado pessoalmente pelo seu pai, para realizar qualquer tipo 

de combate. Plutarco descreve Osíris como um homem de honra, justo, que teria trazido a 

civilidade aos egípcios. Seu irmão, Tífon, cego pela inveja, conspira contra Osíris, realizando 

um banquete e oferecendo uma arca ricamente decorada para aquele que coubesse exatamente 

                                                                 
115 “Os egípcios realizam festas solenes não uma única vez por ano; eles as realizam com frequência. [...] A 

segunda em importância é dedicada a Ísis e se efetua na cidade de Búsiris; essa cidade fica no centro do Delta 

Egípcio, e nela há um grande templo de Ísis – Deméter na língua dos helenos” (HERÓDOTO, Histórias, II, 59). 

“Quanto à festa em Busíris dedicada a Ísis, já falei dela antes; concluídos os sacrifícios nessa última festa, 

homens e mulheres que vão a Bus íris aos milhares se flagelam (eu estaria cometendo um sacrilégio se dissesse 

por quem eles e elas se flagelam)” (HERÓDOTO, Histórias, II, 61). 
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dentro. Quando Osíris entra na arca, rapidamente ela é fechada e jogada no Nilo, sendo 

carregada até o Mediterrâneo. Ísis, ao se dar conta do desaparecimento de seu consorte, parte 

em sua longa peregrinação na busca por Osíris. Ela adota o deus chacal Anúbis como seu 

guardião.116 A deusa segue a arca até Biblos, onde ela é absorvida por uma magnífica árvore e 

levada ao palácio do rei para preencher um pilar (PLUTARCO, Isis y Osiris, 13, 14, 15). 

Ao chegar em Biblos, a deusa disfarçada auxilia as criadas reais e aplica nelas 

uma poção perfumada que atrai a atenção da rainha, fazendo com que Ísis se torne a ama do 

pequeno príncipe. Neste momento a história se confunde com a narrativa de Deméter, na sua 

busca por Perséfone. Após chegar ao palácio, a deusa recupera a arca e a leva para o Egito. 

Em um descuido, durante uma visita ao seu filho Apolo, Tífon recupera a arca e despedaça o 

corpo de Osíris, em catorze partes, espalhando-as.  Ísis, se lamentando, parte mais uma vez, 

em busca de reconstituir o corpo de seu esposo e, para cada parte encontrada nas diferentes 

localidades, ela executa rituais funerários ao deus117. Apolo resolve vingar a morte de seu pai 

e reivindicar o trono do Egito, até o momento sob o domínio de Tífon - Set. A batalha durou 

muitos anos, mas ao final, entre muitas turbulências e ações de Ísis em favor do seu filho, 

Apolo acaba por conquistar o trono egípcio (PLUTARCO, Isis y Osiris, 15, 18, 27, 54 55, 

59). 

As versões de Plutarco e de Heródoto, embora se distanciem em partes daquelas 

retratadas pelos egípcios, apresentam muitos elementos que são combinados por duas culturas 

distintas. Ísis, embora associada à outras deusas, apresenta muito de suas características 

originais, sendo retratada como uma divindade poderosa entre os seus devotos e respeitada 

pelos outros deuses do panteão egípcio. Ainda, a ligação com seu consorte, enquanto exemplo 

de esposa devota e sua relação com a maternidade, mostram claramente algumas de suas 

características essenciais, como a de grande protetora do trono egípcio. Enfim, a deusa Ísis, 

seja a cultuada no interior do Egito ou aquela que percorre um longo caminho, se expandindo, 

a partir do Período Ptolomaico, entre tantas outras culturas, sempre aparece envolta por 

magia, como a responsável pelas transformações das coisas e dos seres. 

Sobre o Período Ptolomaico - e a Ísis cultuada nele-, sabe-se que foi um momento 

de intenso diálogo entre culturas, embora muitos elementos da tradição egípcia permaneceram 

pouco alterados. A fundação de Alexandria, localizada na costa do Mediterrâneo, permitiu a 

                                                                 
116 Anúbis aparece, na narrativa de Plutarco, como filho de uma provável ligação ilícita entre Osíris e Néftis.  
117 Uma das possíveis explicações para a quantidade de templos dedicados a Osíris espalhados pelas terras 

egípcias. 
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inserção de muitos aspectos derivados de uma cidade grega em solo egípcio e, logo, ela se 

tornou o centro do conhecimento helenístico, inclusive dedicando templos aos deuses gregos. 

O inverso também é notado neste período. Muitos gregos e macedônicos se instalaram em 

áreas rurais, passando a adotar nomes egípcios e a língua nativa. Além disso, os deuses 

egípcios também foram cultuados pelos gregos, como é o caso de Ísis, cujo culto continuou a 

ter uma grande importância entre os egípcios. Osíris, também cultuado neste período como 

deus do Nilo, está associado à sua consorte, Ísis-Euthenia, ou também, deusa da inundação, 

que desempenhava um papel ativo na navegação.118  

Ainda, Ísis estava associada à figura do deus Serápis, divindade forjada na época 

ptolomaica para unir gregos e egípcios, com quem formava o casal de deuses protetores de 

Alexandria. Acredita-se que Serápis combinava características do deus egípcio Osíris e 

elementos de divindades gregas, uma forma de justificar a aceitação, por parte dos gregos, dos 

novos deuses nacionais, pela aparência física e várias características dos seus próprios deuses 

e o consentimento com relação aos egípcios, que continuaram a adorar os seus deuses 

tradicionais e as novas divindades em formas egipcianizadas. Seu nome varia de uma junção 

de “Osíris e Ápis”, pois, ao que parece, seu culto atribuiu características daquele dedicado ao 

touro Ápis. Embora apresentem associações pela nomenclatura e, muitas vezes, surjam 

interpretações errôneas de que Serápis e Osíris fossem interpretados como o mesmo deus, eles 

eram deuses distintos e apresentavam funções diferentes aos olhos egípcios. O primeiro era 

um deus dinástico, associado à cura e à magia, o segundo estava associado ao Nilo e era um 

deus com características funerárias, considerado o senhor do Mundo Inferior. 

Enfim, durante o período ptolomaico, mesmo com a criação de deuses a fim de 

instituir um sentimento de unidade cultural, Ísis ainda é uma deusa cujo reconhecimento 

alcança patamares inimagináveis. Para os gregos, ela estava associada à Afrodite, Deméter e 

Hátor. Seu culto foi amplamente disseminado e se propagou entre diversos povos e culturas, 

alcançando todo o Império Romano. Convertido em Mistérios pelos gregos, ele foi celebrado 

por romanos, coríntios, atenienses, chegando à região do Danúbio, Bretanha e Germânia, onde 

foram adotados novos elementos, como uma forma de adaptação aos novos adoradores gregos 

e romanos. Ísis, neste contexto, passa a ser associada com inúmeras divindades e à sua 

imagem serão atreladas uma vastidão de características. Ela é, nas palavras de Pierre Grimal 

(2011, p. 254), um princípio universal, adquirindo para si amplas funções: deusa da magia, 

                                                                 
118 David (2011, p. 425) afirma que a inundação, de acordo com mitos egípcios, tinha como causa as lágrimas da 

deusa no momento em que ela realizava lamentações pela perda de seu consorte, Osíris. 
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transforma as coisas e os seres, reina sobre o mar, está relacionada com os frutos da terra e 

com os mortos.  

Ela é a prova de que diferentes culturas estão sempre sendo colocadas para 

dialogar, em um constante processo de negociação e ressignificação. Senhora do céu, da terra 

e do outro mundo, Ísis respondia também pelas inundações e pelas viagens marítimas, como a 

protetora dos navegantes e das navegações, daí talvez tenha surgido uma maior ênfase na 

devoção pessoal (DAVID, 2011, p. 424-426). Finalmente, este momento de discussão foi 

importante para trazer à tona um pouco da Ísis egípcia, mostrando que, embora seja uma 

deusa plural, ela ainda apresenta muito de suas características originais, o que é bastante 

recorrente na narrativa apuleiana. 
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3.2. ÍSIS ROMANA: DEUSA PERSEGUIDA OU APADRINHADA? 

 

Neste momento, discutiremos a respeito da deusa Ísis cultuada entre os romanos, 

buscando compreender o seu contexto e as suas particularidades nos períodos republicano e 

imperial da história religiosa romana. 

 

3.2.1. O CULTO DE ÍSIS NA REPÚBLICA ROMANA 

 

Sabe-se que o culto de Ísis esteve bastante presente no contexto romano do século 

II d.C. No entanto, ele não é originalmente um culto romano e nem se estabeleceu em Roma 

propriamente como o seu original, egípcio. Além disso, em outros momentos da história de 

Roma, o culto isíaco não era bem visto pelos romanos, sendo inclusive perseguido em alguns 

períodos. Neste sentido, muito se discute a respeito de sua chegada e, ainda, sobre que culto 

seria este, já que acredita-se que aquele presente em Roma estava mais relacionado com o 

praticado na Grécia. Então, tem-se um culto completamente emaranhado, que teria chegado a 

Roma por motivos diversos, o que é bastante discutido pela historiografia referente ao tema. 

Cabe, nesse instante, propor algumas questões que nortearão a discussão que se sucederá: 

como o culto isíaco chegou em Roma? Quais os motivos que levaram a uma adoção por parte 

dos romanos? Que culto era este - tendo em vista que ele é um híbrido de pelo menos três 

culturas distintas? Com base nestes questionamentos, serão discutidos autores consagrados, 

bem como estudos mais recentes, de modo a apresentar como a historiografia constrói este 

debate. 

De modo a continuar com tal discussão, iniciar-se-á com a obra do historiador 

britânico Edward Gibbon (1989), autor da consagrada obra Declínio e Queda do Império 

Romano (1989) – publicada pela primeira vez em 1788 e um dos pioneiros a tratar deste tema, 

mesmo que de forma resumida, já que seu enfoque consiste em explicar o declínio do Império 

Romano, iniciando a sua discussão no período considerado de maior esplendor, época dos 

Antoninos, a fim de apresentar todo o processo que culminou na queda do Império. Gibbon 

indica que os romanos, no tocante às práticas religiosas dos conquistados, de uma forma geral, 

eram flexíveis em aceitar uma ampla variedade de costumes durante a época imperial. Do 
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mesmo modo, estas práticas eram consideradas verdadeiras para grande parte da população – 

até mesmo para os mais devotos, que reconheciam a existência de várias religiões - e útil para 

os magistrados, proporcionando uma concórdia religiosa entre conquistadores e conquistados. 

Ele traz indícios de que os romanos não eram tão rigorosos em limitar os seus deuses e 

crenças e o seu panteão não apresentava exclusividade. “O medo, a gratidão e a curiosidade, 

um sonho ou um augúrio, uma perturbação singular ou uma longa viagem, perpetuamente o 

predispunham a multiplicar os artigos de sua crença ou ampliar a lista de seus protetores” 

(GIBBON, 1989, p. 47).  

Ainda, essa plasticidade religiosa é indicada em outro momento, quando o 

historiador aponta que “o grego, o romano e o bárbaro, ao se encontrar[em] diante de seus 

respectivos altares, facilmente se persuadiram de que, sob diferentes nomes e com diversas 

cerimônias, adoravam as mesmas deidades” (GIBBON, 1989, p. 47). Esta afirmação não é de 

toda verdadeira. Estudos posteriores apontam que as fontes antigas traduziam, de acordo com 

os seus próprios referenciais, os deuses das diferentes civilizações aos seus equivalentes no 

ponto de vista identitário do escritor119. Neste sentido, acredita-se que Gibbon tenha 

considerado o documento ipsis litteris, como se ele realmente trouxesse em suas páginas a 

verdade absoluta120.  

O autor retrata também a incredulidade dos filósofos, que não aceitavam de bom 

tom alguns aspectos da religião, como por exemplo, o culto aos governantes considerados 

divinos: “de fato, como seria possível a um filósofo aceitar como verdades divinas as ociosas 

fábulas dos poetas e as incoerentes tradições da Antiguidade ou então adorar como deuses 

aqueles seres imperfeitos que ele deveria ter desprezado como homens!” (GIBBON, 1989, p. 

48). Este fato denota claramente as raízes intelectuais de Edward Gibbon. É importante 

ressaltar que ele viveu e escreveu na Inglaterra do século XVIII e sua obra é escrita sob 

faíscas do ceticismo do movimento iluminista. Sabe-se que os filósofos antigos não 

necessariamente proibiam ou criticavam práticas religiosas por parte dos seus seguidores. 

                                                                 
119 O próprio Heródoto, em suas Histórias, utiliza este tipo de estratégia, traduzindo nomes de deuses de uma 

civilização para os seus correspondentes gregos, como uma estratégia para que os operadores de id entidade do 

seu público receptor funcionem de modo a se legitimar culturalmente. A tradução, segundo o historiador francês 

François Hartog, é uma estratégia metodológica utilizada na narrativa de Heródoto. Para saber mais: HARTOG, 

1999. 
120 Sobre esta questão, até o florescimento do movimento dos Annales, os historiadores positivistas 

consideravam os documentos como verdadeiros, como se eles fossem imparciais e estivessem isentos das 

manipulações, ironias, vontades e argumentos tendenciosos de seus autores. Os Annales, representados pelos 

historiadores franceses Marc Bloch e Lucien Febvre, contribuem para o rompimento desta concepção, propondo 

a realização de uma crítica ao documento. Ver BLOCH, 2002. 
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Apuleio de Madaura, e.g121, advogado e escritor, autor do célebre romance Asinus Aureus ou 

apenas O Asno de Ouro viveu no século II d.C e, embora fosse adepto ao Médio-platonismo, 

foi um fervoroso devoto da deusa Ísis, no contexto imperial de Roma. 

Conforme Gibbon (1989, p. 48-49), todo esse contexto religioso já citado reflete 

uma irreligião, bastante presente na época dos Antoninos. Embora a população praticasse as 

cerimônias, realizassem os rituais e frequentasse os templos, todos estes atos se resumem 

apenas em agradar aos deuses, mesmo que o sentimento de ateu122 esteja reprimido 

exteriormente, mas não no interior. Ainda, esta situação irreligiosa, que embora estivesse mais 

presente no período Antonino, conforme o autor, aflorou um espírito de perseguição em 

outras épocas da história romana.123 Devido a grande quantidade de forasteiros de todas as 

partes do mundo presentes em Roma, toda uma bagagem cultural “forasteira”124 transpassa as 

fronteiras, passando a circular neste espaço. Estas novas “superstições” trazidas por estes 

estrangeiros refletiam uma tentativa de manutenção dos costumes religiosos originários de 

seus territórios de origem. Assim o culto de Ísis teria acompanhado essa leva de crendices 

forasteiras e chegado a Roma graças à circularidade de pessoas em seu território. O Senado, a 

fim de conter esta inundação de rituais e crenças estrangeiras, em muitos casos intervinha, no 

sentido de perseguir tais cultos e seus seguidores.  

 

 

As crendices egípcias, de todas as mais desprezíveis e abjetas, eram 
frequentemente proibidas; os templos de Sérapis e Ísis foram demolidos, e 
seus idólatras banidos de Roma e da Itália. Mas o ardor do fanatismo 
triunfou dos débeis e frios esforços repressivos. Os exilados regressavam, os 
prosélitos se multiplicavam, os templos foram restaurados com esplendor 
ainda maior, e Ísis e Serápis assumiram finalmente seu lugar entre as 
deidades romanas. [...] Roma se tornou aos poucos o templo comum de seus 
súditos, e a liberdade da cidade era estendida a todos os deuses da 
Humanidade (GIBBON, 1989, p. 49-50). 

 

                                                                 
121 Esta abreviação corresponde a expressão latina exempli gratia ou por exemplo. 
122 Expressão utilizada na edição traduzida por José Paulo Paes  (1989). Ver página 48. 
123 Sobre as perseguições que certos cultos sofriam anteriormente a época imperial, a historiadora Cláudia 

Beltrão da Rosa (2006, p. 151-158) afirma que os seguidores de Ísis, em vários momentos da época republicana 

e durante o Primeiro Principado em Roma, foram duramente perseguidos e tiveram seus templos destruídos. O 

culto de Ísis, segundo Rosa, inicialmente era visto como ligado a um grupo de estrange iros e estes, quando 

possuíam hábitos não aceitáveis , eram perigosos para manter a ordem na Urbs. 
124 Diferente daquela praticada pelos romanos. Esta é a visão de Gibbon. 
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Embora não adentre em sua discussão sobre os motivos que levaram à adesão dos 

romanos ao culto isíaco, Gibbon deixa transparecer algumas hipóteses em sua análise. Falou-

se anteriormente de um sentimento de irreligião ou uma religiosidade travestida por um 

sentimento ateu. A religiosidade romana estava em crise, a “longa paz e o governo uniforme 

dos romanos instilaram um lento e secreto veneno nos órgãos do Império. A mente dos 

homens aos poucos se reduziu ao mesmo nível, a chama do gênio morreu e até mesmo o 

espírito militar se evaporou” (GIBBON, 1989, p. 68). Então, é possível pensar que o 

equilíbrio imperial conseguido pelos imperadores Antoninos tornou a existência dos romanos 

tediosa, contribuindo para que novas crenças pudessem aguçar a curiosidade dessa população. 

Enfim, “o espírito sôfrego de Roma sacrificou a vaidade à ambição e julgou mais prudente e 

mais honroso adotar como seus o mérito e a virtude onde quer que se encontrassem, entre 

escravos ou forasteiros, inimigos ou bárbaros” (GIBBON, 1989, p. 50). Logo, a tentativa de 

reprimir outros ritos para manter uma provável pureza125 da religião romana foi deixada de 

lado e Roma acaba por se reapropriar de alguns cultos, como o de Ísis, moldando-os e 

adicionando elementos próprios de sua cultura.126   

Apesar de ter sido escrita no século XVIII e revista por muitos pesquisadores que 

colocaram a obra de Gibbon em uma categoria um pouco desacreditada, não se pode 

desconsiderar a sua importância, como uma das primeiras grandes produções da historiografia 

romana. Gibbon se propõe a analisar a decadência127 de um grande Império que sobreviveu 

durante muitos séculos e ele o faz com maestria. O seu objetivo não era tratar dos aspectos 

                                                                 
125 Considera-se muito difícil falar de pureza de um culto ou de uma religião. Sabe-se que os povos da 

Antiguidade viviam constantemente em contato, emaranhando costumes ou contribuindo para aflorar um 

sentimento de alteridade. Não podemos desconsiderar os esforços de Alexandre, o Grande, que constrói 

Alexandria, uma cidade grega, em território egípcio, colocando diferentes povos para dialogar. Ainda, não há 

como deixar de citar a sua política de helenização, levando a cultura grega aos territórios conquistados. Ver: 

LÉVÊQUE, Pierre. O mundo helenístico. Trad. Teresa Meneses. Lisboa: Edições 70, 1987. O uso do termo 

helenização também merece cautela, haja vista a sua complexidade e sua diversidade de significados, de acordo 

com momentos históricos díspares. Conforme Gallini (1973, p. 178-182), passar por um processo de helenização 

indica que um indivíduo pode transitar em suas esferas culturais diferentes. Um egípcio helenizado, por 

exemplo, teria aprendido a língua e alguns costumes gregos, o que não significava dizer que ele havia abdicado 

de sua cultura de berço. 
126 É possível identificar na obra O Asno de Ouro, de Apuleio, alguns elementos romanos inseridos no culto 

praticado em Roma como, e.g, o culto ao imperador. “E então, um deles, que todos chamavam de Gramático, em 

pé, diante da porta, convocou, como em assembleia, o grupo dos pastóforos, que é o nome do sacrossanto 

colégio, e lá mesmo, do alto do estrado, de acordo com um texto escrito, pronunciou primeiro os votos de 

prosperidade para o príncipe soberano, o Senado, a ordem equestre, todo o povo romano, os navegadores e os 

navios que, no mundo inteiro, estão sob a lei do nosso Império” (APULEIO, XI, XVII).  
127 Decadência é um conceito utilizado por Gibbon e que, atualmente, tem sido criticado pelos historiadores, por 

corresponder a um lento processo de transformação estrutural de uma civilização e não resultar em seu fim. 
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culturais das civilizações, embora o faça em algumas partes. Ainda, não podemos culpá-lo por 

algumas interpretações dos documentos antigos, colocados muitas vezes como verdadeiros, 

sem que nenhuma crítica fosse realizada. Esse método proposto pela História só seria 

exercitado algum tempo depois, com os Annales. Por fim, Edward Gibbon era um homem de 

seu tempo e sua obra deve ser lida tendo isso em mente. Declínio e Queda do Império 

Romano foi escrita por um inglês que viveu no século XVIII, no contexto do imperialismo 

inglês e não poderia ser diferente: ela está bastante carregada por valores e questões de sua 

época. 

Foi apenas no final do século XIX que um historiador se preocupou em estudar 

propriamente as religiões orientais em Roma. Este foi o historiador e arqueólogo belga Franz-

Valéry-Marie Cumont (1911), nascido em 1868. Ele focou seus estudos nos cultos de 

Mistério e no sincretismo das religiões antigas, abordando principalmente o Mitraísmo. Em 

1906 publicou pela primeira vez a obra The Oriental Religions in Roman Paganism, que traz 

à baila aspectos isolados e específicos, que outrora não eram estudados ou abordados pela 

historiografia de seu tempo, incluindo as crenças orientais cultuadas pelos romanos, como o 

culto à deusa Ísis. Conforme afirma o autor, a religião de Ísis e Sérapis é a mais precisa dentre 

os vários cultos orientais para se analisar e, embora não se saiba muito de sua participação em 

períodos remotos, em grande parte do período imperial ela foi vista de forma positiva 

(CUMONT, 1911, p. 73-74) 

Cumont elenca três motivos que propiciaram a entrada dos cultos orientais em 

Roma, o que inclui o culto de Ísis: economia, escravidão e atividade militar. Os motivos 

econômicos fazem referência ao comércio bem desenvolvido entre os romanos e o Oriente 

que corriam em uma mão e, na contramão, atuava através de trocas culturais, permitindo que 

as crenças orientais fluíssem até Roma. O segundo motivo diz respeito à escravidão. Com o 

avanço territorial romano e sua política expansionista, escravos "orientais" eram levados à 

Roma com toda sua utensilagem mental128, isto é, todas as noções que constituem o suporte 

do pensamento, como palavras, crenças, conceitos, contribuindo com a expansão dos cultos 

em solo romano. E por fim, a atividade militar que, por sua vez, também teve sua importância 

na expansão dos cultos orientais em Roma. Conforme o autor, seja através das conquistas 

militares ou da defesa fronteiriça, os soldados entraram em contato com tais religiões e muitos 

incorporavam certas crenças em sua vida cotidiana (CUMONT, 1911, p. 23-25). 

                                                                 
128 Para saber mais, ver: FEBVRE, 1968. 
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Apesar dessas características indicarem como o culto chegou a Roma, elas não 

respondem o porquê da adesão dos romanos. Assim, o historiador belga afirma que uma 

possibilidade da grande atração do culto isíaco teria sido a satisfação pessoal, já que o devoto 

estaria mais próximo da divindade e se pretendia uma religião de salvação, possibilitando ao 

iniciado uma nova vida e atentando também para as questões de vida pós-morte, que tanto 

atormentava o espírito religioso dos cidadãos romanos. Ainda, a crença em Ísis não excluía 

aqueles menos privilegiados, embora o próprio Apuleio fale em pagamento de recursos para 

que o devoto pudesse ter a iniciação. As mulheres também tiveram grande importância 

durante a vida ativa do culto. Logo, o baixo teor de distinção social e a adesão feminina ao 

culto também podem ter sido um grande atrativo para que os romanos passassem a cultuar a 

deusa.  

Seguindo sua interpretação, Cumont indica também que o culto isíaco que aporta 

em Roma não era necessariamente equivalente ao praticado no Egito. Ele estaria mais 

associado ao culto difundido no período helenístico, já com características gregas, embora 

também apresente características egípcias. Para respaldar sua argumentação, o autor traça um 

breve histórico do culto isíaco praticado pelos egípcios até a sua chegada em Roma. Ele inicia 

falando de uma fusão entre duas divindades, provavelmente Osíris e Ápis, que teria originado 

o deus Sérapis, bastante cultuado e protetor em Alexandria. Os egípcios, após o esforço dos 

Ptolomeus, passaram a reconhecer em Serápis o seu Osíris129 e, assim, ele foi aceito e 

cultuado pelos egípcios, passando a ser um culto comum as duas civilizações, promovendo, 

então, um emaranhamento entre culturas.130 Do mesmo modo, os gregos passaram a adorar 

Serápis, alicerçando assim uma religião egípcia helenizada em Alexandria. A partir deste 

processo, o culto sofreu inúmeras mudanças e uma delas foi a alteração da língua litúrgica do 

egípcio para o grego (CUMONT, 1911, p. 73-75). 

O culto isíaco também foi inserido neste processo de adaptação e/ou fusão 

religiosa. Ísis passa a ser identificada como consorte de Serápis e juntos o casal passa a ser 

cultuado como protetores de Alexandria. Esta nova proposta de uma religião egípcia 

helenizada foi capaz de atrair uma grande parte da população importante da época. Para os 

                                                                 
129 Serápis é uma divindade inventada na época ptolomaica, precisamente por Ptolomeu I. Ele é um deus 

cultuado principalmente em Alexandria e, embora Cumont fale em uma associação entre Serápis e Osíris que, 

provavelmente teria resultado em uma substituição do segundo pelo primeiro, os egiptólogos atuais rebatem esta 

visão. Os dois deuses conviviam no contexto egípcio e estavam associados a aspectos diferentes. Serápis era um 

deus dinástico, associado à cura e à magia. Osíris, por sua vez, era o deus funerário, par excellence. 
130 É importante ressaltar que o objetivo dos Ptolomeus, conforme Cumont, não era adicionar mais um deus ao 

panteão egípcio e sim possibilitar uma união entre dois povos. 
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gregos, Osíris tinha sido identificado com Dioniso e Ísis associada a Deméter.131 Cumont 

indica também que o casal de deuses Ísis e Osíris, juntamente com seu filho Hórus ou 

Harpócrates132 e com o fiel deus Anúbis, foram os únicos deuses egípcios aceitos e adotados 

pelos gregos. Os demais, eram vistos com repulsa, juntamente com o costume egípcio de 

adorar plantas e animais. Neste sentido, Cumont é incisivo em afirmar que a religião egípcia 

só obteve sucesso entre gregos e romanos devido às alterações realizadas pelos Ptolomeus, 

modificando tudo o que era caracterizado como repugnante para estas culturas. Ela despertou 

a curiosidade dos gregos com seu lado exótico, sem ofender o senso de grandeza e magnitude 

grego.133 (CUMONT, 1911, p. 76-78). 

É este culto egípcio já helenizado que, no governo de Sila (82 - 79 a.C.), durante o 

século I a.C., aporta em Roma, por inúmeros fatores, como já citados anteriormente.134 Mas 

no quesito da entrada específica do culto de Ísis em Roma, para Cumont, ela se dá pela 

popularidade do culto no Mediterrâneo oriental e pelas relações diplomáticas e comerciais que 

os Ptolomeus tinham com os povos da parte sul da península italiana (CUMONT, 1911, p. 80-

82). Neste sentido, a religião penetra mais facilmente em Roma. A maior parte dos adeptos 

eram escravos e libertos. As autoridades romanas, em vão, tentaram conter a invasão religiosa, 

argumentando que ela era uma ameaça à manutenção da ordem na urbs, como também afirma 

a historiadora Cláudia Beltrão da Rosa (2006, p. 151). Assim, Cumont afirma que em 59, 58, 

53 e 48 a.C. o Senado romano ordenou a destruição de altares e estátuas de Ísis. No entanto, 

essas medidas foram provisórias e apenas adiou a entrada da deusa no panteão romano. A 

difusão de suas crenças por parte da população seguidora se manteve presente, transformando 

os Mistérios de Ísis como o primeiro exemplo de um movimento religioso, 

predominantemente popular que resistiu às proibições das autoridades romanas, considerado 

vitorioso (CUMONT, 1911, p. 81-82). 

Finalizando seu raciocínio sobre o período de instalação do culto isíaco em Roma, 

o autor aponta duas possíveis causas das perseguições sofridas até seu reconhecimento como 

uma deusa aceita pelos romanos. São dois motivos, um de caráter religioso e o outro, político. 

                                                                 
131 Esta associação está presente na obra Histórias¸ de Heródoto de Halicarnasso e na obra Ísis e Osíris, de 

Plutarco, onde este confunde a história da deusa Deméter – presente nos Hinos Homéricos - com o mito de Ísis e 

Osíris (PLUTARCO, Isis y Osiris, 15; HERÓDOTO, Histórias, II, 59). 
132 Harpócrates é o deus Hórus na infância. 
133 É importante notar que os próprios gregos reconheciam os egípcios pela sua sabedoria, por serem os mais 

antigos de todos os povos, fato este presente nas Histórias, de Heródoto (HERÓDOTO, Histórias, II, 2). 
134 Falou-se anteriormente dos fatores de cunho econômico, militar e escravista, elencado s pelo historiador Franz 

Cumont. 
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O primeiro está relacionado à influência que o culto detinha nas pessoas, apelando para suas 

emoções e sentidos. Ainda, ele estava envolto de mistérios, o que feria a moralidade dos 

romanos e levantava suspeitas. O segundo, por sua vez, está relacionado à questão política, já 

que o Senado temia que agitadores se reunissem e ameaçassem a estabilidade de Roma. 

Ainda, as constantes perseguições estão relacionadas à indiferença ao Egito após as 

desavenças entre Antônio, Cleópatra e Otávio Augusto durante a batalha de Áccio. 

Provavelmente se a vitória fosse de Antônio, os deuses egípcios teriam sido aceitos de forma 

mais fácil (CUMONT, 1911, p. 81-82). Mesmo com todas as medidas de proibição, o culto 

egípcio resistiu, espalhando-se pela vizinhança até se estabelecer em Roma, após a morte de 

Tibério (14 – 37d.C.), com a edificação de um templo em honra a deusa no Campo de Marte, 

por Calígula (37 - 41 d.C.), em aproximadamente 38 d.C. 

Após o trabalho desbravador de Franz Cumont, muitos especialistas em 

Antiguidade romana passaram a incluir as religiões orientais em suas análises sobre religião 

Romana. Visivelmente influenciado pelos estudos de Cumont, o historiador francês Jérôme 

Carcopino (1990) reservou um capítulo de sua obra A vida cotidiana de Roma no Apogeu do 

Império, publicada originalmente no francês em 1939, para tratar de uma possível decadência 

da religião tradicional romana em detrimento de um progresso das místicas orientais.135 

Seguindo a ideia do autor, os cultos orientais, dentre eles o isíaco, eram praticados em Roma 

pelos cativos. Estes, de certo modo, cuidavam da educação das crianças e podem ter 

influenciado na futura expansão dos costumes orientais em Roma. Outro aspecto abordado 

pelo autor corresponde à contribuição das escolas em uma possível difusão dos cultos de 

salvação, haja vista que os primeiros professores de gramática e retórica que se instalaram em 

Roma, com sua permissão, foram refugiados da Ásia ou do Egito e que, na maioria das vezes, 

não respondiam às aspirações dos romanos (CARCOPINO, 1990, p. 130-140). Neste sentido, 

aqueles  

 

 

                                                                 
135 Atualmente a História segue se distanciando de uma visão de progresso e de decadência, por entender que o 

uso dos termos gera uma visão inapropriada e ultrapassada no desenvolvimento da História enquanto ciência. A 

ideia de progresso nos remete a visão de um “mundo melhor”, como se necessariamente tivesse que haver 

melhoras ou como se o momento vivenciado não fosse bom o suficiente. Já decadência dá uma ideia de 

finalização, de queda, quando na verdade fala-se de um processo de transformação nas estruturas políticas, 

sociais, culturais e/ou econômicas de uma civilização. 
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mais curiosos e os mais nobres, desiludidos, porém  não desanimados, iam 
buscar nas religiões salvadoras uma resposta para perguntas que a realidade 
misteriosa apresentava às inteligências, uma satisfação para as aspirações 
das almas que nem a ciência abortada nem a literatura exausta dos 
gramáticos e dos retóricos conseguiram preencher (CARCOPINO, 1990, p. 
148).  

 

 

Para tanto, o historiador argumenta que houve uma decadência da religião 

romana, como se ela tivesse deixado de existir ou dado lugar a uma série de outras religiões 

orientais, o que ele denomina como místicas orientais e religião pessoal. Então, na concepção 

do autor, enquanto a religião oficial decaía, a oriental progredia136, atraindo a atenção da 

população romana. A fé, neste sentido, teria mudado de direção e objeto. A direção muda do 

politeísmo oficial para o seguimento de seitas filosóficas e para os mistérios dos deuses 

orientais, haja vista que agora os fiéis tinham as respostas para as suas inquietações. Com 

relação ao que o historiador acredita ser a antiga religião oficial, ele se mostra um pouco 

cético quanto à fé dos romanos, reduzindo-a a simples função de tranquilizar soldados em 

tempos de guerras e os camponeses em períodos de intempéries (CARCOPINO, 1990, p. 148-

154). Esta visão é um tanto quanto equivocada, pois ela nos dá a impressão de que se pode 

medir o grau de religiosidade de um povo e, além disso, a religião estava cotidianamente 

presente na vida dos romanos. 

Carcopino (1990, p. 155-162), embora tenha uma visão um tanto quanto 

distorcida da religião romana, parece se preocupar em esclarecer que os cultos orientais não 

são espelhos dos praticados originalmente. Eles teriam sido grecizados mediante processo de 

helenização, durante a época de Alexandre, o Grande. Este processo levou dois séculos até a 

reformulação do culto praticado em Roma, que se expandiu apenas quando já estava moldado 

o suficiente para não ameaçar a moral dos romanos. Este foi o principal motivo apontado pelo 

autor para justificar a grande aceitação por parte da população: além do Oriente e, 

principalmente, o Egito estarem relacionados à sabedoria, a presença da cultura helenística, 

moldando os cultos orientais a sua imagem, gerou uma atração aos olhos dos romanos. É 

importante ressaltar que os cultos pregavam uma mensagem de salvação e esperança, 

                                                                 
136 Enfatiza-se que esta visão é antiquada e não mais aceita pelos historiadores. A religião romana não declinou. 

Ela passou por uma série de transformações ao longo de sua história. O culto isíaco foi incorporado à religião 

oficial romana durante o Império e a deusa passou a fazer parte do panteão  romano, o que não excluía a 

existência dos outros deuses. 
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sentimentos estes que os inquietavam137. Além disso, dialogando com o já citado Franz 

Cumont, Carcopino descreve a exuberância das festas e procissões pomposas praticadas pelas 

religiões orientais, o que fascinavam os fiéis e atraiam a sua atenção138. Enfim, os cultos 

foram admitidos por Calígula (37 d.C. – 41 d.C.), após um longo período de perseguição até a 

época de Tibério (14 d.C. – 37 d.C.).  

Durante o final da década de 80, mais precisamente no ano de 1989, o arqueólogo 

francês e consagrado especialista em Antiguidade romana Robert Turcan publica a obra Les 

Cultes Orientaux dans le monde Romain (2005, p. 7-10), apresentando novas perspectivas a 

respeito dos cultos orientais em Roma139. Em primeiro lugar, Turcan critica o uso do termo 

“religiões orientais”, pois todas as diferentes religiões são colocadas no mesmo bloco, como 

se fossem homogêneas, não considerando as suas particularidades. Outrossim, os romanos 

não tratam a religião como “oriental” e sim como religiões estrangeiras. Conforme afirma 

Turcan, o declínio da cidade-estado no mundo helenístico perturbou a tradição de defesa de 

sua identidade pela imposição do culto aos deuses considerados tradicionais e, em Roma, 

estes efeitos foram sentidos ao longo de vários séculos, quando se tornou um Império e 

passou a ser conhecida universalmente. Ainda, colocar em xeque a defesa identitária passou a 

inquietar o Senado romano e, nesse sentido, os cultos estrangeiros foram considerados, ainda 

no período republicano, como uma ameaça à probidade religiosa romana.  

O autor continua argumentando que em Roma existia uma oposição entre os 

voluntários da religio (oficial e autêntica) e da superstitio (exótica e suspeita)140. Aquelas 

práticas que iam de encontro ou se diferenciavam de alguma forma ao ritual considerado 

adequado aos padrões normativos, ligado à identidade romana, eram classificadas como 

                                                                 
137 É importante ressaltar que o debate sobre uma ideia de religião de Salvação ou culto de Mistério é bem mais 

complexo e, até os nossos dias atuais, amplamente discutido. Por isso, ganhará destaque ao longo do trabalho, 

por ser um conceito chave para esta pesquisa.   
138 A exuberância dos rituais promovidos pelos cultos orientais, com destaque para o culto de Ísis pode ser visto 

no Livro XI da obra de Apuleio, que será analisado no capítulo seguinte. 
139 Muitos aspectos em sua obra são inovadores. No entanto, pode-se perceber que a grande parte dos 

especialistas em religião romana estão de acordo em alguns aspectos dos cultos “orientais” ou estrangeiros. 

Logo, uma obra não pode ser escrita exclusivamente por inovações. 
140 Religio, do latim, significa “religião; escrúpulo religioso; veneração; culto; caráter sagrado” (BUSARELLO, 

2005, p. 231). O termo pode ser derivado de Religare, no sentido de sublinhar uma relação comum entre homens 

e deuses ou de Relegere, significando um sistema de obrigações religiosas decorrentes da relação entre 

divindades e homens (SCHEID, 2003, p. 64). Superstitio¸ também de origem latina, significa “superstição; 

temor; excessivo receio dos deuses” (BUSARELLO, 2005, p. 261). Conforme o historiador Paul Veyne, o 

primeiro nos dá acesso à religião romana, associando-a à liberdade e à nobreza na relação com os deuses. Ela era 

marcada pela admiração. O segundo faz referência às crenças  estrangeiras e o temor por seus  deuses. Os 

romanos acreditavam que a relação entre homem e deuses na “superstição” seria de escravidão  e de servidão ao 

deus (VEYNE, 2009, p. 192). Ver capítulo 2. 
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superstitio, e.g., os cultos estrangeiros, as práticas do profetismo e do ocultismo, as técnicas 

de exaltação mental, de contato direto com o sobrenatural e o sagrado (TURCAN, 2005, p. 

10-12). Mesmo considerados impróprios, os cultos estrangeiros, como o da deusa nilótica, 

adentraram no coração das casas romanas, segundo o autor, durante o período republicano, 

ainda no tempo de Sila (82 – 79 a.C.)141, graças à importação de escravos, que permaneceram 

fiéis as suas crenças, da mesma forma como os romanos diziam ser devotos da antiga religião 

romana e dos seus próprios deuses. Turcan também atribui importância ao movimento das 

legiões romanas, que circulavam em vários territórios, recebendo influências de outras 

culturas, resultando em uma reapropriação cultural. Além dos escravos e militares, o 

dinamismo comercial possibilitado pela Pax Romana permitiu um contato cada vez maior 

com outros povos, promovendo uma ampliação das trocas culturais nestas negociações 

(TURCAN, 2005, p. 95-104). 

Assim, os cultos estrangeiros e o culto de Ísis adentram em Roma, causando 

grande divergência com o a religião tradicional romana e, por vezes, perturbando a ordem na 

Urbs, por ser vista como uma ameaça às autoridades romanas. Entre vários fatores que 

permitiram que os romanos tivessem interesse nos cultos estrangeiros, Turcan cita o 

maravilhamento com os ritmos estrangeiros e agitados das danças egípcias, o som dos sistros 

isíacos, as vestes brancas dos seguidores e o negro das vestimentas dos sacerdotes da deusa. 

Todas essas características causavam certo impacto aos olhos romanos e ocasionavam certa 

admiração em parte da população, se colocando, então, como uma ameaça à religião romana, 

de acordo com as autoridades locais (TURCAN, 2005, p. 18-20). É importante ressaltar que o 

culto isíaco é apontado pelo autor como um híbrido do culto egípcio com características do 

culto de Mistério grego, vindo da Etrúria. Logo, o culto de Ísis adquire sua face no período 

helenístico, sendo transferido para Roma no período republicano, adotando também 

elementos referentes à cultura romana. Outro fator fundamental que justifica o interesse dos 

romanos pelo culto isíaco, consiste no anseio de angústia, insegurança geral e o sentimento de 

precariedade que, silenciosamente, afligiam o mundo romano142 e acabou por fornecer mais 

munições para que os cultos de Mistério ou de Salvação, enquanto garantiram a solidariedade 

                                                                 
141 Conforme Turcan, na época de Sila, é organizada a primeira confraria - uma associação de pessoas com as 

mesmas finalidades religiosas - de Ísis (TURCAN, 1996, p. 13).  
142 O culto de Ísis apresenta dois temas considerados à margem da religião dos romanos: a providência de uma 

deusa universal e o de salvação. Convertendo-se ao culto isíaco, os romanos estavam respondendo aos seus 

anseios e as suas dúvidas com relação à angústia e ao medo diante da morte e as dúvidas quanto à existência do e 

no pós vida (ARAÚJO, 2007, p. 301-303). 
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dos membros do culto, permitissem a eles a firme esperança da proteção divina neste mundo e 

no próximo (TURCAN, 2005, p. 24-27). 

Sobre esta discussão a respeito do sentimento de angústia e insegurança romana 

com relação a alguns aspectos de sua vida e seguindo a mesma linha de Turcan, o historiador 

italiano Aldo Schiavone afirma, em sua obra Uma História Rompida: Roma Antiga e 

Ocidente Moderno (2005, p. 23-25), publicada no original em italiano no ano de 1996, que a 

política de paz iniciada no tempo de Otávio Augusto (31 a.C. – 14 d.C.) e a estabilidade 

empregada pelos Antoninos fizeram com que os romanos passassem a viver uma vida de 

monotonia, manifestando em seu interior um sentimento de vazio. Nesse sentido, surge um 

sentimento de insatisfação, de esterilidade, de angústia e de espiritualidade vazia, atingindo 

muitos romanos, que passaram a trilhar suas vidas em busca de um caminho para a salvação 

de sua alma, a partir da tentativa de reconciliação com os deuses. Para embasar seu 

argumento, o autor utiliza uma frase de Marco Aurélio: “‘haveria ainda uma possibilidade de 

salvação? Onde estavam os deuses?’” (MARCO AURÉLIO apud SCHIAVONE, 2005, p. 

24). Mais uma vez o culto de Ísis se coloca como uma possibilidade de salvação, diminuindo 

a amargura vivenciada pelos romanos.143 Então, Schiavone conclui afirmando que “na 

sensibilidade daqueles ambientes sociais, a consciência do próprio bem-estar, somada à 

descoberta de que a civilização tinha atingido limites instransponíveis, tanto mentais como 

materiais e geográficos [...] aflorou como desânimo e inquietude” (SCHIAVONE, 2005, p. 

30). Assim se iniciava uma árdua busca pelo caminho de salvação, elemento presente no culto 

da deusa Ísis e que resultaria, posteriormente, em um dos motivos pela busca e ascensão do 

Cristianismo144. 

Seguindo na linha das pesquisas mais recentes a respeito dos cultos “orientais” em 

Roma, tem-se o trabalho da historiadora Sarolta A. Takács (1995), Ph.D em História Antiga 

pela Universidade da Califórnia e professora assistente da cadeira de Antiguidade Clássica na 

Universidade de Havard. Ela escreveu uma série de artigos sobre religião romana e, no ano de 

                                                                 
143 O autor está se referindo ao contexto do século II d.C., período em que Apuleio escreve  a obra utilizada como 

fonte neste trabalho, O Asno de Ouro. Embora não seja o objetivo, neste momento, discorrer sobre o culto de Ísis 

no período do Império, haja vista que sua instalação em solo romano dar-se-á no período republicano, é 

importante apontar que o culto de Ísis neste momento foi bastante aceito e praticado pelos romanos e este 

sentimento de angústia e espiritualidade vazia já mostrava sua face durante a República, sendo um dos motivos 

apresentados por Turcan para justificar a adesão de parte da população romana quando o culto ainda passava por 

momentos de perseguição.  
144 Sobre esta ligação entre o culto de Ísis e o Cristianismo, algumas pesquisas remetem a um sentimento de 

busca pela salvação, presente em ambas as crenças. Takács afirma que “o culto de Ísis torna-se a ligação entre o 

completo mundo pagão e o mundo cristão cuja espiritualidade, sua superestrutura filosófica, tinha que s er 

desenvolvida conscientemente” (TAKÁCS, 1995, p. 17 - tradução nossa). 
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1995, publicou uma obra de fôlego sobre o culto dos deuses Ísis e Serápis relacionados a sua 

integração no mundo romano. A importância da obra Isis & Sarapis in the Roman World 

(1995) se revela pela preocupação em mostrar as transformações ocorridas em tais cultos, 

bem como em suas representações, a partir de inscrições, ao longo de sua expansão pelas 

diversas províncias do Império, com ênfase nas regiões do Danúbio e do Reno, mostrando que 

existem diferenças entre os cultos nilóticos praticados em Roma, coração do Império, e nas 

suas respectivas províncias. 

Ao tratar da chegada dos cultos de Ísis e Serápis no mundo romano, 

principalmente nas províncias, Takács outorga grande importância ao papel dos líderes de 

municípios e militares em sua crença individual e, sobretudo, do comércio e sua grande 

influência na circulação de diferentes crenças e costumes na Antiguidade. Com relação à 

atuação dos militares, a autora afirma que o controle romano de muitas áreas geográficas 

implicava a aceitação de divindades da região. Nesse sentido, estas poderiam coexistir ou se 

fundir com os deuses “oficiais”, encorajando uma inclusão ou abertura para que novas 

divindades pudessem habitar em solo romano. E um indicativo para os militares da boa 

acolhida dos deuses era justamente as suas vitórias em batalhas, o que significava que eles 

estavam do lado romano (TAKÁCS, 1995, p. 5-8; p. 21-23). 

No que diz respeito ao papel desempenhado pelo comércio, Takács concorda com 

a teoria desenvolvida pelo historiador Michel Malaise, de que os mercadores de Delos 

levaram Ísis para Campânia145. Delos, na concepção da autora e em concordância com 

Malaise, seria inequivocamente um ponto de ligação entre Alexandria e a Itália. Os 

mercadores, segundo ela, erigiam templos em honra a Ísis devido a sua ligação com o mar e 

pela proteção que a deusa concedia aos navegantes, graças ao culto e à festa Navigium 

Isidis.146 Ainda, ela ressalta o papel importante das mulheres, que provavelmente foram 

atraídas pelo culto isíaco, culto este que aceitava todos aqueles que não desfrutavam das 

                                                                 
145 Região do sul da Itália. 
146 Sabe-se que em Roma existia um festival do Navigium Isidis, marcando o início das navegações do 

Mediterrâneo. Ele acontecia no final do inverno e início da primavera, no dia cinco de março. O Livro XI da 

obra O Asno de Ouro narra a festa do Navigium Isidis e retrata a procissão que seguia para o Mediterrâneo, a fim 

de depositar oferendas para Ísis intervir e proteger as navegações. Da procissão participam fiéis da deusa, 

sacerdotes, populares, imagens da deusa e ela é marcada pela alegria e pela crença de que as na vegações e a 

pesca poderiam ser retomadas com segurança e tranquilidade (ARAÚJO, 2007, p. 304-312; 2008, p. 171-173). 

Ver capítulo 4. 
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liberdades e os direitos próprios dos cidadãos de Roma.147 Para Takács, as mulheres e os 

libertos parecem ter sido os mais atraídos pelo culto (TAKÁCS, 1995, p. 5-8). 

Ainda, sobre a entrada dos cultos orientais em Roma, as divindades egípcias Ísis e 

Serápis, já helenizadas, aportam em Roma durante o período da República tardia. Além disso, 

a autora nos diz que  

 

 

novas divindades e cultos podem ser acomodados no sistema já existente, 
mas, teoricamente, eles precisam ser aprovados pela instituição política 
liderante, o Senado ou o imperador, antes que pudessem ser trazidos para o 
pomerium148 de Roma. Por um lado, este não era mais do que outro ritual 
religioso, mas, por outro lado, mostra claramente o mecanismo de controle 
sociopolítico em ação. Uma religião que já tinha atraído tantos adoradores e 
forçado o Senado a introduzí-la oficialmente teria florescido e sido forçada 
sem a bênção do estado. Em última análise, teria prejudicado o sistema 
religioso existente e interrompido as estruturas sociais que garantiram o 
status quo social e político. Novas religiões atrativas deveriam e poderiam 
ser integradas no sistema existente, mas teriam que ser colocadas sob 
supervisão oficial, a fim de preservar a ordem existente em Roma e, por 
extensão, nas áreas urbanizadas e romanizadas do Império (TAKÁCS, 1995, 
p.10 - tradução nossa). 

 

 

É importante notar que essas religiões estrangeiras eram atraentes para a 

população romana, já que o objetivo principal da religião tradicional não era satisfazer as 

necessidades emocionais, embora pudessem ser cumpridas durante ações de culto, mas o de 

realizar a manutenção de uma relação recíproca e favorável entre deuses e humanos através 

                                                                 
147 Ser cidadão em Roma significava dizer que você era um indivíduo adulto e do sexo masculino, estando apto a 

ser mobilizado em caso de guerras, a participar das deliberações políticas e dos rituais em honra aos deuses. A 

descendência da família também era um fator de relevância, bem como as riquezas provenientes dela. Em 

resumo, “trata-se de um conjunto de dados respeitantes à idade, à origem local ou familiar, ao mérito mas 

também, e sobretudo, ao patrimônio, em suma, à riqueza” (NICOLET, 1992, p. 28) Além disso, os cidadãos são 

caracterizados pela prática da liberdade, fator essencial para diferenciá-los daqueles que não tinham o direito de 

cidadão, como na situação dos escravos, mulheres e crianças. No caso dos escravos, conforme Araújo e Cardoso 

(2006, p. 98), havia um abismo social entre homens livres e escravos. Logo, o servus era o oposto do cidadão, 

que deveria praticar o otium, isto é, ter tempo livre, que representava o ideal de vida do homem na Antiguidade 

Clássica. Por este motivo, o escravo não tinha o direito à liberdade; ele era uma propriedade e o seu senhor era o 

dono do seu destino - exceto quando ele era alforriado. Nestes casos “o escravo tornava-se cidadão no mundo 

romano, fato que tinha grandes implicações sociais” (ARAÚJO; CARDOSO, 2006, p. 97). 
148 De forma sucinta, pomerium (do latim) é uma designação para “espaço consagrado, situado fora dos muros de 

Roma; recinto de uma cidade” (BUSARELLO, 2005, p. 205).  



115 

 

do ritual. Assim, a ideia de espiritualidade está ligada à ideia de graus evolutivos nas 

religiões, ou seja, quanto maior a abrangência de um deus, maior a espiritualidade religiosa. 

Os fiéis estavam em busca de uma espiritualidade superior, a fim de entender questões sobre o 

além, sobre a vida após a morte, ou seja, sobre dúvidas que sempre pairaram nos romanos. 

Por esse motivo, o culto da deusa nilótica surgiu como um grande divisor de águas para esta 

população. Ele lidava com questões de salvação da alma em vida e no pós-vida, preenchendo 

um possível vazio que, segundo a autora, a religião romana não preenchia. Portanto, de 

acordo com Takács, a religião romana, ao longo de sua existência, passou a ser a soma de 

todos os cultos, sejam eles de mistério ou não, dirigidas as várias divindades, que tinham seu 

lugar no panteão romano (TAKÁCS, 1995, p. 17).  

Laurent Bricault, especialista em História das Religiões Antigas, é talvez o maior 

expoente da atualidade com relação aos estudos isíacos. Ele é diretor da Bibliotheca Isíaca, 

criada em 2008 e fundador do Jornal Eletrônico sobre os Estudos Isíacos. Bricault publicou 

uma série de trabalhos sobre o papel desempenhado pelo culto isíaco no Mundo Antigo. Aqui 

destacamos a obra Isis, Dame des flots (2006), na qual trata de analisar a difusão do culto 

isíaco pela Grécia, já fortemente helenizado e posterior propagação pelo Mediterrâneo, a 

partir do fim do século IV a.C. Conforme o autor, certas prerrogativas do culto foram muito 

bem recebidas fora do Egito, a partir da relação da deusa com a cura e com a atividade 

marinha, foco da referida obra. De acordo com um de seus argumentos, a associação de Ísis 

com o mar está mais presente no período romano, logicamente que pela importância atribuída 

ao mar Mediterrâneo.  

Embora o autor não esteja preocupado em responder às questões levantadas neste 

capítulo, ele discute elementos importantes a respeito do papel da deusa na sociedade romana. 

Assim, Ísis é a responsável por proteger ou não os humanos que se lançam às águas. Para 

tanto, ao longo da obra é visível o papel fundamental do comércio para a propagação do culto 

nas diferentes localidades onde ele é praticado (BRICAULT, 2006, p. 41-42). Em Roma, 

considerando todo o processo de helenização sofrida pela deusa egípcia, o papel da divindade 

está baseado em duas funções: deusa protetora do mar e da navegação e aquela que propicia a 

alegria e uma vida feliz; Ísis é também retratada como uma deusa sóter, isto é, salvadora. 

Enfim, o autor apresenta inúmeros elementos interessantes aos estudos isíacos, que serão 

abordados em outro momento como, e.g., a prática do culto, os vários nomes (representações) 

da deusa e a festa Navigium Isidis, momento de grande importância para os romanos, que 

tanto dependiam da atividade comercial. Esta festa era um momento de celebrar a abertura das 
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navegações, clamando a deusa por bons ventos e por proteção durante o período de 

navegação. Aqui vale, portanto, ressaltar a importância da atividade comercial para a 

perpetuação do culto nilótico em Roma (BRICAULT, 2006, p. 134-150). 

É certo que, ao passar dos anos, a forma de fazer História se modificou. O debate 

historiográfico se intensificou, questões secundárias passaram a ocupar os palcos da História, 

entendendo que os acontecimentos devem ser vistos em profundidade e considerando os 

aspectos que a um simples olhar pareciam irrelevantes. Os cultos estrangeiros, durante muito 

tempo, foram vistos como pouco relevantes para os estudiosos da Antiguidade. A 

historiografia tradicional, principalmente do século XIX, estava preocupada com os grandes 

homens e com as grandes instituições, o que não incluía tais cultos, que eram, então, taxados 

como exóticos. É certo que esses pesquisadores eram homens do seu tempo e suas convicções 

estavam bastante presentes em suas letras, o que reflete também a ausência de tais estudos 

neste momento. É importante ressaltar que o debate historiográfico sobre religião romana 

estava voltado para explicar a ascensão do Cristianismo, não estando propriamente 

preocupado em compreender as particularidades religiosas do período. O século XX coloca-se 

como uma luz a estes cultos marginalizados, com grande importância ao trabalho do 

historiador Franz Cumont, que foi o grande precursor para as pesquisas futuras. Desde então, 

estes cultos passaram a integrar o cenário das religiões antigas, ganhando novos olhares e um 

destaque considerável neste debate. 

Sobre o culto isíaco, embora os rumos das pesquisas tenham se alterado ao longo 

do processo histórico, ele aparece em trabalhos mais antigos com um papel de coadjuvante 

quando, na verdade, sabe-se que ele teve importância primária, junto com outros cultos 

estrangeiros, durante muito tempo na Roma Antiga. É consenso que o culto chega em Roma 

durante o período republicano, na época de Sila (82 – 79 a.C.), e atribui-se importância aos 

militares, que cruzavam as fronteiras junto com as legiões romanas, conquistando territórios e, 

todavia, sendo conquistados pelas crenças do outro; aos escravos, que mesmo contra a 

vontade das autoridades romanas, se mantinham fiéis as suas crenças; e aos mercadores, 

grandes propiciadores do fluxo religioso e cultural em Roma, graças a sua atuação e contato 

com outras culturas, durante o processo de Pax Romana.  

Apesar de ter sofrido perseguições ao longo de sua existência, o culto de Ísis em 

Roma atraiu grande parte da população, por ter em Ísis a imagem da grande deusa, 

representante de tantas outras divindades, salvadora e capaz de assegurar uma vida regada 
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pela pureza moral149 tão desejada pelos romanos. Além disso, o culto aos deuses Ísis e 

Serápis, como veremos adiante, será completamente integrado à religião romana imperial, 

contribuindo principalmente como um culto propagandístico, que legitima o Império e a 

figura do imperador. Ainda, cabe destacar também a própria flexibilidade cultural presente em 

Roma: “a religião tradicional garantia a ordem estabelecida e as relações com as divindades 

eram conduzidas sobre o signo da razão, e não do irracional [...]. Em nome desse princípio, as 

pessoas cultuavam as divindades que preferissem” (ROSA, 2008, p. 86), respeitando a ordem 

pública, a liberdade dos cidadãos e os cultos públicos. A religião romana estava baseada no 

princípio de liberdade. 

Desse modo, Roma foi bem-sucedida por ter colocado em diálogo, graças a sua 

flexibilidade, diferentes crenças, que permitiam a existência de várias práticas e cultos, 

conseguindo conviver satisfatoriamente com a diversidade presente em seu interior, podendo 

então se estabelecer como um Império, onde o culto isíaco teve grande destaque. Assim, a 

religião romana, na época imperial, como veremos, passou por um processo de transformação, 

incluindo em sua estrutura outros cultos – não apenas estrangeiros – como o próprio culto ao 

imperador, instaurado em honra a Júlio César, pelo seu sobrinho Otávio. O seu mérito foi ter 

tido em sua composição um constante processo de ressignificação de seus cultos e práticas 

ritualísticas, atendendo as demandas que lhe eram impostas. O culto de Ísis, portanto, não se 

constitui como uma religião à parte. Ele é um culto oficial, transmitindo os valores romanos 

aos seus seguidores. Durante o Império, ele está contido no interior do que é entendido como 

religião romana, o que é possível identificar na obra apuleiana. Portanto, entender o culto no 

período imperial, este é o objetivo de nossa próxima discussão. 

 

3.2.2. O CULTO ISÍACO NO IMPÉRIO 

 

Até o momento, vimos que o culto isíaco adentra em Roma durante o período da 

República e que, a partir de então, passou por muitos momentos de consentimento e de 

perseguição ao longo de sua história. Durante a época imperial, esta situação delineou outros 

contornos, mesmo por que “a incorporação de diversos povos à estrutura variável do Império 

foi um componente fundamental, tanto para as ideias sustentadas pelos romanos acerca de sua 

                                                                 
149 Para os romanos, a moralidade era inerente a condição de um cidadão digno e comedido. A ausência de um 

comportamento regrado vai de encontro à conduta defendida pelos romanos  (ARAÚJO, 2010, p. 159-161). 
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própria identidade, como também para os métodos que levaram à criação e à perpetuação do 

Império” (HINGLEY, 2010, p. 81). Neste sentido, Roma agora correspondia à principal 

cidade de um território bem mais amplo; Roma era o coração do Império e nela – além de 

muitas outras províncias – convivia uma ampla rede cultural, derivada de uma enorme 

heterogeneidade populacional. Conforme Beard, North e Price (2008, p. 245), a população 

romana se aproximava da marca de um milhão de habitantes no período imperial, uma vez 

que ela era bastante diversa, culturalmente, etnicamente e socialmente falando. Desse modo, 

para os autores, Roma, principalmente durante o século II d.C., era descrita como um 

microcosmos do mundo, exatamente por abarcar uma heterogeneidade cultural e social 

inimaginável.  

De acordo com Takács (1995, p. 71-72), a própria noção de propagação do 

território imperial também nas esferas religiosa, social e política, contribui com a entrada de 

outros habitantes e outras culturas no Império. Assim, o culto de Ísis é um retrato dessa 

pluralidade. Sua aceitação na época imperial é resultado da expansão romana. Para tanto, 

muitos pesquisadores trataram de explicar como ele se mantém na religião romana ao longo 

de tantos séculos, passando a integrá-la durante o Império. O pesquisador belga Franz Cumont 

(1911) foi um dos pioneiros, ainda no início do século XX, a tratar dos cultos estrangeiros em 

Roma, denominando-os como “religiões orientais”. Embora sua importância para tais estudos 

seja inquestionável, muitos aspectos apresentados pelo autor já sofreram reformulações, 

inclusive a denominação da categoria “religiões orientais”.  

Para Beard, North e Price (2008, p. 246-247), estas religiões não podem ser 

ordenadas como orientais, mesmo que tais cultos atribuam a sua origem ao Oriente. É 

importante ressaltar que a versão implantada em Roma difere de modo significativo da sua 

ancestral oriental. Os autores argumentam também que esta tentativa é fruto de uma suposição 

moderna de tentar homogeneizar uma categoria ampla, que apresenta muitas particularidades, 

visando colocar os cultos orientais em uma posição de oposição ao Cristianismo, ao mesmo 

tempo que também foi um de seus precursores. 

Na visão de Cumont (1911, p. 83-85), o culto se espalha rapidamente do centro ao 

norte da Itália e também pelas províncias do Império. Isto porque comerciantes, marinheiros, 

escravos, artesãos, soldados e outros contribuem com a sua difusão. O Império provocou uma 

imigração em massa para Roma, levando consigo toda uma bagagem cultural. Neste sentido, 

foi difícil resistir às pressões culturais impostas aos romanos. Calígula (37 – 41 d.C.), na 
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opinião do autor, teria dado o passo decisivo, construindo o templo de Ísis no Campus 

Martius, provavelmente no ano de 38 d.C. Ísis e Serápis estiveram presentes durante as 

Dinastias dos Flavianos (69 -  96 d.C.), Antoninos (96 – 192 d.C.) e Severos (193 – 235 d.C.) 

e este esforço imperial tornou a deusa Ísis parte do panteão romano, atribuindo para si, 

características romanas. Ao que indica Cumont, existem registros de procissões da deusa em 

Roma até o ano de 394 d.C., quando o Cristianismo progride, privando o seu culto durante os 

reinados de Teodósio (379 – 395 d.C.) e Justiniano (527 - 565 d.C.). 

Ainda, as “religiões orientais”, como denomina Cumont, teriam exercido grande 

influência no mundo romano, devido a sua extrema flexibilidade de adaptação.150 O culto de 

Ísis alcançava seguidores por onde passava, pela sua tendência sincrética. Este fato, na 

concepção do autor, é fruto de teorias henoteístas que vigoravam nos círculos sacerdotais, nas 

quais se admitia que uma divindade poderia adquirir um número de diferentes personalidades, 

de forma simultânea (CUMONT, 1911, p. 88-89). Ísis e Osíris absorveram para si 

características de várias divindades locais. Ela, por exemplo, foi associada na Grécia a 

Deméter, Afrodite, Hera, entre outras; foi considera rainha do céu e do inferno, da terra e do 

mar. Com inúmeros nomes e muitas virtudes, Ísis englobou em suas representações uma 

divindade universal. Para Versluys (2002, p.9), ela foi amalgamada com outras divindades da 

área do Mediterrâneo Oriental, atribuindo para si características diversas e sincretizando com 

deusas helenísticas. O autor exemplifica com as personificações de Ísis-Vênus e Ísis-

Fortuna151. Serápis, de forma semelhante, também possui muitas características de divindades 

diversas, sendo associado aos deuses Osíris, Zeus, Plutão e outros. 

Ísis não era identificada como uma deusa inflexível. Nas palavras de Cumont 

(1911, p. 90-91), ela estava associada aos amores, o que nos faz acreditar que Ísis era 

cultuada, em grande parte, por mulheres. De fato, o sexo feminino teve um papel importante 

no culto à deusa152, mas ele não foi exclusivamente destinado ao gênero feminino e muito 

                                                                 
150 Para Cumont (1911, p. 87), a religião egípcia nunca possuiu um sistema coerente de dogmas. Nela coexistem 

tradições conflitantes, embora os egípcios acreditem que não haviam contradições em sua religião.  
151 É importante notar que mesmo sendo uma obra antiga, alguns argumentos de Cumont ainda são considerados 

válidos. Ísis, de fato, adquiria para si uma grande variedade de características, sendo associada a muitas outras 

divindades. Seus nomes variavam de acordo com as diferentes culturas na qual ela era cultuada. Ainda hoje 

pesquisadores acreditam neste argumento, como o egiptólogo Jan Assmann (2010, p. 130-133). Para ele, a Ísis 

greco-romana atribuía para si um grande sincretismo, haja vista que a deusa se identificava e absorvia 

características de tantas outras divindades, não apenas do Egito, como também de todos  os territórios e religiões 

do Mundo Antigo. Assmann faz referência a obra o Asno de Ouro e aos vários nomes da deusa retratados nela.   
152 Ao que se sabe, o culto da deusa Ísis, com suas notáveis características femininas e maternas, atraiu mais 

mulheres greco-romanas do que outras deusas com características semelhantes. Um trabalho de referência sobre 
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menos estava associado a classes sociais. De acordo com muitos pesquisadores, como Miguel 

John Versluys (2002, p. 11-12) e Greg Woolf (2014, p. 90), os seguidores dos deuses egípcios 

podem ser encontrados em qualquer parte do estrato social. É um erro pensar que Ísis e os 

deuses egípcios são particularmente populares apenas entre escravos e mulheres, como é 

frequentemente assumido. Este tipo de associação não pode ser sustentada, mesmo porque o 

culto de Ísis se propagou para a Itália e para o Oeste de Delos, onde tinha se estabelecido 

alguns membros do que Woolf denomina de diáspora comercial do Egito: homens ricos o 

suficiente para construir templos e ornamentá-los em honra a deusa. Enfim, para Versluys 

(2002, p. 15), no período imperial há um grande número de egípcios em Roma, que 

geralmente são dançarinos, escravos, acrobatas e atores, mas também filósofos e homens de 

negócios. 

Ainda de acordo com o autor, ao longo do processo de conquista do Egito por 

parte dos romanos, em diante, a interação entre estas duas civilizações tem sido diversa. Neste 

caso, não temos apenas um processo de uma via. Pelo contrário, é possível falar em uma 

egipcianização de monumentos e artefatos no Império, bem como um emaranhamento entre 

culturas (VERSLUYS, 2002, p. 3). Logo, o conceito de romanização considerando a 

aculturação plena de um povo em detrimento da aquisição da bagagem cultural de outro não 

encontra espaço nesta abordagem. Entendemos romanização, bem como egipcianização como 

um processo de emaranhamento entre costumes em uma via de mão dupla, cujos povos se 

apropriam e ressignificam elementos culturais, tendo em vista sua própria utensilagem 

                                                                                                                                                                                                           
o papel das mulheres no culto de Ísis é a obra The Cult of Isis among Women in the Graeco-Roman World 

(1975), da pesquisadora Sharon Kelly Heyob. Nela, a autora tenta comprovar a tese de que as mulheres 

buscavam o culto de Ísis para preencher as necessidades que a religião grega e romana não se preocupavam em 

responder. Heyob afirma, no entanto, que embora as mulheres tenham desempenhado um papel de suma 

importância no culto isíaco, elas não representavam a maioria dos participantes n o culto (HEYOB apud 

TAKÁCS, 1995, p. 6-7).  

Com relação ao amor na Roma Antiga, Veyne (2008, p. 197-200) afirma que, de modo geral, ele poderia existir 

de diferentes formas entre os romanos. Para tanto, ele exemplifica mostrando como funcionava o amor conjugal 

– embora o casamento fosse um dever cívico e um arranjo doméstico, cuja esposa seria uma subalterna para o 

marido. Em muitos epitáfios, há relatos de maridos descrevendo as suas esposas de forma positiva: “queridíssima 

esposa”. Ainda, baixos relevos mostram o casal matrimonial com as mãos unidas, tratando um ao outro com 

ternura, o que não era uma atitude considerada dentro da normalidade do casamento. Em suma, para Veyne 

(2008, p. 229-230), os antigos possuíam três referências básicas para se pensar sobre o amor: “liberdade amorosa 

ou conjugalidade exclusiva, atividade ou passividade, homem livre ou escravo” (VEYNE, 2008, p. 229). Com 

relação ao amor entre indivíduos do mesmo sexo, era normal ter relações sexuais com escravos, sendo, inclusive, 

considerado um ato ingênuo; o problema era quando um cidadão tinha prazeres passivos. Este deveria ser o 

papel do servus. Assim, dentro de um padrão normativo, o cidadão deveria ser o ativo nas relações homossexuais 

– estas não eram proibidas, contanto que acontecessem dentro da normalidade. Antínoo, escravo e amante do 

imperador Adriano, foi agraciado com um culto oficial, após  sua morte (VEYNE, 2008, p. 232). “Não basta, 

portanto, achar nos textos palavras que definam a homofilia como coisa antinatural: será preciso compreender 

em que sentido a Antiguidade empregava essas palavras” (VEYNE, 2008, p. 231).  
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mental.153 O culto de Ísis é um grande exemplo dessa incorporação cultural em Roma. Ísis, 

entre todos os deuses que foram incorporados no panteão romano, possui um lugar 

importante. Ela é considerada uma das divindades mais populares - não no sentido de estar 

relacionada apenas a população menos privilegiada de Roma e sim pelo seu alcance ao longo 

do Império – que habitou o mundo romano. 

De acordo com Takács (1995, p. 9), a religião romana seria a junção de muitos 

cultos - sejam eles de Mistério ou não154 -, dirigidos a várias divindades, que tinham o seu 

lugar no panteão romano e teriam passado a integrar o culto público romano nos tempos de 

Calígula (37 – 41 d.C.) e, posteriormente, com os Flávios (69 -  96 d.C.) (SCHEID, 2003, p. 

336-342). Estes cultos, como o de Ísis, propiciaram um tipo diferente de relacionamento entre 

os homens e os deuses, que eram comumente venerados em Roma (SCHEID, 2003, p. 336-

342). Desse modo, eles foram transformados, de deuses egípcios helenizados, em deuses do 

estado romano. Mas por que motivo estes cultos foram integrados oficialmente à religião 

romana? Conforme afirma Takács (1995, p. 17-18), o levantamento das políticas do Senado 

na época da República tardia e do período dos Júlio-Claudianos foi o ponto de partida que 

direcionou o culto isíaco à integração oficial em Roma. Neste sentido, a autora indica três 

possíveis ações de Augusto, como a institucionalização da adoração ao imperador, a 

divinização do seu pai adotivo Júlio César (com o início da linha de diui imperatores) e o 

emprego dirigido a imagens e sinais divinos, que possibilitaram a introdução e propagação 

das concepções ideológicas de Roma e que também delinearam o apadrinhamento dos deuses 

Ísis e Serápis no Império. 

Assim, seguindo a linha de divinização dos governantes, o imperador era o diui 

filius, isto é, o filho do deus. E nomes como Calígula (37 d.C. – 41 d.C.), Nero (54 d.C. – 68 

d.C.), Domiciano (81 d.C. – 96 d.C.), Cômodo (180 d.C. – 192 d.C.) e Caracala (211 d.C. – 

217 d.C.) aperfeiçoaram a noção do imperador como aquele que operava na esfera entre o 

poder terrestre e o celeste e, ao mesmo tempo, avançaram na duplicação de uma ideia de 

governo que deriva do conceito empregado pelos Ptolomeus. Neste caminho, Ísis e Serápis se 

transformaram em deuses romanos e o protótipo religioso para o entendimento do 

líder/imperador como um ser humano com poderes além do terrestre. Logo, eles passaram a 

                                                                 
153 Entendemos o conceito de Utensilagem Mental, proposto pelo historiador Lucien Febvre, como um conjunto 

de aspectos que constituem o suporte do pensamento, ou seja, palavras, crenças, conceitos que compõem a 

bagagem cultural inerente ao indivíduo. 
154 Discutiremos a este respeito no próximo capítulo. 
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ligar a periferia ao centro do Império; os habitantes ao imperador. Ísis, desse modo, passou a 

ser um importante componente da religião romana, com sua religião votiva e, de outro lado, o 

casal de deuses – Ísis e Serápis - foi associado ao casal imperial (TAKÁCS, 1995, p. 18-19). 

Com esta transformação das divindades estrangeiras em deuses romanos, decorre 

uma sucessiva série de ocupações politizadas, cujo imperador – ocupando a posição central – 

encarna o Estado. Na esfera religiosa, o culto ao imperador, o seu cultivo e o seu 

cumprimento eram a primeira expressão religiosa dessa realidade e o culto isíaco, incorporado 

em Roma, acompanha esta estrutura. Para Takács (1995, p. 19-20), o mundo henoteísta da 

deusa Ísis tem relação com tal estrutura de centralidade de poder e, por isso, a sua ligação com 

o casal imperial foi propícia. Desde os tempos dos Flavianos, o culto de Ísis e Serápis – 

associado com a domus Augusta – adquire para si funções políticas. As duas divindades, 

também no mundo romano, representam a existência de uma ordem no mundo divino, o que 

legitima o poder imperial na esfera terrestre. Enfim, o culto isíaco aos moldes romanos, 

integrando em sua composição o culto ao imperador, passou a ser um componente da 

propaganda religiosa imperial e um propagador dos valores romanos. 

De acordo com Beard, North e Price (2008, p. 250-251), não há motivos para 

barrar um culto que tenha um significado tanto para a elite romana, quanto para o resto da 

população. Em algum momento do Império, os festivais isíacos passaram a integrar o 

calendário oficial romano. Conforme os autores, provavelmente teria sido com a sua 

oficialização, a partir das tentativas do imperador Calígula; após este período, provavelmente 

Ísis se torna definitivamente, para a maioria dos cidadãos do Império, uma deusa romana. 

Conforme Turcan (2005, p. 14), muitos imperadores romanos eram ligados aos deuses 

estrangeiros: Calígula seria um admirador dos deuses egípcios; Oto (69 d.C.) frequentava as 

procissões de Ísis; Vespasiano (69 – 96 d.C.) teria recebido a consagração divina do deus 

Serápis; Domiciano (81 - 96 d.C.) era adepto ao culto isíaco.  

Dessa forma, o imperador era visto como a principal fonte de inovação de cultos, 

assumindo a liderança e a propaganda dos novos cultos (BEARD; NORTH; PRICE, 2008, p. 

252). Este papel religioso do imperador o transformava em foco das aspirações humanas e 

grande beneficiário do apoio sobrenatural. Os imperadores patrocinavam divindades 

estrangeiras, construindo templos, realizando festivais em seu nome e clamando por favores 

divinos especiais (WOOLF, 2014, p. 86-87). Por isso também o casal real/imperial teria seus 

correspondentes no casal divino Ísis e Serápis. Dessa forma, o espaço religioso romano 
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passou por um gradativo processo de transformação, cujos maiores impactos estão 

relacionados a construções de novos templos, bem como na figura dos próprios imperadores 

divinizados. 

O culto da Ísis romana estava relacionado mais com uma noção de escolha 

individual do que com posição social ou etnia. O compromisso religioso pessoal estava no 

cerne de seus princípios. Ele era, indubitavelmente, um culto público, mas com o tempo 

passou a adquirir cerimônias privadas de iniciação, provavelmente de ascendência grega.155 O 

culto de Serápis156, por sua vez, embora fosse mais facilmente trazido a esfera pública romana 

por ser um culto com mais características gregas do que egípcias, estava associado a figura 

feminina e egípcia de Ísis. De forma semelhante, em seus festivais desfilavam com músicas 

egípcias, cabeças raspadas e trajes específicos, causando curiosidade por onde passava. 

Uma vez que o culto isíaco incorporava outras divindades e cultos e apesar de sua 

origem egípcia, os hinos157 dedicados a Ísis, que foram preservados em inscrições, elogiava-a 

a tal ponto de colocá-la como a responsável pelo panteão greco-romano, como uma deusa 

universal. Além disso, como falado anteriormente, ela era adorada sob diferentes nomes e 

formas. Para Assmann (2010, p. 132) Ísis teria sido adorada como Astarte, Artemis, Nanaia, 

Leto, Mãe dos deuses, Hera, Afrodite, Héstia, Réa, Deméter, Ceres, Vênus, Diana, Proserpina, 

Minerva e Magna Mater. Este fato pode estar relacionado com as suas ligações como uma 

divindade toda poderosa e a sua função política, no sentido de também contribuir com a 

manutenção da ordem da religião imperial. Beard, North e Price (2008, p. 281-282) afirmam 

que o templo da deusa, em Beneventum, incluiu uma estátua de Domiciano representado 

como faraó e o festival isíaco realizado em Corinto, conforme retratado na obra apuleiana, foi 

delineado expressamente para favorecer os romanos: Apuleio descreve que durante as 

celebrações, um sacerdote rezou antes elevando preces em favor do imperador, do Senado, 

dos cavaleiros e das pessoas do mundo romano, proporcionando, portanto, um equilíbrio 

cultural e religioso. 

                                                                 
155 Este fato está evidenciado no Livro XI do romance de Apuleio, onde iniciações são realizadas nos santuários 

isíacos, conforme as coordenadas da própria deusa, que geralmente eram apresentadas em sonhos.  
156 Há uma tradição que diz que a divindade Serápis foi originalmente introduzida na cidade costeira egípcia de 

Alexandria: o maior centro de cultura grega do Mediterrâneo. Para Beard, North e Price, o caso deste deus 

mostra que nem todos os cultos que são egípcios na sua provável orig em precisam também ser egípcios em sua 

atmosfera, sentimento e prática ritual, problematizando assim ainda mais a fronteira entre o que é ser romano e o 

que não é.  (BEARD; NORTH; PRICE, 2008, p. 254). 
157 Aqui nos referimos ao hinos dedicado a Ísis, presente no papiro de Oxyrhynchos. Ver Jan Assmann (2010, p. 

132-133).  
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De acordo com Greg Woolf (2014, p. 91-92), Roma tinha longa experiência em 

domesticar cultos estrangeiros, geralmente mediados na utilização de sincretismos religiosos. 

Por exemplo, Ísis-Fortuna era considerada a padroeira dos comerciantes e marinheiros, além 

de em alguns casos proteger também os militares (TURCAN, 2005, p. 103-104). Estes cultos 

advindos do exterior ofereciam um certo tipo de complemento para o universalismo religioso 

que deveria representar a religião romana imperial. Neste quesito, Ísis teria um lugar especial, 

pois embora Woolf afirme que a biografia da deusa seja marcada por uma alternância 

constante entre períodos de perseguições e de aceitação, sua crença religiosa se estenderá por 

todo o Império, alcançando membros de todos os meios da esfera social, sem perturbar 

significamente a ordem imperial. Pelo contrário, ela contribuirá com a sua manutenção e será 

um dos cultos responsáveis por realizar uma incansável propaganda a manutenção do Império 

e a figura do imperador como um intermediário entre os homens e os deuses. 

Parte de sua atração está relacionada com a fascinação pelas coisas egípcias, cujos 

cultos estavam marcados por fortes emoções e sensações, com destaque para a musicalização 

e para os sons dos sistros em homenagem a Ísis e para as danças egípcias. Além disso, as 

celebrações públicas estavam marcadas pela presença cores, como as vestes brancas dos 

iniciados, ou a cor preta usada pelos sacerdotes de Ísis, que atraiam os olhares e a curiosidade 

dos romanos (TURCAN, 2005, p. 18). O culto isíaco também se assemelhava aos cultos de 

Deméter, Ceres e Vênus, o que contribuiu para a sua ágil familiarização. Neste sentido, esta 

complexa rede cultural que envolvia o culto isíaco, além de suas performances ritualísticas e 

os temas da providência de uma deusa universal e da salvação, atingiu um número cada vez 

maior de adeptos (TURCAN, 2005, p. 20-22; WOOLF, 2014, p. 86-92). 

Ainda, o culto isíaco também possuía uma dimensão social, na qual além de seus 

rituais voltados ao público em geral, iniciações de caráter individual se faziam cada vez mais 

presentes a partir do século I d.C.158 Os membros destes grupos iniciáticos geralmente se 

reuniam em grupos privados e passaram a contribuir na execução ritualística nos principais 

santuários. Na própria obra de Apuleio, vemos a descrição da procissão isíaca e do papel 

desempenhado pelos iniciados no cortejo.159 Os próprios templos, como aquele localizado no 

Campo de Marte, também não eram completamente abertos ao público em geral, como os 

santuários cívicos. Algumas partes do templo estavam restritas somente aos iniciados. De 

                                                                 
158 Sobre as iniciações, discutiremos a respeito no capítulo seguinte. 
159 Esta discussão também fará parte do próximo capítulo. 
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forma sucinta, a iniciação significava adentrar em um mundo secreto, obedecendo certas 

regras, o que incluía a prática a pureza (BEARD; NORTH; PRICE, 2008, p. 289). 

No tocante as suas festividades e ritos, não se sabe ao certo a respeito do 

funcionamento ipsi litteris do culto isíaco no período romano. As informações mais precisas e 

detalhadas estão presentes nas obras de Plutarco, Sobre Ísis e Osíris e de Apuleio, O Asno de 

Ouro, datadas dos séculos I d.C. e II d.C., respectivamente. Achados arqueológicos160 

também dão conta de restos de santuários e fragmentos de representações visuais de 

cerimônias em honra a Ísis e outros deuses egípcios aderentes. Estes santuários são 

encontrados na Itália, sendo o mais importante localizado no Campo de Marte, em Roma – 

arquitetonicamente construído junto de outros monumentos públicos, indicando a sua 

integração na paisagem oficial de Roma161 -  e outros em Pompéia e Beneventum. 

Duas cerimônias eram realizadas em honra aos deuses egípcios e, principalmente, 

a Ísis. Navigium Isidis era uma importante cerimônia celebrada no dia cinco de março, após o 

período de inverno, durante o início da primavera, celebrando a abertura de mais um período 

de navegação. Nela, fiéis da deusa seguiam em procissão até a costa marítima, onde era 

lançado um navio consagrado a Ísis, protetora dos marinheiros. Este festival é retratado por 

Apuleio e será analisado mais detalhadamente no próximo capítulo (VERSLUYS, 2002, p. 

10; BRICAULT, 2006, p. 140). A outra festividade é a Inventio Osiridis, que acontece em 

novembro e remonta às crenças egípcias. Esta cerimônia retrata a morte e a ressurreição de 

Osíris diante do seu assassinato pelo seu irmão, o deus Set. Assim, neste festival partes do 

corpo de Osíris são espalhadas, lamentações são simuladas e depois elas são encontradas e 

unidas a tal ponto do deus ser ressuscitado por Ísis, que comemora, demonstrando todo o seu 

poder diante das demais divindades. Depois da deusa suceder à ressurreição de seu consorte, 

dá-se início a grandes celebrações que simbolizavam a inundação do Nilo e a renovação da 

vegetação. Elas também são marcadas por uma grande alegria, que contagiava a todos os 

                                                                 
160 Sobre os achados arqueológicos, nos referimos a estátuas das div indades Ísis, Serápis e Anúbis, restos de 

obeliscos, restos de santuários com imagens de faraós, restos de decorações com traços egípcios  (BEARD; 

NORTH; PRICE, 2008, p. 264). Versluys menciona também a existência de duas pinturas que retratam 

cerimônias em um santuário egípcio, relevo da Ariccia, mostrando provavelmente a atividade de inundação do 

Nilo em um santuário isíaco italiano (VERSLUYS, 2002, p. 10 – ver a nota de rodapé 22 do autor). 
161 O santuário de Ísis e Serápis no Campo de Marte diferia dos templos tradicionais greco-romanos, 

principalmente em sua decoração, com obeliscos, colunas e imagens egípcias. Além disso, ao contrário dos 

santuários cívicos tradicionais, ele não foi aberto aos não iniciados  (BEARD; NORTH; PRICE, 2008, p. 264-

265). 
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frequentadores do festival.162 Estes rituais que simbolizavam a inundação, por conseguinte, 

também são celebradas em honra dos deuses Ísis e Osíris (VERSLUYS, 2002, p. 10; 

BRICAULT, 2006, p. 134-149; CUMONT, 1911, p. 97-98; PLUTARCO, Isis y Osiris, 39). 

Quanto aos seus sacerdotes, Versluys (2002, p. 11-12) afirma que eles seriam 

nomeados para a vida e, assim, não cumpriam outra profissão. Ao que parece, eles não foram 

incorporados ao sistema de sacerdócio público, pois em Roma e na Itália, conforme indica 

Beard, North e Price (2008, p. 293), o sacerdócio da deusa manteve-se nas mãos de imigrantes 

egípcios. Segundo Scheid (2003, p. 337), existia um grande e especializado clero de 

sacerdotes de Ísis, cada um desempenhando uma função e, ainda, dirigidos por um sumo 

sacerdote, que provavelmente presidia as cerimônias ritualísticas. Eles tinham a cabeça 

raspada e vestiam linho. Para Cumont (1911, p. 94-95), havia uma hierarquia presidida por 

um sacerdote supremo: eles se dividiam em profetas, especialistas na ciência sagrada; 

stolistas ou adornadores163, responsáveis por vestir as representações isíacas; pastóforos, 

responsáveis pelo transporte das placas sagradas durante as procissões; e os dadóforos, 

responsáveis por carregar as tochas acesas em honra a divindade. Sacerdotisas e adoradoras 

da deusa poderiam ser reconhecidas pelo chamado nó de Ísis. Como falado anteriormente, 

seus seguidores estavam espalhados por todo o Império e compunham todas as classes sociais.  

Com relação aos seus santuários, a deusa foi agraciada com um templo no Campo 

de Marte entre os anos 20 e 10 a.C, passando a ser cultuada por imperadores como Calígula 

(37 d.C. – 41 d.C.), Nero (54 d.C. – 68 d.C.), Adriano (117 d.C. – 137 d.C.) e Cômodo (180 

d.C. – 192 d.C.), junto de todos os outros deuses do panteão romano. Conforme Takács (1995, 

p. 19), é na primeira metade do século I d.C., que o culto de Ísis passa a incorporar 

oficialmente o culto público romano e sua residência oficial é admitida no Campo de Marte. 

Além deste, há evidências de aproximadamente outros treze locais de cultos egípcios na 

Roma imperial, variando consideravelmente em tamanho, caráter e proeminência (BEARD; 

NORTH; PRICE, 2008, p. 266). Acredita-se que seu santuário em Pompéia seria oriundo do 

século I a.C. e teria sido a primeira construção a ser totalmente restaurada após o terremoto de 

62 d.C., por iniciativa privada. Domiciano teria reconstruído o Iseum Campense164 após o 

                                                                 
162 Ísis é descrita como a senhora da alegria, que é o instrumento utilizado pela deusa para transmitir uma ideia 

de proteção sobre os mortais. Em suas procissões, as pessoas caminham em alegria, transmitindo este mesmo 

sentimento aqueles que as observam (TEIXEIRA, 2000, p. 131-144). 
163 Tradução nossa das expressões: s tolistes e ornatrices. 
164 O Iseum Campense teria marcado a incorporação definitiva do culto isíaco entre os cultos de Roma (WOOLF, 

2014, p. 92). 
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incêndio de 80 d.C., e restaurado o santuário isíaco, em Beneventum. Após muitos anos 

habitando o Império, Ísis e os demais deuses romanos desaparecem a partir do século IV d.C. 

em diante e, embora acredita-se que muitas de suas características foram atribuídas a Maria 

cristã, não existem indícios suficientes para afirmar esta ressignificação na figura da deusa 

(VERSLUYS, 2002, p. 4-14.) 

Com relação ao ritual isíaco, Scheid (2003, p. 224-225) afirma que não se sabe ao 

certo como este funcionava, mas pelos objetos encontrados nos santuários onde tal culto era 

praticado, sabe-se da existência de sacrifícios, libações com água e oferendas com incenso, 

embora os seus detalhes sejam desconhecidos. O autor afirma também que estes cultos 

estrangeiros possuíam procissões específicas e celebrações que envolviam rituais de 

sacrifícios, automutilação, movidos pelo sentimento de êxtase e, embora não sejam muito 

atestados nas fontes, não se diferenciavam tanto daqueles sacrifícios considerados 

tradicionais, que eram praticados pelos romanos. 

Acredita-se que o seu ritual também tinha relação com a purificação, como no seu 

predecessor egípcio. Para os romanos, esta purificação estava relacionada com a moralidade. 

Ele tinha como função acabar com as manchas morais, tornando os seus seguidores homens 

melhores. Assim, a pureza no coração era exigida aos seguidores de Ísis e, para alcançá-la, era 

preciso renunciar aos prazeres sensuais e a comportamentos que iam de encontro à moralidade 

defendida pelo homem romano.165 Além das cerimônias consideradas públicas, havia também 

um culto restrito, admitido apenas aqueles que passassem por um processo de iniciação, onde 

                                                                 
165 Como mostrado no Livro XI da obra de Apuleio, para voltar a forma humana e servir a deusa Ísis, Lúcio 

renuncia aos prazeres carnais, a sua curiosidade extrema e as práticas da magia negra, como presente na fala do 

sacerdote da deusa.  

“Depois de teres passado tantos e tão variados trabalhos, rudemente sacudido pelos assaltos da Fortuna, e pelas 

mais violentas tempestades, chegastes enfim, Lúcio, ao porto do Repouso e ao altar da Misericórdia. Nem teu 

nascimento, nem teu mérito, nem mesmo a ciência que floresce em ti te serviram. As tentações da verde 

juventude te fizeram escolher volúpias servis. Tua fatal curiosidade te valeu amarga recompensa. No entanto, a 

cegueira da Fortuna, expondo-te aos sustos mais angustiosos, te conduziu, apesar de tudo, na sua malícia 

imprevidente, a esta religiosa felicidade. Que ela vá então agora, que dê livre curso à sua fúria e procure alguém 

sobre quem descarregar sua crueldade, pois não estão mais expostos aos rigores da sorte aqueles que a deusa 

majestosa reivindicou para os conservar ao seu serviço. Ladrões, feras, servidão, marchas e contramarchas sobre 

caminhos aspérrimos, terror cotidiano da morte, de tudo isto que proveito tirou a nefanda Fortuna? Foste 

recolhido agora sob a proteção de uma Fortuna clarividente e que ilumina até os outros deuses com os raios de 

sua luz. Alegra-te, sorri, em harmonia com a brancura das tuas vestes, e junta-se com passo álacre ao cortejo da 

deusa misericordiosa. Que os ímpios vejam, que vejam e reconheçam seu erro. Ei-lo, aí está, livre das antigas 

atribulações, pela providência da grande Ísis, eis aí Lúcio, que triunfa alegremente da Fortuna. Entretanto, para 

estar mais seguro e garantido, engaja-te na santa malícia; foste para prestar juramento. Consagra-te desde já às 

observâncias da nossa religião e submete-te voluntariamente ao jugo do seu ministério. Quando entrares ao 

serviço da deusa, verás e sentirás, então, verdadeiramente, que começas a desfrutar da tua liberdade” 

(APULEIO, Metamorfoses, XI, XV). 
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certos ritos específicos e restritos eram revelados, assumindo uma forma semelhante ao culto 

de Mistério praticado pelos gregos, de forma análoga aos Mistérios de Elêusis166 (CUMONT, 

1911, p. 98-100). 

Esta iniciação estava relacionada a um novo nascimento, como se o fiel 

atravessasse os caminhos entre a morte, contemplando os deuses do céu e do inferno, visando 

renascer para uma nova vida. A precisão deste rito, segundo Cumont (1911, p. 99-102), 

indicava que a deusa Ísis estava prolongando a vida do iniciado, lhe garantindo também a 

continuação dela após a morte. A própria adoração de Osíris também mostra este esforço em 

garantir a existência de uma continuação da vida após a morte. Osíris era o deus que morreu e 

retornou a vida, graças à intervenção de sua esposa, Ísis. Então, se o fiel tinha seguido os 

cultos do casal divino Ísis e Osíris, não há motivos para desconfiar na crença de um pós vida.   

No que diz respeito a sua ligação com crenças de uma continuação da vida após a 

morte, conforme Beard, North e Price (2008, p. 287-288) talvez os monumentos e as 

inscrições funerárias dedicadas a Ísis possam ter alguma ligação com uma noção de pós vida, 

embora esta informação não possa ser confirmada. Elas poderiam significar uma tentativa de 

aumentar as chances do falecido e seguidor da deusa no além, ou mesmo indicar aspectos que 

foram cruciais em sua vida terrena enquanto seguidor de Ísis. Seja como for, cremos na 

possibilidade de uma associação com o além, já que o próprio Apuleio alega, em sua obra, 

que fora prometido a personagem Lúcio viver nos Campos Elíseos. Sendo os romanos tão 

preocupados com questões de sua vida e de dimensões espirituais, por que devemos crer que 

eles não se questionavam ou até mesmo acreditavam em uma continuação da vida terrena no 

além?  

Neste quesito, preferimos concordar com os argumentos de Cumont sobre uma 

possível doutrina da imortalidade. Ora, o próprio ritual do Inventio Osiridis, mostra a 

ressurreição de Osíris graças aos poderes da deusa Ísis. Então porque motivo reproduzir tais 

celebrações se os romanos não acreditavam em uma possível imortalidade? O próprio Robert 

Turcan (2005, p. 104) associa o deus Serápis a saúde, a morte e ao cultivo, características 

estas atribuídas também a Osíris. Considerando que Ísis, em Roma, está intrinsecamente 

associada a tais figuras masculinas e por ser a responsável pelo processo de ressurreição de 

seu consorte, como bem representado nos festivais romanos decorrentes do mês de novembro, 

                                                                 
166 Trataremos da discussão sobre cultos de Mistério no capítulo posterior. 
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além do que o seu culto estava ligado a uma ideia de salvação167, parece-nos inconcebível 

avaliar os romanos como apáticos a tais questões que são tão inerentes a própria existência do 

ser. Retomaremos esta discussão no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
167 Conforme afirma Araújo, “ao se romanizar e integrar este culto, os romanos estavam assimilando uma 

resposta à necessidade de debelar a angústia diante da morte, o medo do que poderia acontecer no além, nos 

infernos e talvez uma necess idade do absoluto” (ARAÚJO, [201-?], p. 5). 
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4. A CONSTRUÇÃO ESPACIAL E RITUALÍSTICA DO CULTO ISÍACO NA OBRA O 

ASNO DE OURO 

 

O capítulo 4 consiste na análise da obra O Asno de Ouro, com base no uso dos 

métodos Estruturalismo Genético, do Lucian Goldmann e Análise Categorial, proposta pela 

Laurence Bardin - que foram essenciais na construção do mapeamento da fonte168 - e da 

aplicação dos conceitos trabalhados nos capítulos anteriores, a respeito principalmente das 

discussões de ritual e espaços sagrados. Neste sentido, dividimos o capítulo em sete partes: na 

primeira, apresentaremos os métodos que nortearam a análise da fonte; no segundo momento, 

será analisado o percurso realizado pelo personagem Lúcio, a fim de mostrar os caminhos 

percorridos pelo personagem e a sua importância para a narrativa, à luz do conceito de espaço 

praticado; no terceiro momento, discutiremos como Apuleio apresenta o sincretismo 

relacionado à imagem da deusa Ísis, considerada uma deusa universal, que comporta várias 

outras divindades femininas em si, apresentando as suas várias faces; na quarta parte 

trataremos da questão da magia em Roma, mostrando que existia uma forma de magia 

abominada pelos romanos e outra, benéfica e aceitável, que estava inserida nos próprios 

rituais e festividades em honra a Ísis; no quinto momento, trataremos de apresentar estes 

rituais e as festividades onde a magia se fazia presente, com destaque para os festivais 

Navigium Isidis e Inventio Osiridis; na sexta parte, daremos destaque ao debate, ainda em 

aberto, sobre a questão dos cultos de Mistério; e na sétima e última parte, enfatizaremos, por 

fim, que todos estes aspectos apresentados são imprescindíveis na demarcação do que 

chamaremos de espaços sagrados isíacos, divididos em cinco categorias: espaço marítimo, 

espaço da procissão ou festivo, espaço templário, espaço onírico e espaço iniciático.  

 

 

 

 

 

                                                                 
168 Presente no segundo volume deste trabalho. 
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4.1. PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

4.1.1. METODOLOGIA GERAL: ESTRUTURALISMO GENÉTICO 

 

O método Estruturalista Genético, proposto por Lucien Goldmann, pretende ser 

uma ferramenta de análise de caráter geral. Ele foi desenvolvido e pensado, principalmente, 

para as Ciências Humanas, com ênfase à crítica literária e se apoia no Marxismo (baseado na 

coletividade; o indivíduo é visto a partir do coletivo – grupo social - e do seu contexto) e na 

Psicanálise (baseada em Freud, foca no papel do indivíduo). 

Sua hipótese é a de que todo comportamento humano seria uma tentativa de dar 

respostas significativas a uma situação particular de desequilíbrio e, por este motivo, cria um 

equilíbrio entre o sujeito da ação e o objeto sobre o qual a ação é exercida – este é o mundo 

ambiente. Para tanto, esta realidade se apresenta de duas formas: desestruturação das 

estruturações antigas e estruturação de novas totalidades, responsáveis por criar situações de 

equilíbrio para satisfazer o grupo social que a elabora. 

Sobre o grupo social, segundo ele (1976, p. 206-207), as produções literárias são 

fruto das estruturas mentais de seus autores, o que indica o ponto de vista do indivíduo 

enquanto membro de um grupo social, podendo, então, ser analisadas historicamente. 

Conforme Goldmann (1976, p. 204-205), o verdadeiro autor da obra literária seria o grupo 

social ao qual o autor está inserido, pois a consciência de classe é o fator que informa a 

narrativa. Neste sentido, ele menciona a teoria do sujeito do pensamento e da ação, que 

desemboca em dois tipos de respostas possíveis: o sujeito pode ser visto no indivíduo e na 

coletividade.  

Para a teoria do Estruturalismo Genético, o indivíduo é importante na análise e 

deve ser considerado. Porém, ele é secundário em relação à coletividade, “único sujeito real e 

autêntico” (GOLDMANN, 1976, p. 204). Pode-se admitir “a coletividade como sujeito real, 

sem esquecer, porém, que essa coletividade não é outra coisa senão uma complexa rede de 

relações interindividuais e que é preciso sempre especificar a natureza dessa rede e o lugar 

particular que nela ocupam os indivíduos” (GOLDMANN, 1976, p. 204-205). 
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Tal complexa rede de relações interindividuais se faz presente na percepção de 

que os indivíduos pertencem a um número considerável de grupos diferentes, sejam eles 

familiares, classes sociais, profissionais e que cada um desses grupos age na consciência 

individual, contribuindo para as percepções de formação desse indivíduo.  Logo, “as relações 

entre a obra verdadeiramente importante e o grupo social que – por intermédio do criador – se 

conclui ser, em última instância, o verdadeiro sujeito da criação, são da mesma ordem que as 

relações entre os elementos da obra e o seu todo” (GOLDMANN, 1976, p. 206-207), cujas 

análise se dá entorno das relações entre a estrutura compreensiva e a sua totalidade. 

Duas questões são elencadas pelo autor: 1. Perceber a ordem das relações entre o 

grupo social e a obra; 2. Identificar quais são as obras e os grupos que se podem relacionar.   

 

O estruturalismo genético representou uma total mudança de orientação, 
sendo precisamente a sua hipótese fundamental a de que o caráter coletivo 
da criação literária provém do fato de as estruturas do universo da obra 
serem homólogas das estruturas mentais de certos grupos sociais, ou estarem 
em relação inteligível com elas, ao passo que no plano dos conteúdos, isto é, 
da criação de universos imaginários regidos por essas estruturas, o escritor 

possui liberdade total (GOLDMANN, 1976, p. 208). 

 

 

  A relação entre a obra e o grupo criador geralmente acontece quando “um grupo 

constitui um processo de estruturação que elabora na consciência de seus membros as 

tendências afetivas, intelectuais e práticas, no sentido de [dar] uma resposta coerente aos 

problemas que suas relações com a natureza e suas relações inter-humanas formulam” com 

base em uma visão de mundo que é elaborada pelo grupo (GOLDMANN, 1976, p. 208). 

Goldmann (1976, p. 209) afirma ainda que o grande escritor é aquele responsável por criar no 

domínio da obra literária, universos imaginários que estão de acordo com a estrutura da 

coletividade, ou seja, do grupo social. 

Assim, o Estruturalismo Genético possui duas características primordiais: a 

primeira nos diz que a obra é um seguimento da consciência coletiva; a segunda articula que 

os membros do grupo se reconhecem na obra de acordo com o que pensavam, sentiam, 

faziam, sem conhecer os significados de seus comportamentos. 

O método Estruturalista Genético prevê a esquematização do objeto, de modo a 
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estruturar agrupamentos de textos que se relacionem com a vida social, cultural, econômica e 

política vivenciadas pelos grupos e que reflitam o contexto de produção da obra. Para tanto, é 

preciso conhecer a hipótese inicial mais ou menos elaborada sobre o tema que traz uma 

unidade a obra:  

 

 

parte-se da hipótese de que se pode reunir certo número de fatos numa 
unidade estrutural, tenta-se estabelecer entre esses fatos o máximo de 
relações compreensivas e explicativas, procurando-se englobar também 
outros fatos que parecem estranhos à estrutura que se está destrinçando; 
chega-se, assim, à eliminação de alguns dos fatos de que se partiu, à 
admissão de outros e à modificação da hipótese inicial; repete-se essa 
operação por sucessivas aproximações até o momento em que se chega (é o 
ideal mais ou menos atingido, segundo o caso) a hipótese estrutural que pode 
explicar um conjunto perfeitamente coerente de fatos. [...] A primeira 
esquematização do objeto encontra-se, por assim dizer, previamente dada. 
Entretanto, é preciso precavermo-nos contra a tentação de confiarmos nessa 
suposição de modo demasiadamente absoluto. Sucede por vezes, de fato, a 
obra conter elementos heterogêneos que precisam justamente ser 

destrinçados em sua unidade essencial (GOLDMANN, 1976, p. 211). 

 

 

De acordo com o autor, deve-se começar a pesquisa a partir da análise do conjunto 

de obras do autor, estudando-as de acordo com a sua ordem cronológica – se possível -, de 

modo a encontrar em sua vida social, intelectual e política agrupamentos sociais estruturados 

que se apresentem nas obras estudadas ou possíveis homologias entre elas. O grupo social, 

além disso, deve ser visto em uma estrutura global.  

O método apresenta duas perspectivas, que são complementares e não 

excludentes: ele é compreensivo e explicativo, ao mesmo tempo. Para Goldmann, é preciso 

compreender dentro de um processo de explicação. Por exemplo: compreender o papel dos 

grupos sociais, explicando o Império Romano. Compreender o culto isíaco, explicando o 

processo religioso de Roma, ou o emaranhamento entre costumes, ou o contato entre 

diferentes povos.  Seria, de acordo com as palavras do autor, “a transição da aparência para a 

essência” (GOLDMANN, 1976, p. 213). Seria o mesmo que colocar um dado empírico em 

uma estrutura global, total. 
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Por fim, o método de Goldmann sugere também que o autor da obra, no ato de sua 

construção narrativa, tende a expor a sua tese principal em confronto com uma tese oposta, 

não passível de crença, a fim de evidenciar o seu pensamento para os leitores e o de confirmar 

o seu objetivo. Então, de acordo com o seu método, é importante perceber as oposições 

existentes na obra, de modo a perceber o harmonia que o tema principal da obra revela na 

elaboração estética da narrativa (ARAÚJO, 2012b, p. 18-20). O método recomenda, por fim, 

que o intérprete caminhe do texto para o contexto e retorne ao texto, inserindo a obra em um 

contexto mais geral, de modo a compreender uma abordagem visando explicar o seu contexto 

mais geral. 

 

4.1.2. METODOLOGIA ESPECÍFICA: ANÁLISE CATEGORIAL  

 

Tendo como base uma Análise de Conteúdo, é importante pensar em algumas 

questões que darão uma maior qualidade no destrinchar narrativo da fonte a ser analisada, 

como se indagar sobre: “quais serão as condições de produção, ou seja, quem é que fala a 

quem e em que circunstâncias? Qual será o montante e o lugar da comunicação? Quais os 

acontecimentos anteriores ou paralelos?” (BARDIN, 2010, p. 141). 

Para destrinchar as informações de acordo com o método geral do Goldmann, é 

preciso reunir uma variedade de fatos em uma unidade estrutural. Traduzindo para uma 

linguagem mais acessível, é preciso dividir a obra em várias partes (categorias) a fim de que 

se encontre a sua unidade. Para tanto, utilizaremos a técnica de categorização. Conforme 

Bardin (2010, p. 145), esta técnica, na perspectiva de análise de conteúdo, é a mais antiga e a 

mais utilizada. Ela funciona pelo desmembramento do texto em várias categorias, segundo 

reagrupamentos analógicos. Há diferentes possibilidades de pensar a categorização e, neste 

sentido, optamos pela investigação temática, que visa “descobrir os núcleos de sentido que 

compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição podem significar alguma 

coisa para o objetivo analítico escolhido.” (BARDIN, 2010, p. 131). Ou seja, dividiremos a 

obra em temas, que podem ser análogos ou não, que serão confrontados, de modo a achar a 

unidade ou o tema central da obra de Apuleio. 
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4.1.2.1. TÉCNICA DE CATEGORIZAÇÃO 

 

Pelo princípio da categorização, Bardin o entende como uma “operação de 

classificação de elementos, constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, 

por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos.” 

(BARDIN, 2010, p. 145). Seus critérios incluem a semântica (divisão por categorias 

temáticas), sintático (verbos, adjetivos), léxico (classificação das palavras com base em seu 

sentido) e expressivo (perturbações da linguagem). 

Esta técnica subdivide-se em duas etapas: inventário (isolamento dos elementos) e 

classificação (repartição dos elementos e organização em categorias, de acordo com os 

critérios escolhidos).  

Ainda, na análise categorial é preciso investigar o que cada categoria terá em 

comum com as demais. Uma boa divisão em categorias atenta para alguns elementos: 

exclusão mútua (a cada elemento de análise deve ser atribuída uma categoria); 

homogeneidade (este agrupamento complementa o primeiro, o da exclusão mútua. É preciso 

que um único princípio de classificação predomine na organização); pertinência (as categorias 

devem apresentar pertinência. Elas devem ser adequadas ao tipo de análise e ao quadro 

teórico escolhidos. O sistema de categorias deve ser pertinente aos objetivos 

investigacionais); objetividade e fidelidade (as categorias devem ser pensadas e analisadas de 

maneira semelhante e os critérios de classificação categorial devem ser definidos de forma 

clara); produtividade (sabe-se que um conjunto de categorias é satisfatório quando apresenta 

resultados produtivos). 

A análise categorial pode ser pensada em torno da codificação e se divide em 

duas: unidades de registro – “é a unidade de significação a codificação e corresponde ao 

segmento do conteúdo a considerar como unidade de base, visando a categorização e a 

contagem frequencial” (BARDIN, 2010, p. 130) – que subdividem-se em palavra (palavras-

chave ou palavras-tema podem fazer parte de uma análise categorial de palavras); tema 

(unidade de significação que decorre de um texto analisado com bases em critérios teóricos 

durante a leitura. É uma regra de recorte de sentido, muito usada na análise temática); objeto 

(este é entendido pelos temas-eixo que organizam o discurso); personagens (ator que pode ser 

escolhido como unidade de registro); acontecimento (são os relatos e as narrações. São 
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recortados em unidades de ação); documento (é o documento propriamente dito ou a unidade 

indicativa de gênero) e unidades de contexto – “a unidade de contexto serve de unidade de 

compreensão para codificar a unidade de registro e corresponde ao segmento da mensagem, 

cujas dimensões (superiores às da unidade de registro) são ótimas para que se possa 

compreender a significação exata da unidade de registro. Esta pode, por exemplo, ser a frase 

para a palavra e o parágrafo para o tema” (BARDIN, 2010, p. 133).  

Desta forma, consideraremos na análise que se segue, da obra O Asno de Ouro, o 

uso de uma investigação metodológica de caráter duplo: uma mais abrangente, o 

Estruturalismo Genético, proposto pelo Goldmann, e outra, mais específica, a Análise 

Categorial, com enfoque para a divisão temática (listada abaixo), como proposto pela Bardin, 

por entender que para destrinchar a unidade estrutural de uma fonte literária é preciso ter em 

vista uma variedade fatual, revelada pela divisão categorial/temática da obra. 

 

Categorias presentes no volume II: 

 

A. Magia  

B. Metamorfoses 

C. Peregrinação de Lúcio 

D. Língua 

E. Curiosidade 

F. Menção a elementos encontrados em outras obras 

G. Deuses 

H. Mulheres 

I. Ísis 

J. Lugares de culto – Espaços Sagrados Isíacos 

K. Iniciação 

L. Vida pós-morte 
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4.2. LÚCIO E A SUA PEREGRINAÇÃO 

 

A obra O Asno de Ouro trata de inúmeros temas e é composta por muitas histórias 

que, por vezes, se cruzam e/ou aparecem incorporadas umas nas outras169. E o que elas 

possuem em comum? Para um leitor atento, esta resposta parece óbvia: todas as histórias e 

situações enfrentadas seja por Lúcio-homem ou por Lúcio-asno são marcadas por um 

constante deslocamento espacial, que é o responsável por conectar toda a narrativa 

desenvolvida por Apuleio. Mas o que significa pensar em um espaço que não é fixo e que se 

revela extremamente fluído? E com relação ao espaço territorial? onde a história se passa? O 

autor elenca as respectivas cidades visitadas? Teriam elas algum significado ou importância 

no desenrolar da narrativa? Desse modo, respondendo tais questões, buscaremos apresentar as 

relações entre a peregrinação de Lúcio com seus constantes deslocamentos e a sua iniciação 

ao culto isíaco, que se revelará durante o Livro XI, da obra de Apuleio. 

A constante preocupação de Apuleio na construção espacial de sua história é 

evidenciada já no primeiro livro da obra, quando delimita o território pelo qual a narrativa se 

desenvolverá: “da Grécia veio esta história. Atenção, leitor: ela vai-te alegrar” (APULEIO, 

Met., I, I). E a Grécia também é descrita como o local de origem do personagem Lúcio170. 

Embora escrita no século II d.C., provavelmente para um público amplo, não apenas romano, 

a obra retrata a importância da identidade cultural grega para o Império, de modo geral 

(GRAVERINI, 2002, p. 65). 

Pensando na ideia de uma peregrinação ou deslocamento do personagem, 

trataremos desta questão com base na metáfora do caminhar. O filósofo e crítico literário 

russo Mikhail Bakhtin (1981, p. 120) teorizou sobre a metáfora do “caminho da vida”. Com 

base em sua ideia, podemos considerar como a maior característica dessa novela a maneira em 

que o curso da vida de um indivíduo, considerando as suas principais viradas, é fundido com 

o seu curso espacial, ou seja, com as suas peregrinações. Tendo em vista a teoria desenvolvida 

por Bakhtin, consideraremos a já mencionada discussão espacial realizada por Certeau (2000, 

p. 203-207), bem como a sua percepção sobre a metáfora do caminhar. Ponderando que o 

espaço é o resultado da prática a um lugar, o ato de caminhar, por qualquer que seja o trajeto, 

dota o espaço de sentido através da prática e é esta última a responsável por motivar e 

                                                                 
169 Para saber mais sobre a obra O Asno de ouro, consultar o capítulo 1, tópico “1.2.2. Obras”. 
170 Ver Anexos: Mapeamento da fonte ou Corpus, item “C”, em volume II. 



138 

 

configurar a vida social e as suas direções. Neste sentido, a narrativa desenvolvida por 

Apuleio é carregada por metáforas do caminhar. A obra é construída em torno da constante 

peregrinação de Lúcio, que vai à Tessália a negócios e lá é metamorfoseado erroneamente em 

asno. Após ser furtado, junto com outros animais e objetos pilhados, percorre por um vasto 

trajeto até chegar ao porto de Concréias, em Corinto, onde conhece a misericórdia divina de 

Ísis e volta a sua condição natural171. 

No início de sua peregrinação não fica claro as suas pretensões e nem de onde 

Lúcio vem. Sabemos apenas o seu destino172: “fui para a Tessália - pois também, pelo lado 

materno, sou oriundo dali e é para nós título de orgulho contar com nossos antepassados, o 

célebre Plutarco, e mais tarde, seu sobrinho, o filósofo Sexto. Ia para Tessália por questão de 

negócios” (APULEIO, I, II). Lúcio se diz oriundo da Grécia: “quem sou eu? Ei-lo em poucas 

palavras. A Himeto Ática, o Istmo Efireu e a Tenaro espartana, terras felizes, de eternidade 

assegurada por obras ainda mais felizes, são o berço ancião da minha raça” (APULEIO, I, I). 

Mas somente no final do Livro I, quando o mesmo chega à casa de seu hospedeiro, Milão, é 

que revela o seu lugar de partida: “benigno e previdente Deméias, que velou por mim, dando-

me, quando partia, uma recomendação para tal homem” (APULEIO, I, XXI). “‘Trago-lhe 

uma carta a mando de Deméias, de Corinto.’ [...] 'Encantado com meu querido Deméias, que 

me enviou um hóspede tão distinto’” (APULEIO, I, XXII). 

Mas por que o personagem inicialmente cita três cidades gregas como o berço de 

sua origem e depois revela que teria partido de Corinto? Ora, as três cidades mencionadas, 

Atenas, Corinto e Esparta, respectivamente, eram cidades famosas e de fácil imaginação para 

os leitores romanos. Além disso, Apuleio provavelmente quis exaltar uma influência cultural 

como o berço de seu personagem e, por que não, de sua obra. Conforme Harrison, este 

problema de associação de três cidades pode ser resolvido facilmente se pensarmos que dentro 

de uma obra literária, um personagem pode conter três origens ao mesmo tempo (HARRISON 

apud SLATER, 2002, p. 165). Embora a questão levantada por Harrison seja bastante 

pertinente, mesmo porque no mundo da literatura tudo é possível, preferirmos crer que 

Apuleio quis mostrar a relevância destas cidades (e províncias romanas)173 na composição de 

                                                                 
171 Ver Mapeamento da fonte, itens “C” e “I”, em Anexos. 
172 Para maiores detalhes sobre a construção do percurso do personagem Lúcio, ver Mapeamento da fonte, itens 

“C”, em Anexo. 
173 O território romano, como já falamos anteriormente, era composto por uma área muito extensa e, por isso, 

estava dividido em várias províncias. A região grega onde se passa a história de Lúcio, situa-se na província da 

Acaia, que comportava a região do Peloponeso, o les te da Grécia Central e parte da região da Tessália. Ainda, 
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seus escritos. Seja como for, este problema é resolvido no desenrolar da trama, quando Lúcio 

entrega ao seu hospedeiro, Milão, a carta enviada por Deméias, revelando que viera de 

Corinto. 

Do seu percurso de Corinto até Hípata, na Tessália, Lúcio conhece Aristômenes, 

que lhe conta a história que viveu com seu amigo Sócrates e, nesse sentido, a magia174 é 

inserida na narrativa. Neste momento, o lugar transitório onde os viajantes descansam é 

transformado em espaço pela prática de Aristômenes que narra as suas aventuras e a região da 

Téssalia é dotada de sentido quando Lúcio confirma que ela está munida pela magia175. Lúcio, 

portanto, é o grande responsável pela transformação de lugares em espaço e pela criação de 

um mapa imaginário que compreenderá toda a história.  

Hípata se revela uma das grandes cidades do desenrolar da história. É lá onde a 

sua curiosidade176 é aflorada, onde tem o primeiro contato com a magia e acaba por se 

metamorfosear em asno. Esta cidade é ativamente praticada pelo personagem, que dota os 

lugares de sentido. Um bom exemplo é o festival em honra ao deus do Riso, que acontece em 

um espaço público, em comemoração à fundação da cidade. O lugar público será praticado e 

transformado em espaço sacralizado pelos cidadãos e fiéis no ato da festa. Lá também é 

possível perceber certos aspectos cotidianos da vida dos romanos177 e demais cidadãos 

provincianos, seja nas próprias províncias ou na cidade de Roma, o coração do Império. De 

modo geral, entendendo também que existem situações particulares, o estilo de vida dos 

romanos era adotado pelos provincianos, principalmente pelos membros das mais altas 

camadas, como fica explícito na fala da personagem Birrena 178:  

 

 

                                                                                                                                                                                                           
ela fazia fronteira com a província da Macedônia. Sobre a extensão territorial no Império e a divisão de 

províncias romanas, ver mapa 2, em anexos, no volume II. 
174 Falaremos nos próximos tópicos a respeito da magia. É importante notar apenas que o próprio ato de narrar a 

história e do aparecimento da magia na narrativa dota o espaço de sentido. 
175 Ainda, sobre magia, ver item “A”, em anexo.  
176 A curiosidade é um sentimento presente em toda a obra. Ela pode ser entendida enquanto o sentimento que 

define e rege o personagem Lúcio durante o início e em todo seguimento da narrativa, até a sua conversão aos 

designíos da deusa Ísis. O aspecto mais relevante de sua exis tência na obra é que a sua curiosidade será a 

responsável por direcionar Lúcio a todos os infortúnios pelos quais pass a. O lado positivo é que estes infortúnios 

servirão para levar Lúcio ao encontro da augusta divindade, Ísis. Ver mapeamento da fonte, item “E”. 
177 A existência de aspectos da cultura romana na obra de Apuleio é muito evidente, haja vista que a presença do 

direito romano, a religião e os aspectos da vida cotidiana são repetidamente citadas ao longo d e toda narrativa 

(GRAVERINI, 2002, p. 70). 
178 Sobre a personagem Birrena, ver anexos: item “H” do Mapeamento da fonte. 
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estás contente da estadia em nossa pátria?  Que eu saiba, pelos templos, 
banhos, e outros edifícios públicos, somos bem superiores a não importa 
qual cidade. Quanto a utensílios, estamos providos satisfatoriamente. E é 
certo que se vive livremente e à vontade. Um forasteiro ativo aqui encontra a 
animação de Roma. Um hóspede modesto, a paz do campo. Em suma, por 
toda a província, somos um retiro encantador (APULEIO, II, XIX).  

 

 

Após sofrer a metamorfose, Lúcio-asno é levado para o estábulo, de onde é 

roubado para transportar a carga do saque. A partir deste momento, as cidades não são mais 

designadas e elas passam a fazer parte do imaginário do leitor. Apenas suas características são 

elencadas pelo narrador. Sabe-se que as histórias seguintes se passam pelos arredores de 

Hípata, tomando distância com o seu desenrolar. Enquanto Lúcio-asno está nas mãos dos 

bandidos, até o seu resgate com Caridade179, é sabido que Lúcio ainda encontra-se pelos 

arredores da Tessália. Com seu distanciamento, o espaço peregrinado e praticado pelo asno 

vai se tornando irregular, por vezes montanhoso, de difícil acesso. As estradas geralmente são 

descritas como sinuosas ou sem demarcações; são trilhas esburacadas, enlameadas, 

escorregadias e com poças. Todo o trajeto que antecede a sua chegada a Corinto é assim 

descrito e as cidades nunca são especificadas. Cabia ao leitor da época e ainda cabe ao leitor 

da atualidade tentar traçar um mapa imaginário da província grega em sua mente, de modo a 

tentar decifrá-la.   

Um estudo recente e bastante interessante para esta análise é o de Maaike 

Zimmerman, On the Road in Apuleius’ Metamorphoses (2002, p. 78). Sua teoria, muito bem 

desenvolvida, tem por objetivo compreender as estradas como um importante elemento 

espacial no romance escrito por Apuleio. Desta forma, Zimmerman afirma que está é uma 

viagem sobre a terra e sua descrição faz referência às condições do solo que será trilhado pelo 

viajante, de modo que reflete diretamente ou está de acordo com o estado emocional do 

protagonista, Lúcio (ZIMMERMAN, 2002, p. 78-79). A ideia desenvolvida por este autor não 

exclui a teoria da metáfora do caminhar. Pelo contrário, elas se complementam: de acordo 

com Certeau (2000, p. 203-207) as práticas configuram as condições da vida social e, 

consequentemente, seus traços e trajetórias e são elas que dotam os espaços de sentido. 

                                                                 
179 Sobre a personagem Caridade, ver em anexos, item “H” do Mapeamento da fonte. 
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Assim, nada mais justo do que os caminhos não nominais refletirem diretamente as emoções e 

os perigos pelos quais Lúcio-asno está passando.  

Este é um importante instrumento narrativo que pode ter sido utilizado por 

Apuleio para dotar os seus relatos de sentimentos, que são oscilantes. No primeiro momento, 

as estradas são irregulares, sinuosas, enlameadas. Após chegar em Corinto, as estradas tomam 

outro entendimento: elas são planas, regulares, fáceis de locomoção. O Livro XI evolui, neste 

sentido, para um espaço diferente, um espaço sagrado, entrando nos domínios da deusa Ísis e 

as viagens que faz em seguida - após sua conversão - para a sua provável pátria de origem 

(Madaura?180) e para Roma, são rápidas e rentáveis (ZIMMERMAN, 2002, p. 80-81). 

Chegando ao porto de Concréias, Lúcio-asno clama por uma redenção e, mesmo sem saber, 

entra no domínio sagrado de Ísis ou, pelo menos, dota-o de sentido, transformando-o em 

espaço sagrado pela prática cultual através de preces181 direcionadas à divindade. A deusa, por 

sua vez, intercede em seu favor, devolvendo a sua forma humana durante o festival Navigium 

Isidis182, em comemoração à abertura das navegações no mar Mediterrâneo. A procissão é 

seguida pela presença de fiéis que levam objetos sagrados em honra a Ísis. Este espaço 

público também será sacralizado no momento da festa, haja vista a presença da divindade 

através do culto dedicado a ela. A partir do Livro XI, os deslocamentos do personagem 

diminuem de intensidade; quando acontecem, são marcados pela tranquilidade, rapidez e por 

gerar benefícios para Lúcio. 

Como leitores, traçamos a nossa própria estrada para adentrar no universo da 

narrativa de Apuleio. É exatamente o relato que organizará os lugares e os dotará de sentido. 

Prontamente, eles também são práticas de espaço. Conforme Certeau (2000, p. 203-207), o 

ato de caminhar estaria para o espaço tal como a enunciação para a língua e, neste ponto, a 

narrativa de Apuleio é construída a partir da caminhada de Lúcio, seja na forma humana ou 

animalizada. Seu relato está marcado por deslocamentos constantes, organizados na forma de 

                                                                 
180 O autor não deixa explícito qual a sua pátria de origem, embora teorias indiquem que ele teria in iciado a sua 

viagem por Corinto. Após ser iniciado no culto de Ísis, em Corinto, Lúcio revela que vai a sua cidade de origem 

(ver item “C”, do Mapeamento da fonte) – logo ela não é Corinto – e, posteriormente, o sacerdote de Osíris 

revela que teria recebido, em sonho, o aviso de que um cidadão madaurense o procuraria para realizar uma nova 

iniciação, agora nos Mistérios do grande deus (ver item “K”, em anexo). Dessa forma, a obra se confunde com a 

própria biografia do autor (ver item “F”, do Mapeamento da fonte) e Madaura é revelada como a sua provável 

pátria. 
181 Para compreender melhor a cena descrita, ver o item “I”, categoria “preces” do Mapeamento  da fonte, em 

Anexos. 
182 Os trechos que descrevem a procissão realizada no festival Navigium Isidis são descritos no item “I”, 
categoria “Navigium Isidis”. 
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uma história espacializante, onde a narrativa se constrói pela ideia do movimento. Certeau 

informa que os espaços são construídos pelos discursos, uma vez que ele preenche faltas e 

vazios, elucubrando, ao mesmo tempo, sobre trajetórias: o ato de caminhar e de praticar os 

lugares formam o espaço; da mesma forma, o ato de escrever sobre o deslocamento delimita a 

formação do relato. Nesta perspectiva, os relatos são práticas de espaço e, portanto, serão 

formados por bricolagens183, organizadas por Apuleio, a partir da diversidade imperial184 do 

mundo romano, no contexto do século II d.C. 

Ora, se Apuleio escreve no século II d.C., tendo ciência de toda amplitude 

imperial, mesmo por que era um viajante confesso, pode-se inferir que ele escreve para ser 

lido em todo o Império. Neste sentido, Apuleio constrói o mundo de suas Metamorfoses em 

concordância com a imaginação e a configuração espacial do homem romano, de modo a 

invocar no leitor uma sensação de similaridade e de manipulação com relação aos vários 

assuntos abordados em sua narrativa (SLATER, 2002, p. 161-162). E qual seria o 

conhecimento dos romanos sobre o espaço enquanto mapa? Conforme Slater, seria plausível 

imaginar que o mundo romano possuía uma noção geral de mapas – não tão detalhados 

quanto conhecemos; eles visavam apenas fornecer uma orientação visual. Durante o século II 

d.C., os romanos comuns eram mais familiarizados com a elaboração de um roteiro de 

viagem, enumerando cidades e distâncias a serem percorridas, mesmo porque o Império se 

configurou a partir de conquistas militares e expansionistas. O autor cita o exemplo do general 

romano Agripa que coletou informações, em 12 a.C., para preparação de um mapa do mundo, 

completado apenas alguns anos depois por Augusto (SLATER, 2002, p. 163). 

E como Apuleio constrói o mundo em sua narrativa? Aos reflexos do mundo 

romano, repleto de diversidade. Já no Livro I é possível perceber esta riqueza cultural citada 

na variação de espaços ou adjetivos espaciais utilizados: estilo milesiano, papiro egípcio, 

Nilo, Himeto ática, Isto efireu, Tenaro espartana, língua ática, cidade dos latinos, idioma natal 

dos Quirites, língua forense (APULEIO, I, I). Esta confusão espacial tem por objetivo 

demonstrar a riqueza cultural do seu narrador/autor e, porque não, do Império, de modo a 

                                                                 
183 Bricolagem é entendida, neste contexto, como uma junção de várias histórias que irão confluir em ap enas 

uma. 
184 Sobre a época imperial e a sua diversidade, ver subcapítulo “1.1. Os Antoninos e o período de florescimento 

do Império”. De modo geral, seu percurso revela a variedade de emaranhamentos culturais entre povos, uma vez 

que é possível identificar várias identidades dentre os personagens, como egípcios, etólios, beócios, caldeus, 

gregos, romanos e outros. Esta percepção é muito importante para que se tenha noção da grandiosidade do 

Império Romano. Embora se trate de uma obra literária, é possível perceber a variedade de cidades e de 

comportamentos por onde Lúcio, seja como asno ou em sua condição humana, transita. 
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justificar, utilizando as palavras do autor, que “[...] o próprio fato de passar de uma para outra 

linguagem, verdadeiro exercício acrobático, harmoniza-se com o meu [seu] estilo” 

(APULEIO, I, I). Slater (2002, p. 165), vê nesta atitude do autor uma explicação para 

justificar o ziguezague de línguas185 e culturas pelas quais o narrador caminha.  

Em sua análise sobre espaço e deslocamento em Apuleio, Slater (2002, p. 173-

175) nos fornece alguns dados importantes: a geografia espacial construída por Apuleio é 

estrategicamente isenta de nomenclaturas até o Livro X – ele apresenta apenas descrições, por 

vezes detalhadas, por onde transita. Embora o autor não mencione, é importante salientar que 

apenas após a sua metamorfose em asno é que a cidades passam a ser inomináveis. Esta ideia 

apresenta um certo envolvimento com a teoria apresentada anteriormente, desenvolvida por 

Zimmerman (2002), da relação do espaço com o estado emocional de Lúcio. Seguindo essa 

lógica, propositalmente Apuleio suprime estas informações, para destacar a cidade de Corinto, 

palco da conversão ao culto de Ísis. A partir do final do Livro X, as estradas são acessíveis e 

as cidades apresentadas pelo seus nomes. 

Como vimos anteriormente, Lúcio parte de Corinto em direção a Hípata, na região 

da Tessália, onde é acolhido por Milão. Logo após ser roubado, ele faz o caminho inverso, 

regressando novamente a Corinto, primeiramente encontrando o porto de Concréias, no final 

do Livro X. Lúcio, contudo, não retorna a sua casa. Durante o Livro XI, ele afirma: 

 

 

demorei muito tempo multiplicando os termos para expressar a minha 
gratidão; finalmente me despeço, ansioso por voltar a minha pátria depois de 
tamanha ausência, me comprometo a marchar pelo caminho mais curto. 
Poucos dias depois de estar em casa, por inspiração da grande deusa 
onipotente, reuni minha pequena bagagem e embarquei em um navio, e parti 
com destino a Roma. Graças aos ventos favoráveis, cheguei rapidamente ao 
porto de Augusto186 (APULEIO, XI, XXVI).    

 

 

                                                                 
185 Sobre a versatilidade de línguas do narrador, ver item “D”, em anexo. 
186 O autor faz referência ao porto de Óstia, em Roma. 
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Comprova-se, pelas próprias palavras do autor, que a pátria de origem de Lúcio 

não é Corinto. De lá, ele regressa para a sua pátria não revelada até este momento. Em 

Corinto, Lúcio não está em casa. Conforme Slater (2002, p. 173-175), uma importante 

característica dos romances gregos é o distanciamento do heroi de seus lares e família, para 

que o fechamento do romance aconteça com o seu regresso, como nos moldes de Ulisses187, 

grande heroi da guerra de Tróia, que passa por uma série de infortúnios até conseguir 

regressar ao seu lar. Esta, porém, não é uma regra. Geralmente as histórias que envolvem 

longas distâncias têm o seu fechamento no retorno do viajante para a sua pátria. Contudo, 

Lúcio não está em casa e, mesmo iniciado no culto isíaco e pela iniciação ter o seu lar junto à 

divindade, ele expressa o desejo de querer regressar. Quando imaginamos que o personagem 

terá o seu desfecho, novamente ele é lançado em mais uma viagem, sob orientação da deusa, 

desta vez, para Roma, a capital do Império. Lá ele é mais uma vez iniciado188 nos cultos de 

Osíris e Ísis e semeia bons frutos, advogando em Roma. Ao que parece, o fechamento da 

peregrinação de Lúcio acontece com a sua devoção a Ísis e iniciação nos seus mistérios, 

transformando-se em membro do colégio dos Pastóforos189, pois ela dá garantias ao iniciado, 

de uma vida diferente, melhor e mais próspera: “Ademais, viverás feliz, viverás cheio de 

glória sob a minha proteção” (APULEIO, XI, VI). 

Mesmo que Lúcio não esteja em sua pátria na cidade de Corinto, é lá onde sua 

vida toma outros rumos e o autor dedica grande parte de sua narrativa a esta cidade. Lá, as 

cidades voltam a ser nominadas e os trajetos acessíveis; lá, Lúcio clama pela piedade dos 

deuses e alcança a redenção pela intervenção de Ísis; lá Lúcio volta a sua forma humana e se 

inicia nos Mistérios de Ísis. A cidade de Corinto tem grande importância por ser um espaço de 

diálogo com Ísis e, consequentemente, é sacralizada pela prática dos fiéis da deusa. De modo 

geral, segundo Harrison (2002, p. 43-44), ela era uma cidade rica culturalmente e 

historicamente e tinha grande valor para Roma, durante o século II d.C., devido a sua 

importância administrativa e econômica como a capital da província romana da Acaia. Logo, 

Corinto era uma cidade conhecida para o público romano. Conforme Graverini (2002, p. 59-

                                                                 
187 Fazemos referência a obra Odisséia, de Homero. 
188 Ver item “K”, em anexo. 
189 Pastóforos corresponde ao colégio dos sacerdotes de Ísis. Sua fundação remete ao governo de Sila (82 – 79 

d.C.), como afirma Lúcio: “por fim, não me quis mais ver misturado com a massa de adoradores, no exercício de 

seu culto. Fez-me entrar para o colégio dos seus Pastóforos, e me elevou até a dignidade de decurião quinquenal. 

Uma vez mais, mandei raspar a cabeça completamente e sem velar nem cobrir minha calvice, mas expondo -a por 

todos os lados, cumpria com alegria as funções próprias daquele colégio, fundado desde os tempos de Sila” 

(APULEIO, XI, XXX).  Eles também eram responsáveis pelo transporte das placas  sagradas durante as 

procissões (CUMONT, 1911, p. 94-95). 
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60), a cidade, além de ser considerada rica e detentora de muitas artes190, era também um 

importante centro191 do culto isíaco. A sua escolha para ser palco da conversão de Lúcio, 

portanto, não foi à toa. 

Ao longo desta análise, tecemos vários comentários a respeito da importância do 

deslocamento e da peregrinação de Lúcio para a construção espacial da obra. Ainda, 

elencamos o valor que a cidade de Corinto possui para a narrativa, como uma cidade 

sacralizada, onde o domínio da deusa Ísis se estabelece. Neste sentido, concluiremos esta 

discussão traçando um breve paralelo entre a ideia de peregrinação, o culto à deusa Ísis e a 

cidade de Corinto. Durante todo o seu texto, Graverini deu claros indicativos de que a 

narrativa apuleiana a todo instante aponta para a cidade de Corinto. Ainda, é possível notar 

que toda a peregrinação do personagem resultou em seu encontro com a divindade Ísis e, além 

disso, revela outra origem para o personagem Lúcio, diferente do que foi dito no decorrer da 

obra - Lúcio seria um cidadão madauarense192, tal como Apuleio. Acreditamos, por bem, que 

esta revelação e sua relação com a divindade são frutos das escolhas narrativas do autor para 

informar que o principal objetivo de sua obra é o da realização de um grande elogio, no 

sentido propagandístico, ao culto da deusa Ísis – o próprio Apuleio era devoto de Ísis. Sua 

estratégia é, então, a de construção de um processo de ritualização193: o personagem Lúcio 

peregrina até a cidade de Corinto, sendo apresentado a situações de provações e infortúnios, 

que o preparariam para a verdadeira vida, junto a divindade Ísis, como nos é apresentado no 

Livro XI. Desse modo, a narrativa aponta para cidade de Corinto que, por sua vez, se 

direciona para a figura de Ísis, fornecendo as bases para e transformando as situações 

seguintes em ritual. A peregrinação de Lúcio-asno representa, portanto, um percurso 

preparatório para o ritual – executado seguindo a complexa sequência de ações e gestos194 -  

                                                                 
190 De acordo com Graverini (2002, p. 61-64), Corinto foi uma das cidades gregas mais importantes e que mais 

prosperou. Ela teria sido devastada pelos exércitos romanos em 146 a.C, sendo apenas reconstruída como 

província romana durante o governo de Júlio César (59 - 44 a. C.). Durante a invasão romana a Corinto, os 

exércitos levaram consigo uma enorme quantidade de obras de arte, responsáveis por influenciar 

consideravelmente os romanos, que passaram a admirar ainda mais as qualidades da arte desenvolvida pelos 

gregos. Por fim, Corinto foi um importante centro de identidade cultural, além de ter uma considerável atuação 

como núcleo de culto à Ísis. 
191 Conforme Turcan (2005, p. 82), era comumente fácil encontrar deuses nilóticos espalhados pelo mundo 

grego: eles estavam em Delfos, Corinto, Argos, Sicionia, Metana e Mantineia. 
192 Ver item “F”, do Mapeamento da fonte, em anexo. 
193 Ritualização é entendida conforme a teoria desenvolvida por Catherine Bell (2009, p. 7-9): é uma estratégia 

para a construção de uma relação de poder, que expressa algo da dinâmica social. Nela um grupo social não 

necessariamente tem controle absoluto sobre o outro, envolvendo, desta forma, consentimento e resistência, 

incompreensão e apropriação. O processo de ritualização indica, por fim, o ato de ritualizar, ou seja, uma 

transformação em ritual. 
194 Discutimos anteriormente sobre a importância do ritual e do seu papel para os romanos no capítulo 2.  
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arquitetado em duas situações que serão analisadas nos próximos subcapítulos: festival 

Navigium Isidis e o processo de iniciação aos cultos de Mistério. 
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4.3. ÍSIS DAS MIL FACES 

 

Antes de iniciar a discussão sobre os temas magia, festividade, espaços sagrados 

isíacos e iniciação, achamos por bem fazer uma breve explanação sobre a caracterização da 

deusa no romance de Apuleio, de modo a demonstrar associações com a personificação da 

figura de Ísis para os romanos do século II d.C. Como já tratou-se anteriormente, o culto 

isíaco não se originou em terras romanas e muito menos no mundo grego, sua origem remonta 

ao Egito, onde era a consorte do seu irmão, Osíris, e uma das divindades mais importantes da 

religião, sendo cultuada em diversas cidades egípcias. A partir da expansão macedônica, o 

Egito ganha extensões religiosas e Ísis adentra no mundo grego, onde recebeu bastante 

aceitação, sendo associada à figura masculina do deus Serápis, que embora não seja 

propriamente Osíris para os egípcios195, possui características semelhantes às dele. Toda esta 

discussão já fora realizada no capítulo anterior, mas é importante relembrar, a fim de mostrar 

o contexto de trocas culturais que culminou na chegada do culto em Roma e no 

apadrinhamento da deusa por parte dos romanos. 

Desde os períodos mais remotos, a deusa Ísis é vista como um amálgama de 

outras divindades e a amplitude do seu poder e das suas características facilitava os diferentes 

aspectos do sincretismo greco-egípcio. No Egito, ela estava vinculada a outras representações 

que, por sua vez, a relacionava com outras divindades: como uma leoa, a deusa se conecta 

com Sekmet; como uma vaca, com Hátor; associada a uma gata, com Bastet; e a uma cobra, 

com Thermoutis (TURCAN, 2005, p. 80). Ísis, quando associada à figura de Osíris, também 

assumia o papel de soberania nacional, uma vez que era a esposa real, o exemplo primário da 

figura feminina. Em sua fase inicial, esteve assimilada à estrela Sóthis, responsável por fazer 

o fluxo do Nilo inundar em seu tempo. Era a senhora das estrelas, dos céus e, ao mesmo 

tempo, da terra e das águas. Também esteve associada ao ritual funerário. No Período Tardio 

foi contemplada com outras características, principalmente com a questão da maternidade e da 

magia, ambas relacionadas a proteção de seu filho, Hórus. 

Conforme Turcan (2005, p. 80-81), a universalidade que contempla a figura de 

Ísis na obra de Apuleio, como veremos adiante, já era conhecida durante a Dinastia 

Ptolomaica dois séculos antes e estava esculpida na entrada do templo dedicado à Ísis, em 

                                                                 
195 Conforme Turcan (2005, p. 76-77), Serápis se remete ao egípcio Osor-Hapi, que é o mesmo que Osíris-Ápis, 

ou, o morto Ápis torna-se Osíris, deus do pós-vida. 
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Medinet Maadi: ela é descrita como a rainha de todos os deuses - os gregos a conheciam 

como Deméter, Afrodite, Réa e Héstia; os trácios como Cibele; os lícios, Leto; os sírios a 

conheciam como Ártemis ou Astarte. Logo, não é estanho perceber o sentimento de 

continuidade de tal prática adotado pelos romanos, uma vez que Ísis será identificada por eles, 

no período dos Antoninos, como uma deusa única e de muitos nomes. Com relação à chegada 

do culto em Roma, tema já discutido anteriormente, levantou-se algumas questões que teriam 

contribuído para a sua penetração em solo romano. Dentre os inúmeros fatores, consideramos 

a questão econômica e comercial decorrente da expansão romana, de modo a entender que as 

trocas comerciais foram palco para os emaranhamentos culturais, aos quais os deuses do Delta 

tiveram grande importância neste processo. Desde sua penetração no mundo macedônico, Ísis 

fora associada às navegações. Como deusa do farol em Alexandria, era Ísis-pharia quem 

protegia e guiava as embarcações. Em Roma, a mesma função fora atribuída a ela. Ísis-

Pelagia ou “Nossa Senhora do Mar” orientava os barcos carregados com milhos e escravos 

(TURCAN, 2005, p. 79-85). No entanto, Ísis não foi cultuada pelos romanos apenas tendo a 

função de proteger os navegantes. Seus poderes iam mais além e, por este motivo, uma 

considerável gama de divindades foi associada a sua imagem.   

De acordo com Lipka (2009, p. 83-84), o politeísmo religioso e a variedade de 

deuses e de funções acometidos a eles se coloca como um problema para as necessidades 

religiosas dos romanos. Por este motivo, eles adotaram a seletividade, que fora essencial ao 

politeísmo romano desde os primórdios. E o que isto significa? A seletividade foi responsável 

por limitar a quantidade de deuses, de modo a ampliar as suas funções potenciais e privilegiar 

alguns em detrimento de outros. Ainda, ela se caracterizou como uma pré-condição à adoção 

de cultos privados, contrastando com a religião oficial do Império196. A seletividade para os 

romanos chegou a tal ponto, em certos períodos, deles adotarem praticamente um único 

deus197 para cultuar, captando as funções de quase todos os demais, como aconteceu com a 

deusa Ísis, no século II d.C. 

 

                                                                 
196 No caso do culto isíaco, como já discutimos ao longo do capítulo anterior, após um longo período de 

perseguição e aceitação, o culto foi adaptado e adotado pelos romanos, de modo que durante o século II d.C. já 

se encontrava completamente abraçado pela religião oficial.  
197 Esta discussão que gira em torno da seletividade dos romanos e da universalização divina, ou seja, a 

necessidade de adoração de um número reduzido de deuses com a acumulação das características e d o poderes 

dos demais, recebeu o nome de henoteísmo. Este termo foi desenvolvido por H. S. Versnel, na obra Ter Unus: 

Isis, Dionysos, Hermes: Three Studies in Henotheism, publicado na década de 90 (LIPKA, 2009, p. 83). 
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Tal como surge, por exemplo, no tempo de Apuleio, Ísis é um princípio 
feminino universal198: reina sobre o mar, sobre os frutos da terra, sobre os 
mortos; deusa da magia, preside às transformações das coisas e dos seres, 
aos elementos, etc. É em torno de Ísis que se formou o sincretismo religioso 
do século II d.C., pelo menos no que concerne às divindades femininas 
(GRIMAL, 2011, p. 254). 

 

 

Este sincretismo que se formou em torno da deusa é bem representado no Livro 

XI, da obra O Asno de Ouro, quando Ísis emerge das águas do Mediterrâneo e se apresenta a 

Lúcio-asno como uma divindade de muitos nomes, aquela capaz de lhe proporcionar a 

redenção: 

 

 

venho a ti, Lúcio, comovida por tuas preces, eu, mãe da Natureza inteira, 
dirigente de todos os elementos, origem e princípio dos séculos, divindade 
suprema, rainha dos Manes, primeira entre as habitantes do céu, modelo 
uniforme dos deuses e das deusas. Os cimos luminosos do céu, os sopros 
salutares do mar, os silêncios desolados dos infernos, sou eu quem governa 
tudo isso, à minha vontade. Sou a divindade única, a quem o mundo inteiro 
venera sob formas numerosas, com ritos diversos, sob múltiplos nomes. Os 
frígios, primogênitos dos homens, me chamam de mãe dos deuses e deusa do 
Pessinúncio; Sou Minerva Crecopiana para os atenienses autóctones; os 
cipriotas banhados pelas ondas, Vênus Pafiana; os cretenses portadores de 
flechas, Diana Ditina; os sicilianos trilíngues, Proserpina Estígia; os 
habitantes da Antiga Elêusis, Ceres Acteana; uns Juno, outros Belona; estes 
Hécate, aqueles Ramnúsia. Mas os que o Sol ilumina com seus raios 
nascentes, quando se levanta, e com seus últimos raios, quando se inclina 
para o horizonte, os povos das duas Etiópias e os egípcios poderosos por sua 
antiga sabedoria, honram-me com o culto que me é próprio, chamando-me 
pelo meu verdadeiro nome: Rainha Ísis. Venho movida de piedade por tuas 
desgraças. Venho a ti, favorável e propícia. Seca, pois, as tuas lágrimas, 
deixa-te de lamentos, expulsa o desgosto. Por minha providência desponta 
para ti agora o dia da salvação. Então, presta, pois, religiosa atenção às 
ordens que eu vou te dar (APULEIO, XI, V)199. 

 

                                                                 
198 Entendemos o termo “princípio feminino universal” conforme os moldes do henoteísmo. Ísis é apresentada 

por Apuleio como uma deusa de muitas faces e muitos nomes. Ela é uma divindade suprema. 
199 Ver item “I”, do Mapeamento da fonte, categoria “Caracterização”, em anexo. 
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Apuleio quis apresentar certa sensação de veracidade em sua obra endereçando tal 

revelação à própria deusa. É importante mencionar que o Livro XI se distancia do modelo 

narrativo proposto e aplicado nos dez livros anteriores. O Livro XI é uma verdadeira 

apresentação do culto isíaco e apologia à divindade. O autor elabora, dessa forma, um 

conjunto de elogios à Ísis: ela é a divindade suprema, primeira entre os habitantes do céu, 

modelo uniforme dos deuses e das deusas. Ela se diz divindade única, venerada pelo mundo 

inteiro sob muitas formas, nomes e ritos. Logo, ela é a mais importante de todas as 

divindades. As palavras de Apuleio apresentam o sentimento de seletividade que rodeava os 

romanos no século II d.C. e que possibilitou o sincretismo em volta da deusa. Seja 

representada como Minerva, Vênus, Diana, Prosérpina, Ceres, Juno, Belona, Hécate, 

Nêmesis, Deméter, Afrodite, Hera, Héstia, Leto, Nanaia, Ártemis, Astarte, Réa ou Magna 

Mater, elas, na realidade, são Ísis e Ísis corresponde a todas elas. 

De acordo com Versluys (2002, p.9), Ísis foi emaranhada com deidades da área do 

Mediterrâneo Oriental, atribuindo para si todas as características dessas divindades. Em 

Roma, conforme Michael Lipka (2009, p. 84-92), ela foi bastante cultuada tendo em vista as 

variações de suas funções. Dentre a suas várias faces e funções, têm-se, portanto, Ísis-Pelagia, 

a deusa do mar, responsável por proporcionar uma navegação tranquila. É em sua honra que 

se celebra, em cinco de março, o festival Navigium Isidis200, muito bem narrado por Lúcio-

asno e palco da segunda metamorfose sofrida pelo personagem; Ísis-Frutífera é a deusa da 

fertilidade e da agricultura; Ísis-Regina ou rainha é a sua identificação com a deusa Juno; Ísis-

Fortuna, Ísis-Tique ou Isítique representa “o poder, a meia-Providência, o meio-Acaso, a que 

está submetido o mundo” (GRIMAL, 2011, p. 450) Este, segundo Lipka, é o mais popular 

tipo de sincretismo isíaco (LIPKA, 2009, p. 97); Ísis-Panthea, representada com moedas, é 

relacionada a todos os deuses; Ísis-Capitolina, que tem sido associada com atividades de 

comerciantes de escravos (TURCAN, 2005, p. 86); Ísis-Deméter201 representada como deusa 

                                                                 
200 O festival Navigium Isidis é descrito de forma detalhada por Apuleio e será fruto de análise no decorrer deste 

capítulo. 
201 Como já mencionado antes, o próprio Heródoto  (Histórias, II, 59) fazia a releitura de Ísis como Deméter. 

Séculos mais tarde, Plutarco, em Sobre Ísis e Osíris, conta o mito de Ísis e Osíris e, em momentos de sua 

narrativa, confunde as duas histórias, de modo a helenizar o mito egípcio. Para Turcan (2005, p. 79), o nome de 

Ísis significa assento ou trono, o que ele considera uma metáfora apropriada para relac ioná-la a uma simbologia 

materna. Suas iconografias demonstram claramente esta associação, principalmente quando representada com o 

pequeno Hórus no colo, em seu seio. Tanto os gregos, como os romanos conheciam a sua função maternal. 

Deméter também carrega consigo tal função, como aquela que sofre em busca da sua filha, Core Perséfone. De 
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maternal da terra, além do sofrimento marcado na busca por um ente querido (TURCAN, 

2005, p. 79). É importante destacar que existem outras variações das representações da deusa 

Ísis, no entanto, para composição deste trabalho, apresentá-las não é essencial. 

À guisa de conclusão, Ísis emergiu de um panteão egípcio, onde já apresentava 

uma certa conexão com outras divindades, notadamente Hátor, Sekmet e Bastet, para se tornar 

uma deusa helenizada, parte integrante do panteão grego. De lá, ela foi trazida a Roma, se 

adequando à realidade religiosa dos romanos, após sofrer períodos de perseguição e aceitação, 

onde finaliza o seu ciclo de completude divina em uma religião politeísta. No Império, Ísis 

ganhou destaque entre as divindades e, ao seu redor, formou-se o sincretismo religioso 

durante o século II d.C. como bem representa Apuleio. A narrativa apuleiana, portanto, é fruto 

de algo mais amplo, da vida cotidiana e religiosa dos romanos. Apuleio demonstra claramente 

o henoteísmo na figura202 da deusa. “Venera[da] sob formas numerosas, com ritos diversos [e] 

sob múltiplos nomes” (APULEIO, XI, V), ela é a mãe dos deuses, a deusa da magia, Minerva, 

Vênus, Diana, Prosérpina, Ceres, Juno, Belona, Hécate, Ramnúsia, Ísis das mil faces, é a 

regina Ísis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           
modo semelhante, Ísis sofre, mas é em busca das partes  desmembradas de seu consorte Osíris. Ambas, portanto 

estão marcadas pelos laços fraternos, familiares e pelo sofrimento. 
202 As variações isíacas podem ser atestadas nas iconografias. Alguns dos exemplos estão presentes no Museu do 

Vaticano, no Herculaneum ou cidade de Herculano, em Via dela Conciliazione e S. Martino ai Monti (LIPKA, 

2009, p. 86-101). 
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4.4. ÍSIS E MAGIA 

 

Desde os tempos mais remotos, a deusa Ísis apresenta relação direta com algumas 

características que se estenderam até o II século d.C. Já falamos de seus atributos nos 

capítulos anteriores: relacionada com a maternidade e com a fertilidade, ela é a divindade 

protetora dos vivos e dos mortos e garantidora do pós-vida; Ísis também é associada a 

encantamentos de cura e a magia, transformando as coisas e os seres, de modo a demonstrar a 

grandiosidade de seu poder. Estas qualidades da deusa egípcia a acompanham durante toda a 

sua peregrinação nas demais culturas por onde seu culto se estabeleceu. Isto justifica, em 

grande parte, a capacidade com que ela se tornou uma divindade seletiva para os romanos, 

incorporando para si muitas formas e funções. A magia203 sempre fora uma condição inerente 

à imagem divina de Ísis. Suas artes mágicas, conforme narra a mitologia egípcia204, foram 

essenciais no mito da realeza egípcia, no qual utiliza-as para gerar o seu filho Hórus, juntando 

as partes desmembradas do corpo de Osíris e corrobora com a vitória de Hórus frente ao seu 

tio, o deus Set. Ainda, em outro mito205, Ísis é responsável por utilizar sua magia para fins de 

cura. O mito funciona, deste modo, como um manual com fórmulas mágicas utilizado para 

curar diversos tipos de enfermidades. 

Se no Egito Ísis era a deusa da magia, em Roma um dos motivos de seu descarte 

inicial poderia ter relação com a sua associação com a magia. A religião romana oficial, 

conforme Scheid (2003, p. 189-194), abominava a prática da magia, por acreditar que ela era 

utilizada somente para alcançar objetivos maléficos. Assim, quando esta prática ganhou 

espaço em Roma, ameaçando a ordem na urbs, logo foi perseguida. Em Roma, praticar magia 

negra era considerado um crime previsto de condenação pela Lex Cornelia de sicariis e 

veneficiis. O próprio Apuleio fora acusado pelos familiares de sua esposa de ter praticado 

magia para seduzi-la, de modo a ser o beneficiado pelo seu testamento206. Assim, ele foi 

julgado pelos seus possíveis crimes, elaborou sua própria defesa e foi absolvido.  

                                                                 
203 Dividiremos magia, nesta análise, em dois tipos: branca e negra. Embora não apareça na versão original da 

obra o Asno de Ouro – Apuleio usa, por exemplo, os termos inexpugnabili magicae disciplinae e artis magicae – 

a utilização de tais terminações, considerando uma diferenciação por cor, aparece como uma convenção entre os 

especialistas em religião romana. É importante notar também que as cores indicativas de magia não fazem 

referência à cor da pele: elas indicam a magia praticada à noite e, portanto, às escondidas e a mag ia praticada 

durante o dia, de forma visível e oficial. 
204 Ver o capítulo anterior, subcapítulo “Ísis egípcia”. 
205 Aqui nos referimos ao mito de Ísis e os sete escorpiões, narrado no capítulo 3. 
206 Como narrado pelo próprio Apuleio na obra Apologia. Para saber mais sobre sua vida e obra ver capítulo 1. 
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Em Apologia, Apuleio descreve o seu julgamento, de modo a explicitar os 

argumentos que comprovam a sua inocência (ARAÚJO, 2007, p. 292-295; APULEYO, 

Apologia - Flórida). Primeiramente, ele afirma que magia é a religião e a ciência do mago, 

vulgo sacerdote oriental; é a oculta e divina potência e que, segundo a crença popular, poderia 

prejudicar as pessoas. Apuleio define a magia para justificar a sua condição de filósofo e de 

ser adepto às Ciências Naturais, como forma de se afastar das acusações sofridas. Logo, em 

sua fala, é possível identificar a magia de duas formas: relacionada à religião praticada no 

Oriente ou as malae artes e goeteia207, isto é, às práticas obscuras. Desse modo, em sua 

defesa, Apuleio justifica que magia não é crime e que ela está diretamente relacionada à 

religião oriental, sendo um equívoco cometido apenas por ignorantes nomear o estudo da 

natureza realizado por filósofos da mesma forma. Esta defesa de Apuleio nada mais é do que 

uma tentativa de persuadir o prôconsul Cláudio Máximo, que assistia ao seu julgamento, de 

modo a jogar com as palavras e as provas, para conseguir ser inocentado (MASTROCINQUE, 

2009, p. 82-83).   

Dialogando com Mastrocinque (2009, p. 83-84), pensar na magia como um ritual 

pronto - com uso das mesmas fórmulas e para os mesmos fins - é uma tendência cristã 

daqueles que rejeitavam o ritual das culturas politeístas. Magia, na realidade, era vista como o 

conjunto de crenças e ritos dos sacerdotes do Oriente Próximo, com base em Astrologia, 

Ciências Naturais e Ciências Geométrico-Matemático e também era praticada pelos romanos. 

Uma coisa é certa: não se pode separar religião e magia na Antiguidade e sim compreendê-las 

com uma diferença de grau ou posição social - “devoções poderiam ser aplicadas aos próprios 

oficiantes ou inimigos do povo romano sem atrair críticas. Muito pelo contrário: esses rituais 

eram contados entre as tradições exemplares de Roma” (SCHEID, 2003, p. 254-255 – 

tradução nossa). Sua criminalização acontecia quando a magicae era dirigida aos cidadãos, 

transformando-se, dessa forma, em malae artes. O que se condenava, neste sentido, era o 

ritual criminoso e não a prática da magia – esta só era condenável quando envolvia violação 

de túmulos. 

A magia é uma tema recorrente em toda a obra de Apuleio. Já no início, ele 

apresenta aos seus leitores histórias que exemplificam muito bem a prática de magia obscura 
                                                                 
207 Há uma ampla variedade em termos gregos e latinos que designam bruxas e feiticeiros. Goetes, no singular 

goes, é uma variação grega da palavra. Sua forma feminina, embora menos comum, é goetides, na forma 

singular goetis. Desse modo, o ofício praticado pelos goetes ou pelas goetides é a goeteia. Suscintamente, 

goeteia é um dos tipos de trabalho com magia, definida como a convocação de cadáveres, embora não se tenha 

comprovação de que os goetes são originalmente especializados na prática de convocar os mortos (DICKIE, 

2005, p. 12-13). 
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mal vista pelos romanos de modo geral. Apresentando-nos a história de Aristômenes e 

Sócrates, Apuleio narra os tipos de magia208 praticados pela feiticeira Méroe209 e a descreve 

da seguinte forma: “mágica e adivinha, tem o poder de abaixar o céu, de suspender a terra, de 

petrificar as fontes, de diluir as montanhas, de sublimar os mares e derrubar os deuses, de 

apagar as estrelas e iluminar o Tártaro” (APULEIO, I, VIII). É interessante notar que em sua 

narrativa a magia maléfica geralmente está relacionada as personagens femininas, que 

apresentam um moralismo duvidoso, como Méroe e Panfília, esposa de Milão, hospedeiro de 

Lúcio. Este fato é interessante para pensarmos em como o autor arquiteta o papel feminino210 

em sua narrativa: a construção feminina de toda a obra é feita por um autor do sexo masculino 

e narrada por um personagem masculino e todas as mulheres que de alguma forma se 

relacionam com magia são descritas de forma negativa, vide os exemplos de Meróe, Panfília e 

da mulher do moleiro. Considerando a sugestão metodológica do Goldmann na aplicação do 

método Estruturalista Genético, de expor as teses do autor a uma tese oposta, de modo a 

tornar o seu posicionamento evidente, podemos interpretar que Apuleio constrói as 

personagens femininas relacionadas à magia, de modo a contrastar com as personagens 

femininas que considera dignas.  

Birrena é o oposto das mulheres praticantes de magia. É descrita como uma 

mulher de categoria, a imagem da matrona romana, ligada à maternidade e à moralidade. É 

ela quem adverte Lúcio dos perigos que lhe rondam. De certa forma, Birrena também está 

relacionada à deusa Ísis pela sua condição maternal. Ela pode ter sido um instrumento 

utilizado pela deusa para interferir em favor de Lúcio, mas no momento foi em vão, já que a 

sua curiosidade estava muito aguçada. Logo, esta pode ser uma estratégia narrativa do autor 

para mostrar um possível elo com a deusa Ísis que se relevaria apenas no Livro XI. A 

personagem Caridade é outro exemplo que se associa à imagem divina de Ísis e à condição 

moral digna das mulheres romanas. Descrita como uma moça de muitos atributos e de posses, 

ela é sequestrada nas suas núpcias, a fim de dar algum lucro aos seus raptores. No entanto, seu 

inteligente e sagaz esposo consegue se passar por um bandido e recupera Lúcio-asno e 

Caridade, levando-a para casa. Após este acontecimento, a inveja de Trasilo, um “amigo” da 

família, e o amor que nutria em segredo por Caridade, torna-a viúva. Após descobrir a traição 

                                                                 
208 Sobre as modalidades de magia praticadas pela feiticeira Méroe: magia de sedução (APULEIO, I, VIII-IX); 

metamorfoses (APULEIO, I, IX); gravidez perpétua (APULEIO, I, IX); manteve cidade em prisão domiciliar 

(APULEIO, I, X); transporte de casa com moradores para outra cidade (APULEIO, I, X); retirada do coração de 

Sócrates e substituição com esponja (APULEIO, I, XIII). 
209 Ver item “A”, do Mapeamento da fonte, no volume II. 
210 Ver item “H”, do Mapeamento da fonte, em anexo, vide volume II. 
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do amigo, ela resolve vingar a morte de seu consorte, se matando em seguida. As histórias 

possuem similaridades: o próprio nome da personagem, Caridade, demonstra relação com as 

características de Ísis - deusa da maternidade, fertilidade, caridade, alegria - e o ato de vingar 

a morte do marido também demonstra relação direta com a divindade, mesmo que o desfecho 

final das histórias acabem por se distanciar. 

Há ainda uma dualidade entre as figuras de Panfília e sua escrava Fótis 

contrastando com a imagem divina de Ísis e seu sacerdote, que representa a sua vontade. 

Podemos identificar esta duplicidade, primeiramente, na própria caracterização das 

personagens: Lúcio é avisado por Birrena do caráter de sua hospedeira - “Ela passa por 

mágica de primeira ordem, e é entendida em todos os gêneros de encantamentos sepulcrais” 

(APULEIO, II, V). Logo, a descrição de Panfília não é feita pelo próprio Lúcio e sim pela 

personagem Birrena. No caso de Fótis, a caracterização é feita por ela mesma, que cita a 

percepção que os demais cidadãos tem de sua pessoa e sua ama: “Nós já somos mal vistas na 

cidade, como gente dada à ciência dos malefícios” (APULEIO, III, XVI). Além disso, elas 

praticam muitos crimes de magia previstos de condenação, como bem descreve Lúcio211; 

sabendo disso, ávido por sua curiosidade212, ele acaba por convencer a escrava Fótis a 

metamorfoseá-lo em ave, e a errônea manipulação das poções do feitiço acabam por 

transformar Lúcio em asno, dando início a uma vida regada por sofrimentos (APULEIO, III, 

XXIV-XXVI). É neste ponto que temos a contraposição de narrativas: é a curiosidade que 

desencadeia o errôneo envolvimento do personagem com magia negra213, culminando no seu 

sofrimento, e ao mesmo tempo, em sua posterior catarse214. 

                                                                 
211 Sobre os crimes: magia de sedução (APULEIO, II, V); metamorfoses (APULEIO, II, V); p revisão de 

intempérie (APULEIO, II, XI); metamorfose de Panfília em mocho (APULEIO, III, XXI). 
212 A curiosidade pode ser entendida enquanto o sentimento que define e rege o personagem Lúcio durante o 

início e em todo seguimento da narrativa, até se converter aos designíos da deusa Ísis. Ela também é uma 

condição presente nos demais personagens que passam por percalços e geralmente está relacionada à magia, 

sendo utilizada por personagens femininas para atrair aqueles curiosos, que caem em situações de desespero 

resultantes de suas condições de curiosos. Em algumas passagens, Lúcio que afirma ter ido a Tessália a negócios 

(APULEIO, I, II) mostra que a sua real intenção era alcançar conhecimento sobre a ciência mágica. Logo, ele era 

movido por sua curiosidade. A própria metamorfose de Lúcio em asno também é derivada de sua curiosidade. 

Ele convence Fótis a usar a magia por ela ter confessado ser a causa das atribulações impostas a Lúcio, que 

resultaram em sua participação no festival do deus do Riso. Neste sentido, a curiosidade é a responsável por 

inserir Lúcio nos caminhos da magia condenável e por direcioná-lo ao encontro com Ísis. 
213 Tanto o termo “magia negra”, quanto o termo “magia branca” são encontrados em obras de referência sobre 

Antiguidade nos idiomas inglês e francês, no original black magic/magie noire e white magic/magie blanche, 

como veremos nas traduções adiante. 
214 Do grego Kátharsis, entendemos seu significado como um momento de limpeza, de purificação pessoal, de 

redenção. 
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  Ísis aparece como a “augusta deusa [que] exerce um poder soberano; que as 

coisas humanas estão inteiramente governadas por sua providência” (APULEIO, XI, I). Ela é 

o oposto de Panfília - embora esta não seja uma deusa – e seu poder e a magia que lhe é 

remetida, é a boa, branca, a magia associada ao milagre e não à feitiçaria, e que foge da 

Tessália. A magia praticada por Ísis é semelhante àquela praticada pelo profeta egípcio 

Zatchlas, que no Livro II, durante a história contada por Telifrão, traz de volta a vida um 

defunto provisoriamente, com feitiços que invocam elementos egípcios215 para que o morto 

possa explicar a causa de sua morte (APULEIO, II, XXVIII- XXX). A história do profeta 

Zatchlas, que se passa na cidade de Larissa, antecipa o uso de magia por Ísis durante o Livro 

XI. Tal como a deusa, ele é mágico por excelência, e à imagem de Ísis, sua magia é branca216, 

usada para fazer o bem (DECOURT; TZIAFALIAS, 2007, p. 333-335).  

Mas o que realmente marca o antagonismo entre as duas personagens é o uso da 

magia para realização de metamorfoses. Tanto Méroe quando Panfília utilizam tal prática na 

intenção de prejudicar pessoas, seja por motivos de vingança ou de magia de sedução. Ísis, em 

contrapartida, tem o poder de reverter este mal. Após aparecer em sonho para Lúcio-asno 

(APULEIO, XI, V-VI), ela lhe promete a salvação e usa o sacerdote como ferramenta para 

que ocorra a sua segunda metamorfose, graças à presença de rosas, que representam a magia 

da deusa (APULEIO, XI, XIII-XV). O sacerdote é o representante da vontade direta da deusa 

e tal como Fótis, que realiza o feitiço que resulta na primeira metamorfose de Lúcio, o 

sacerdote de Ísis concede-lhe a possibilidade de retornar a sua condição natural, sofrendo sua 

segunda e última metamorfose, tendo como representação da boa magia da deusa as rosas, 

responsáveis pela reversão do feitiço.  

Desta forma, semelhante à magia utilizada pelo egípcio Zatchlas, pelo intermédio 

de uma intervenção mágica de caráter divino – inferido por Ísis - Lúcio é agraciado com uma 

coroa de rosas, remédio necessário para reverter a magia que lhe transformou em asno. Logo, 

a deusa Ísis utiliza deste subterfúgio para trazer Lúcio de volta a sua condição natural, além de 

ser uma demonstração de seu poder e misericórdia, já que ela é a única divindade a ouvir e 

atender aos clamores de Lúcio-asno. A obra de Apuleio apresenta claras evidências da relação 

entre a deusa Ísis romana e a magia. O historiador Jaime Ezquerra (2010, p. 521-522), em 

                                                                 
215 Segundo Graf, (2002, p. 97), há uma linguagem ritual especial utilizada nos rituais mágicos, como mostrado 

em Apuleio, que relatam feitiços poderosos e eficientes pelo uso de palavras estranhas e mágicas, as voces 

magicae.  
216 Tradução do termo magie blanche, do original em francês, ver Decourt e Tziafalias (2007, p. 334). 
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contra partida – é importante tornar evidente que o seu objetivo não é o de analisar o culto de 

Ísis e sim o de Mitra -, afirma que mesmo a deusa tendo uma forte ligação com a magia no 

Egito, seria quase impossível encontrar provas suficientes de que o culto isíaco praticado 

pelos romanos estava envolto por magia e, sem esta relação, ele pouco tinha em comum com 

o culto original.   

Embora tal publicação seja recente, discordamos de tal ponto de vista. Alguns 

argumentos contribuem na desconstrução de tal colocação: um primeiro indício é o de que 

sacrifícios e rituais considerados mágicos ocorriam à noite, em segredo e em um espaço 

privado, evitando a participação de civis (SCHEID, 2003, p. 353-354). Como Apuleio nos 

informa217, o culto iniciático de Ísis acontecia à noite, quando o sol declinava. As pessoas 

honravam-no com presentes e depois deviam se ausentar e, assim, o sacerdote os conduzia 

para a parte mais reservada do santuário; em segundo lugar, Sanzi (2006, p. 63-64) afirma que 

os romanos veem a magia relacionada com a capacidade que ela possui de agrupar elementos 

variados de práticas religiosas e inscrições mágicas consideradas devocionais, distantes no 

tempo e no espaço, como simbologias, pronunciamentos de palavras e textos egípcios. O 

autor cita o exemplo dos papiros gregos mágicos - que geralmente correspondem a uma 

tradução para o grego ou latim de um conjunto de fragmentos egípcios – que datam do século 

II d.C. ao século V d.C. De forma semelhante, Lúcio narra os momentos que antecediam a sua 

iniciação: o sacerdote retirou de uma sala reservada do santuário livros que continham 

caracteres desconhecidos e que representavam animais de espécies variadas, bem como 

fragmentos de formas litúrgicas, de modo a instruí- lo para a iniciação218. 

Em terceiro, Graf (2002, p. 93-95) indica que um mágico, de acordo com o 

pensamento greco-romano, corresponde aquele ser que tem uma proximidade incomum com a 

esfera divina, isto é, a magia em si está fundamentada na possibilidade de contato entre 

humanos e seres divinos, tendo como principal ferramenta a utilização da palavra poderosa, a 

fala. Equivalentemente, Scheid (2003, p. 353-356) associa o poder daqueles praticantes de 

magia a métodos secretos e poderosos de relacionamento com a divindade, expressa no 

contato face a face entre fiéis e divindade. Ainda, Scheid (2003, p. 228) afirma que alguns 

filósofos buscavam relações privilegiadas com as divindades, através de rituais “mágicos” - 

aqui entendidos no contato com a divindade – denominados de teurgia. Apuleio, através de 

                                                                 
217 Ver item “K”, do Mapeamento da fonte, categoria “Iniciação”, no volume II. Atentar para as referências ao 

Livro XI, capítulo XXIII. 
218 Ver item “K”, do Mapeamento da fonte, categoria “Preparação”, no volume II. Atentar para as referências ao 

Livro XI, capítulo XXII. 
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Lúcio, afirma que durante o ritual de iniciação, que acontecia em plena noite, o iniciado se 

aproximava dos deuses de tal forma que se estabelecia com eles um contato face a face219. 

Além disso, Lúcio nos dá indícios de que o contato com o divino se estabelecia também em 

sonho, onde o deus aparecia em sua própria face para revelar seus desígnios aos fiéis.  Estes 

argumentos revelam que, embora a narrativa de Apuleio seja considerada literária, com 

sentido picaresco, os antigos entendiam literatura diferentemente da forma com que os 

modernos entendem e, além disso, o Livro XI rompe com a proposta inicial de divertimento, 

se revelando uma outra narrativa, de cunho religioso, com intuito de fazer uma apologia ao 

culto isíaco.  

Se há uma magia inaceitável e condenada, há também aquela considerada 

aceitável, como acabamos de ver. A magia, no culto de Ísis, aparece de forma discreta, 

representada na figura do sacerdote, que mantém os desígnios da fala em sua 

responsabilidade, conforme coordena a divindade e aparece de forma secreta na iniciação. 

Além disso, a prática da teurgia era comumente exercida pelos filósofos.  Conforme 

Semíramis Corsi Silva (2008, p. 8-9), é a partir da necessidade de responder a questões que 

não estavam no cerne das preocupações da religião oficial, que as práticas distintas passaram 

a ser atrativas aos olhos romanos. Os romanos acreditavam que estavam rodeados por 

demônios e utilizavam rituais oficiais com auxílio de práticas mágicas para livrá-los desta 

presença. De acordo com Clarke (2007, p. 157), havia rituais para frustrar tudo o que 

ameaçava a vida: doença, peste, fome, guerra, dor, infertilidade e até mesmo a morte. A 

teurgia, neste sentido, era um tipo de magia relacionado à ciência e à filosofia - que auxiliava 

nestes temores cotidianos - com objetivo de curar doenças e de proteger contra os perigos. 

Sanzi (2006, p. 60-61) vê na teurgia uma tentativa do filósofo “que com ritos indizíveis e 

divinamente eficazes, conotados por uma potência intrínseca graças aos seus símbolos 

inefáveis que apenas os deuses podem compreender” (SANZI, 2006, p. 60) de entrar em 

contato com divino, mostrando que através da teurgia é possível perceber uma conexão entre 

magia e filosofia na Antiguidade. 

 

 

                                                                 
219 Ver item “K”, do Mapeamento da fonte, categoria “Iniciação”, no volume II. Atentar para as referências ao 

Livro XI, capítulo XXIII. 
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A simpatia cósmica, a crença nas palavras de poder, a convicção que existe 
uma parte irracional e emotiva que pode escapar ao controle racional se 
deixada livre, a eficácia dos ritos secretos, a crença na demonologia são 
todos os elementos que se reencontram tanto na especulação filosófica 
quanto na visio mundi específica do operador mágico (SANZI, 2006, p. 60-
61). 

 

 

Retornando a narrativa desenvolvida nos dez primeiros livros da obra, é possível 

notar que Apuleio também estabeleceu relações entre a magia e o trajeto espacial, isto é, a 

peregrinação de Lúcio. Todas as histórias que envolvem magia se passam na região da 

Tessália, por vezes em cidades distintas, mas a região em si é conhecida pela prática das 

ciências mágicas: “encontrei-me, pois, no coração da Tessália, nesse país que o mundo inteiro 

concorda em celebrar como o berço das artes mágicas e dos encantamentos, tendo ocorrido 

nessa cidade a origem da aventura do meu valente companheiro Aristômenes” (APULEIO, II, 

I). Então, enquanto está na região da Tessália220, existem acontecimentos que se relacionam à 

magia, quando seu trajeto avança, a magia torna-se quase inexistente na obra. De acordo com 

Decourt e Tziafalias (2007, p. 334), a reputação da Tessália enquanto berço da magia é antiga 

e pode ser encontrada em outros autores e obras, como nas Nuvens, de Aristófanes e na obra 

Górgias, de Platão. Além disso, no final do Livro III, a narrativa muda de foco: a prática de 

magia negra221 dá lugar as aventuras e desventuras de Lúcio metamorfoseado222 em asno, que 

percorre em sua peregrinação, se afastando de Hípata e passando por provações até retornar a 

sua condição natural no Livro XI. 

À luz de tais considerações, a legislação romana condenava a magia negra223 e 

aceitava uma magia teúrgica, pensada para proteger os cidadãos de todas as situações que 

colocassem suas vidas em risco. De modo geral, os motivos pelos quais a magia era 

                                                                 
220 Dentre as histórias que envolvem o tema da magia negra na região da Tessália, uma dela pode ser considerada 

uma exceção: a do profeta egípcio Zatchlas. Ele é responsável por u tilizar fórmulas mágicas para trazer à vida 

provisoriamente um ilustre cidadão morto por sua mulher, para que ele a acusasse perante todos os cidadãos que 

acompanhavam seu cortejo fúnebre; Esta história é contada por Telifrão durante o banquet e realizado na casa de 

Birrena (APULEIO, II, XXVIII-XXX). 
221 Tradução do original, em francês, magie noire, utilizado pelos autores Decourt e Tziafalias (2007, p. 335), 

vide versão original.  
222 Pode-se indicar a presença da magia, após o Livro III, na própria presença de Lúcio metamorfoseado. 

Enquanto ele se encontra na condição de asno, a magia – a causadora da metamorfose - se encontra presente na 

narrativa. As metamorfoses estão, desta forma, diretamente relacionadas com a magia e, por vezes, com a 

curiosidade de Lúcio (ver item “E” do Mapeamento da fonte, ver volume II). Elas podem ser reversíveis, no cas o 

de ter acesso à poção para tal feito, ou podem representar a condenação de pessoas, por vingança. Este tipo de 

uso era abominável pelos romanos. Sobre metamorfoses ver item “B” do Mapeamento da fonte, em anexos. 
223 Traduzido do original black magic, ver Versnel (2010, p. 330). 
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condenada entre os romanos consistia na natureza privada e secreta do ritual, que envolvia a 

combinação de privacidade e sigilo suspeito entre os participantes, o comércio com os 

fantasmas de pessoas mortas, a violação de túmulos, a marginalidade e reputação negativa dos 

praticantes nesta arte e os objetivos de tal prática (VERSNEL, 2010, p. 330-331). Enfim, a 

magia, seja ela maléfica ou benfazeja, é um tema bastante presente ao longo de toda a 

narrativa. Juntamente com a condição de curiosidade, ela é a propiciadora de todos os 

infortúnios que aparecem na vida do personagem principal, Lúcio, desde a sua metamorfose, 

roubos, maus tratos, fugas, mortes, até que a Fortuna, aquela responsável por reger a vida, 

olha positivamente para ele e lhe apresenta a Ísis, deusa também relacionada a Fortuna. No 

momento em que Lúcio passa por todos as situações desesperadoras, já metamorfoseado em 

asno, a magia pouco aparece na narrativa e a sua relação com o espaço Tessálico também é 

evidente - apenas quando Lúcio se encontra na possibilidade de reverter a metamorfose com a 

descoberta de rosas, mas que acaba por não se arriscar, temendo pela sua vida (APULEIO, III, 

XXIX). Ainda, quando Lúcio se afasta dos domínios de Hípata, a magia é cada vez menos 

citada - apenas pela mulher do Moleiro (APULEIO, IX, XXIX) – aparecendo na sua forma 

divina, milagrosa e última na presença divina de Ísis, que é responsável por devolver a vida 

humana de Lúcio durante o ritual Navigium Isidis, como veremos a seguir. 
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4.5. RITUAIS E FESTIVIDADES 

 

Discutimos anteriormente sobre a religião romana e os seus fundamentos, de 

modo a compreender como foi possível o aparecimento e a aceitação de cultos estrangeiros 

em Roma. Conforme afirma Scheid (2003, p. 61-65), a religião romana não era caracterizada 

por revelações, dogmas ou ortodoxias. Ela tinha como fundamento a prática do ritual, que 

deveria ser desempenhado de forma correta, seguindo os ritos estabelecidos pelos romanos: 

rito grego e rito romano. Embora fosse uma religião de cunho tradicionalista, o Império 

necessitava aprender a conviver e dialogar com uma grande variedade de costumes, 

englobando assim novos cidadãos e costumes religiosos. O culto de Ísis, que já insistia em se 

fazer presente entre os romanos desde a época republicana, passando por períodos de 

aceitação e perseguição, é oficializado e bem aceito durante a época imperial224, passando a 

integrar o panteão dos deuses cultuados pelos romanos. 

Os romanos utilizavam dois termos que designavam o sentimento em relação as 

divindades: Religio estava associado ao ritual, isto é, consistia na união de regras formais e 

objetivas que circundava o ritual e possibilitava a existência de relações sociais com os 

deuses, uma vez que desempenhassem satisfatoriamente as celebrações ritualísticas; 

Superstitio também faz menção a conexão com o divino, porém, de um ponto de vista 

receoso, cujo fiel se comportava de modo servil visando obter favores dos deuses (SCHEID, 

2003, p. 63-66)225. Logo, se a sua existência estava relacionada à práticas ritualísticas bem 

executadas e reconhecidas pela ordem pública, pode-se afirmar que a religiosidade dos 

romanos envolvia a comunidade em si, o bem estar comum. As preces individuais, 

acreditavam os romanos, eram atendidas de forma secundária, já que o conforto geral era mais 

importante. Ritual, nesta perspectiva, corresponde ao complexo conjunto de ações e gestos 

tendo em vista uma sequência rigorosa e contínua no ato da sua execução (SCHEID, 2003, p. 

82-93).  

Podemos perceber claramente estas características da religião romana na 

construção narrativa da obra O Asno de Ouro, na qual Apuleio se preocupou em demostrar os 

                                                                 
224 Sobre o culto isíaco na Antiguidade, é importante consultar os mapas que demonstram a difusão do culto e a 

propagação dos santuários isíacos, que se estendiam pela Ásia Menor, pelo Oriente-Próximo, África, Grécia, 

Europa Ocidental e Itália, desenvolvidos por Laurent Bricault (2001, p. 170-179). É relevante notar que ele opta 

por não inserir o Egito na análise, de modo a ressaltar a importância do culto em outras localidades.  
225 Já tratamos desta discussão no capítulo 2. Para saber mais, ver subcapítulo 2.1: Religião e magia no espaço 

romano.  
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arranjos religiosos praticados na vida cotidiana de Roma e suas províncias. A existência de 

uma religião oficial, onde a boa execução ritualística era imprescindível para o seu 

funcionamento é atestada na obra com o ritual em honra ao deus do Riso226, que era executado 

em comemoração ao aniversário de fundação da cidade de Hípata: “‘é amanhã’, disse ela 

[Birrena], ‘a festa anual cuja instituição remonta à fundação desta cidade. Nesse dia, 

invocamos o augusto deus do Riso com um ritual alegre e divertido’” (APULEIO, II, XXXI). 

O deus do Riso está relacionado ao vinho e à alegria e mesmo que o seu nome não seja 

revelado ao leitor, suas características nos levam a crer que ele é, na verdade, Dioniso ou 

Baco. Após o banquete realizado na casa de Birrena, no momento em que retorna à residência 

do seu hospedeiro, Milão, Lúcio é agraciado - ou não - com uma peça que o fará ser o 

responsável por prestar as honras ao deus. Embora seja uma divindade oficial, o ritual em 

homenagem ao deus do Riso parece ser desconhecido para Lúcio, o que fica cada vez mais 

evidente na sua descrição da festividade apresentada com certa estranheza. 

Descrevendo o ritual – e até então Lúcio não sabia que era o responsável por ter 

sido o escolhido para prestar honras ao deus – Lúcio narra desde o momento em que é 

abordado por magistrados romanos e levado ao Fórum sob acusação de assassinato. O cortejo 

que o segue até o Fórum era marcado por pessoas gargalhando a todo instante. Chegando no 

local do julgamento, as pessoas se amontoavam até pelas vigas do Fórum, esquecendo o risco 

de vida que esta condição lhes causavam. A descrição continua com a presença feminina, de 

duas mulheres, uma jovem e outra idosa, vestidas e se comportando em sinal de luto227: “uma 

mulher lacrimosa atravessou correndo o teatro. Queixosa, vestida de negro, levava uma 

criancinha apertada contra o seio. Outra mulher a seguia, uma anciã coberta de horrendos 

trapos, igualmente dolorosa e, como aquela, chorando” (APULEIO, III, VIII). Mesmo diante 

de tal cena, a população não cedia ao riso, incluindo o seu hospedeiro, Milão, o que lhe 

inquietava, pois, em sua visão, este fato deveria causar a Milão certa preocupação ou 

indignação: “reparei que todo o povo reunido entregava-se a um louco riso geral. Até meu 

bondoso hospedeiro e pai Milão, ria um enorme riso dissoluto” (APULEIO, III, VII).  

Mesmo utilizando seu conhecimento em retórica, as pessoas não paravam de rir 

da situação. Este momento da narrativa apresenta certa semelhança com a obra Apologia, 

quando Apuleio narra a sua autodefesa. De forma semelhante, Lúcio se defende, utilizando 

                                                                 
226 Ver item “G” do Mapeamento da fonte, categorias “Deuses” e “Ritual”, em volume II: A festividade em 

honra ao deus do Riso é descrita aos olhos de Lúcio.   
227 É interessante notar como Apuleio se preocupa em retratar o cotidiano dos romanos, demonstrando as 

características do luto praticados pelos seus cidadãos.  
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todo seu conhecimento em retórica, tal como o próprio autor, tentando convencer o júri pela 

sua comovente história duvidosa, já que no primeiro caso ele se utiliza de artifícios falsos para 

tentar ser absolvido. No entanto, as pessoas apenas riam da situação. Após ser revelado que os 

homens mortos eram três grandes odres de vinho rasgados e que tinha sido, na realidade, 

vítima de um ritual em honra ao deus do Riso, inúmeros sentimentos tomam conta de Lúcio: 

tristeza, estranheza e alívio. Os magistrados - que tal qual os sacerdotes, eram autorizados a 

promover rituais e compartilhavam de tal função, conforme afirma Scheid (1992, p. 51-56) - 

agradecem a Lúcio por ter sido o instrumento para honrar o deus do Riso, prometendo lhe 

honrar com a construção de uma estátua de bronze228 e lhe prometem também a proteção 

eterna do deus do Riso: “foste tu a fonte e o instrumento do Riso. O favor e a amizade do deus 

te acompanhará por toda a parte. Ele não permitirá jamais que tua alma prove nenhum 

infortúnio, mas sem cessar iluminará tua fronte de serena graça e de alegria” (APULEIO, III, 

XI). 

Pela lógica da religião romana, a execução correta do ritual possibilitaria benesses 

ao fiel. Lúcio, mesmo na evidência de um discurso de alteridade229 e demonstrando 

desconhecimento em relação ao ritual, foi o instrumento utilizado para a sua efetivação. A ele, 

foram garantidas promessas de uma vida livre de infortúnios, iluminada pela divindade e 

embora sejam apresentadas garantias de proteção do deus do Riso à Lúcio, elas são falhas, 

pois pouco depois deste ritual, Lúcio cai em desgraça, sendo taxado de ladrão por seu 

hospedeiro e condenado a viver como um asno, passando por inúmeras situações de provação, 

que só serão respondidas pela providência de Ísis. Este fato é importante por corroborar com a 

hipótese de que o verdadeiro intuito da obra é o de realizar uma apologia a Ísis e, por este 

motivo, o Livro XI, de fechamento da obra, apresenta uma narrativa religiosa. Assim, Apuleio 

mais uma vez aposta na tese do oposto: apresenta ritos e divindades que, em sua construção 

narrativa, não são tão confiáveis quanto o culto dedicado à deusa nilótica, Ísis.  

Tendo em vista a relação entre religião e ritual, é preciso elencar algumas 

questões que poderão ser visualizadas na análise da obra O Asno de Ouro. Como já falado 

anteriormente, os magistrados compartilhavam a mesma função dos sacerdotes na execução 

ritualística, como pôde ser visualizado no ritual em honra ao deus do Riso. O ritual romano 

poderia ser executado seguindo dois tipos de ritos - que estavam vinculados até o final da 

                                                                 
228 Este fato pode ser interpretado como uma aproximação com a própria biografia de Apuleio, homenageado 

com a construção de duas estátuas, uma delas localizada em Cartago. Ver item “F” do Mapeamento da fonte, em 

volume II. 
229 Sua narrativa sobre o ritual em homenagem ao deus do Riso é muito rica, como se pode perceber em todo 

Livro III. Por este motivo, seu grau de detalhamento apresenta a estranheza do personagem diante do que 

presencia, caracterizando sua descrição como um discurso de alteridade. 
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República: o grego e o romano. O rito romano caracterizava as festas tradicionais e tinha 

como diferencial o ato de encobrir a cabeça na realização de sacrifícios, sendo precedido por 

um ritual anterior, de purificação, que tinha como objetivo preparar a vítima para o sacrifício; 

o rito grego se referia aos cultos realizados outrora em terras gregas e que foram importados 

em Roma. Os sacerdotes, diferentemente, tinham suas cabeças descobertas e geralmente tal 

rito era acompanhado por músicas e hinos - cantados por pessoas em forma de coro -, por 

súplicas e encenações (SCHEID, 2003, p. 96-103). 

Todas estas características já foram trabalhadas anteriormente, mas é importante 

retomá-las a fim de deixar claro que ambos os ritos são categorias romanas e estavam 

enquadrados em sua religião oficial. Acredita-se, desta forma, que tanto o ritual 

desempenhado pelos cidadãos de Hípata em honra ao deus do Riso, quanto o ritual em honra a 

Ísis realizado em Corinto, que apresentaremos a seguir, são desenvolvidos aos moldes do rito 

grego e se enquadram na realidade religiosa dos romanos. Scheid (2003, p. 93-96) afirma que 

a única obrigação que os romanos tinham na realização do ritual era a de seguir a ordem 

tradicional com fervor, conforme o rito escolhido e que, preferencialmente, o ritual fosse 

realizado nos templos ou em lugares significativos para a realização da comunicação com a 

divindade, cujos sacerdotes teriam uma importância bem definida no diálogo com os deuses e 

na execução ritualística. Estas observações são muito importantes para analisamos o ritual 

isíaco, bem como os festivais dedicados à divindade. 

Ísis foi cultuada de muitas formas no Império: o sincretismo em volta desta 

divindade incorporou muitas funções e faces a sua figura e, assim, ela estava relacionada com 

todos os aspectos da vida dos romanos. A representação de Ísis-Pelagia foi muito cultuada no 

Império, pela sua associação como a “Nossa Senhora do Mar”, responsável por acalmar a 

agitação marítima, pelo controle do vento e por permitir a navegação e os frutos decorrentes 

dela. O mar nem sempre era navegável, como o próprio Lúcio afirma: “tinha já deixado atrás 

de si milhas de viagem difícil e os terrores do mar” (APULEIO, VII, VI); “agitado como as 

águas do mar e em conflito consigo mesmo [...]” (APULEIO, IX, XIX) ou quando a deusa lhe 

fala: “nesse dia, acalmam-se as tempestades de inverno, não tem mais vagalhões o mar, nem 

tempestades, torna-se o oceano navegável. Meus sacerdotes, pela dedicação de uma nave 

ainda virgem, oferecem-me as primícias do tráfico” (APULEIO, XI, V), daí a sua estima 

reconhecida pelos romanos. O Mediterrâneo sempre foi importante para Roma, 

desempenhando um papel estratégico: após as vitórias na guerra contra Cartago, durante as 

Primeira (264-241 a.C.), Segunda (118-202 a.C.) e Terceira Guerra Púnica (149-146 a.C.) 
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Roma conseguiu definitivamente a hegemonia do mar Mediterrâneo e, por consequência, 

expandiu-se comercialmente e territorialmente, o que proporcionou a gradual edificação de 

um Império Mediterrânico (MENDES, 1988, p. 39-50). 

De acordo com Laurent Bricault (2006, p. 13), é muito comum encontrar 

iconografias que representem a Ísis-Pelagia, demonstrando que a deusa, amante do mar e 

protetora dos marinheiros, foi bem aceita no mundo helenístico, nas cidades costeiras da Ásia 

e no mundo romano. A relação de Ísis com o mar lhe rendeu o festival ritualístico Navigium 

Isidis230 que foi muito difundido em Roma e nas suas províncias, principalmente em áreas 

portuárias, como bem demonstra o mapa de difusão do festival231, e estava previsto no 

calendário romano. Esta festividade acontecia no início da primavera, no dia cinco de março, 

quando o mar estava navegável, oficializando a reabertura das rotas marítimas no 

Mediterrâneo. A obra de Apuleio traz um importante relato de como funcionava este ritual. 

Aliás, ele apresenta duas importantes descrições de rituais que aconteciam em honra à Ísis: o 

Navigium Isidis e o culto de iniciação nos seus Mistérios232. Abordaremos neste momento 

apenas o primeiro destes, cuja narrativa reserva um importante papel na história da conversão 

de asno para sua condição humana.  

Para tanto, tem-se a presença do ritual já no início do Livro XI, no momento em 

que Lúcio-asno se purifica nas águas do mar, de modo a elevar preces à deusa: “apressei-me a 

me purificar, indo banhar-me no oceano. Mergulhando por sete vezes a cabeça nas ondas, pois 

este é o número mais adequado a qualquer rito, conforme o divino Pitágoras” (APULEIO, XI, 

I). As preces também são elementos ritualísticos e envolvem momentos de súplicas que 

podiam ser atendidas ou não de forma secundária pelos deuses, tendo em vista que o bem 

estar da comunidade era mais importante. No caso de Lúcio, ele é prontamente ouvido por 

Ísis, que lhe aparece em sonho garantindo sua redenção - “mal fechara eu os olhos, quando, 

do seio do mar, elevou-se acima das ondas um rosto divino, que parecia adorável aos próprios 

deuses. Depois pouco a pouco, o corpo inteiro se mostrou, e eu tive a visão da radiosa 

imagem parada diante de mim” (APULEIO, XI, III). No momento em que acontece sua 

festividade, a deusa lhe garante todas as condições para que a segunda metamorfose - 

retornando a forma humana - ocorra sob a sua proteção divina. Ainda, a deusa garante que no 

dia reservado ao ritual Navigium Isidis, tudo estará na forma mais adequada: a luminosidade, 

                                                                 
230 Ver item “I” do Mapeamento da fonte, categoria “Navigium Isidis”, anexado no volume II. 
231 Ver mapa 3, em anexo no volume II. 
232 Trataremos especificamente do culto de Mistério no tópico seguinte. 
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o clima e as condições serão favoráveis para que ocorra a transformação de Lúcio em homem, 

pois a deusa legitimará a sua força perante todos, os seus fiéis e os "profanos" que ali estarão. 

De acordo com Bricault (2006, p. 134-149), é muito difícil estabelecer o momento 

e as condições em que esta cerimônia se tornou sagrada, sendo apenas durante o Império que 

se tem o registro de sua inclusão no calendário romano. Embora a festa marque a reabertura 

da temporada de navegação no Mediterrâneo, era possível encontrar barcos e tripulações 

mesmo nos meses de inverno. Isto acontece, segundo Bricault (2006, p. 136), porque a 

cabotagem local permanecia possível e porque aqueles cujos trabalhos obrigavam, tinham que 

navegar. Na primavera os romanos celebravam, ao longo de todo o Mediterrâneo, a festa 

ritualística de reabertura oficial das navegações. Apuleio, continua Bricault, é o grande 

responsável por narrar o festival e pela riqueza de detalhes, sua descrição é considerada 

canônica. Mesmo utilizando alguns traços do rito egípcio, Nicole Belayche afirma que a 

naturalização efetiva da festividade no calendário romano deu-se no século I d.C., de modo 

que no século II d.C. tanto o culto quanto a festividade já estavam romanizados 

(BELAYCHE, 2000, p. 565-591 apud BRICAULT, 2006, p. 144), transformando-se em um 

evento agora totalmente integrado no Império e organizado por funcionários públicos. 

A descrição de Apuleio sobre a festividade, situada em Concréias, no porto de 

Corinto, mostra que ela deve ter variado de um porto para outro e que, em toda parte, por ser 

um ritual oficial, mobilizou as autoridades municipais e entusiasmou a população (TURCAN, 

2005, p. 116). Sabe-se, portanto, que a celebração não se concentrou apenas na cidade de 

Roma, como também percorreu todo o Império233 e que existiam muitas formas de se 

conduzir o ritual - na obra, Apuleio o retrata na língua grega, seguindo o rito grego 

(BRICAULT, 2006, p. 135-137). E como funcionava a celebração? Seguindo o seu relato, ela 

era marcada por uma procissão festiva, seguida de um ritual para que a deusa, com toda a sua 

benevolência, pudesse olhar pelos navegantes e protegê-los dos perigos marítimos, tornando-o 

navegável e, assim, era oficializado o período de navegações. É importante notar que a festa 

de Ísis era aberta para todo o público e não apenas para os seus devotos e iniciados e era 

notadamente uma procissão colorida, onde a alegria imperava: primeiro surge o público em 

                                                                 
233 A celebração da reabertura da temporada de navegação, Navigium Isidis, era comemorada em muitos portos 

do Mediterrâneo. Entre eles destacam-se Bizâncio, Concréias (local escolhido por Apuleio para situar a 

descrição da festividade na sua narrativa), Erétria, Seleucia de Pieria, Tomis, Éfeso, Amphipolis e Cios 

(BRICAULT, 2006, p. 143). Lâmpadas relacionadas ao culto isíaco também foram encontradas no porto de 

Ostia Antica (BRICAULT, 2006, p. 127). Observar a recorrência do festival Navigium Isidis no mapa 3, em 

anexo. 
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geral, homens e mulheres, vestidos da forma que melhor lhes convinha234 - “um levava um 

cinturão e representava um soldado. Outro com uma clâmide curta, suas botas, seu 

aparelhamento venatório, tinha-se transformado em caçador. [...] Vi também um urso 

doméstico, que passeava em liteira, vestido como uma senhora” (APULEIO, XI, VIII). Eles 

eram acompanhados por jogos e divertimentos populares. 

Segundo, vinham as mulheres devotas da divindade, denominada por Lúcio como 

a verdadeira procissão da deusa. Mulheres vestindo branco, espalham pétalas e perfumes235 no 

curso da procissão sagrada, enquanto outros carregavam espelhos236 adornados que refletiam 

a imagem de Ísis. É importante destacar o vestuário destas fiéis: vestidos brancos, 

demonstrando a pureza, enfeitados com elementos floridos e coroas de rosa, uma provável 

indicação à alegria e à fertilidade; os espelhos estavam espalhados para que a deusa pudesse 

comtemplar a grandiosidade de sua festa; pentes e perfumes também eram levados pelos fiéis, 

fosse para pentear a deusa ou para perfumar as ruas, respectivamente. Lâmpadas e luminárias 

também eram elementos presentes na procissão, levados por uma multidão de pessoas, para 

obter a atenção e as bênçãos da divindade, de modo que a procissão caminhava ao som das 

gaitas, das flautas e de pessoas que cantavam um hino237 dedicado a Ísis238, demonstrando 

                                                                 
234 Apuleio retrata, em sua narrativa, a sequência performática de como a procissão ocorria. Ver descrição 

detalhada da procissão no item “I” do Mapeamento da fonte, categoria Navigium Isidis, em volume II. 
235 As essências tinham um significado importante para os egípcios. Na época romana, os perfumes mais 

apreciados vinham da Arábia e sabe-se também que os perfumes raros eram utilizados nos cultos aos ídolos  

(FICK-MICHEL, 1991, p. 521-522). Lúcio descreve Ísis como uma “deusa, envolta em caros perfumes da 

Arábia” (APULEIO, XI, IV). 
236 O espelho representa a visão refletida, é o retorno da própria imagem. A deusa carrega a potencialidade do 

olhar interior, que permite o autoconhecimento (FICK-MICHEL, 1991, p. 515-516). 
237 Não se sabe especificamente qual seria este hino. Chegaram até nossos dias quatro hinos dedicados à Ísis, 

provenientes do seu templo de Narmuthis, na região do Fayum, escritos em grego e datados do século I a.C. Eles 

teriam sido escritos por um possível sacerdote, de nome Isidoro, nos pilares da entrada principal do templo - 

mesmo escrito em grego, tal conhecimento era bastante difundido no período. Conforme Dunand (2000, p. 66-

67) estes textos tinham a finalidade de serem lidos pelos visitantes e tinham claramente uma função 

propagandística do clero em direção aos fiéis. Os hinos evidenciam os vários aspectos do poder e da 

beneficência de Ísis: ela era a divindade responsável por proporcionar as boas colheitas e em Narmuthis era 

associada à deusa da colheita Renenutet; fornece bonitos e saudáveis filhos; cura os doentes; vem ao socorro 

daqueles que estão em perigo; auxilia os marinheiros perdidos  no mar. Outro argumento que indica o caráter 

propagandístico dos hinos corresponde à explicitação do objetivo de Isidoro: trazer aos gregos o conhecimento 

da natureza e dos benfeitos dos deuses, traduzindo para o grego as tradições que ele conseguiu colet ar. Um 

desses hinos já anuncia o universalismo em torno de Ísis e suas mil faces, como já falamos aqui: “todos os 

homens que vivem sobre a terra sem limites, Trácios, Helenos, e todos os Bárbaros, concordam com meu bom 

nome, muito honrado por todos, cada um em seu próprio idioma, cada um em seus próprios países. Os s írios te 

chamam Astarte, Artémis, Nanaia, e os povos da Lícia de Leto, soberana; os homens da Trácia t e chamam de 

Mãe dos Deuses, os gregos Hera em grande trono, ou Afrodite, e também Héstia benevolente, Réa, Deméter; 

mas os egípcios te chamam Thiouis, por que tu és, unicamente, todas as outras deusas que invocam as pessoas 

(Les hymnes d'Isidoros à Narmouthis, I apud DUNAND, 2000, p. 185 – tradução nossa). 
238 É importante ressaltar que estas  características da procissão de Ísis, em Apuleio, compõem o rito grego, que 

era acompanhado por músicas, hinos e encenações  (SCHEID, 2003, p. 96-103). No entanto, não podemos 

afirmar que este era o único tipo de rito utilizado nas celebrações Navigium Isidis. 
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alegria - atributo relacionado à deusa. Os devotos de Serápis também se faziam presentes 

cantando o hino próprio do deus, mostrando claramente as influências egípcias e gregas neste 

culto. 

Antecedendo aos deuses, apareciam os iniciados nos divinos mistérios, de ambos 

os sexos: as mulheres vestiam linho branco e tinham os cabelos perfumados, estando 

envolvidos em um véu transparente; os homens também vestidos com linho, tinham os 

cabelos raspados239, “dos seus sistros de bronze, de prata, e mesmo de ouro, tiravam um som 

claro e agudo” (APULEIO, XI, X). Os ministros de Ísis vinham atrás dos iniciados e também 

estavam com uma longa vestimenta de linho branco, levando consigo elementos 

representativos para os deuses: o primeiro estava com uma lâmpada em forma de barco; o 

segundo erguia um altar móvel, chamado “socorro”; o terceiro trazia uma escultura de ouro 

representando uma folha de palma e um caduceu de Mercúrio; o quarto tinha, em uma das 

mãos, o símbolo da justiça e na outra, um pequeno vaso de ouro em forma de mama para 

realização de libações de leite; o quinto tinha uma caixa de ouro com raminhos de ouro; e o 

sexto carregava uma ânfora240. 

Em seguida, aparecem os deuses segurados por ministros: o primeiro é a 

representação do deus egípcio Anúbis, descrito como um “deus de horrendo aspecto, 

mensageiro entre o mundo superior e o inferno, rosto meio negro e meio dourado, a cabeça 

alta mantendo altivamente a sua aparência de cão: Anúbis, que, na mão esquerda tinha um 

caduceu, e com a direita agitava uma palma esverdeada” (APULEIO, XI, XI). Ele era seguido 

pela deusa vaca, Hátor, símbolo da fecundidade, também ligada a Ísis. Por último, um dos 

ministros que representava os deuses vinha carregando a deusa Ísis, que estava dentro de uma 

pequena urna enfeitada por imagens da arte egípcia, de modo a demonstrar os mistérios de sua 

religião, marcada por um profundo silêncio. O grão-sacerdote também aparecera, encerrando 

a procissão - como previsto por Ísis e prometido a Lúcio - munido de um sistro, em uma das 

mãos, e uma coroa de rosas, na outra mão, que representa o elemento de salvação de Lúcio. 

                                                                 
239 Segundo Fick-Michel (1991, p. 523), os sacerdotes e iniciados no culto de Ísis tinham suas cabeças raspadas 

para demonstrar pureza. 
240 A lâmpada em forma de barco representava a luz do deus Serápis-Hélio, corroborando com o poder de Ísis 

sobre as ondas do mar; o altar lembrava aos fiéis da providência da deusa; a folha de palma e o caduceu o 

caracterizavam como um astrólogo; o símbolo da justiça e o vaso em forma de mama era levado pelo stolista e 

relacionava a deusa à justiça e à maternidade; a caixa com raminhos de ouro possivelmente representava os 

membros mutilados de Osíris , que teriam sido colocados pela deusa em uma cesta; e a ânfora corresponde a uma 

hídria, ou seja, uma vaso de cerâmica onde se guardava água (TURCAN, 2005, p. 115).  
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A procissão seguia caminhando até a praia, especificamente, o porto de Concréias, 

em Corinto, onde davam continuidade ao ritual isíaco: depositavam imagens divinas e 

colocavam navios no mar. Todos os elementos eram prontamente purificados pelo grão-

sacerdote, que fazia as preces necessárias para a realização ritualística em honra a Ísis, pela 

abertura do período de navegação. Sobre as ondas, os cidadãos derramavam oferendas em 

forma de libações de papas feitas de leite; os navios só eram lançados ao mar após o ritual de 

purificação e a inserção de presentes e objetos variados para a divindade. Após estes ritos, 

todos retornavam em procissão para o templo. Ao chegar, imagens divinas eram alocadas em 

seus lugares e as devidas preces - clamando pela abertura das navegações - realizadas, bem 

como clamando pela prosperidade e paz no Império. É importante indicar alguns elementos de 

caráter romano que aparecem no ritual descrito por Apuleio: primeiramente o imperador e 

depois o Senado, a ordem equestre, todo o povo romano e aqueles que estão sob o domínio da 

lei romana eram saudados. Segundo, a diferenciação do tipo de rito que fora realizado pelo 

sacerdote - neste caso, rito grego - mostrando que existia mais de um rito na religião romana e 

que o rito grego era parte integrante do ritual praticado por eles. 

 

 

E então, um deles, que todos chamavam de escriba, em pé, diante da porta, 
convocou, como em assembleia, a corporação dos Pastóforos, que é o nome 
da sacrossanta confraria, e lá mesmo, do alto do estrado, de acordo com um 
texto escrito, pronunciou primeiro os votos de prosperidade para o grande 
imperador, o senado, a ordem equestre, todo o povo romano, os navegadores 
e os navios que, no mundo inteiro, estão sob a lei do nosso Império. Depois, 
proclamou em idioma e rito gregos a abertura da navegação (APULEIO, XI, 
XVII). 

  

 

De acordo com Franz Cumont (1911, p. 94-95) e Turcan (2005, p. 109-111), havia 

uma hierarquia presidida por um sumo sacerdote ou sacerdote supremo: eles estavam 

divididos241 em profetas, especialistas na ciência sagrada; stolistas ou adornadores242, 

responsáveis por vestir as representações isíacas e por arrumar seus penteados antes de 

apresentá-la aos seus fiéis. É importante mencionar que seus adornos e trajes243 variavam de 

acordo com seus festivais; pastóforos, responsáveis pelo transporte das placas sagradas 

                                                                 
241 Plutarco (Isis y Osiris, 3, 10-14) também cita algumas dessas divisões entre os sacerdotes de Ísis. 
242 Tradução nossa das expressões: s tolistes e ornatrices. 
243 Segundo Turcan, Plutarco afirma que as vestes da deusa são tingidas em cores de arco -íris, para representar a 

extensão de seu poder, que era submetido para todas as coisas (PLUTARCO apud TURCAN, 2005, p. 111). 
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durante as procissões; e os dadóforos, responsáveis por carregar as tochas acesas em honra à 

divindade. Sacerdotisas e adoradoras da deusa poderiam ser reconhecidas pelo chamado nó de 

Ísis, que também estava presente nas próprias vestes da deusa. Fazer o nó isiaco244 era 

obrigação de seus stolistas ou adornadores e ele se comparava ao umbo de uma toga romana 

(umbonis vicem) (TURCAN, 2005, p. 111). 

O sacerdote de Ísis desempenhava um importante papel em seu culto e ele foi 

escolhido por Apuleio para representar os desígnios da deusa. Ele é o responsável por carregar 

a coroa de rosas que devolve a forma humana de Lúcio, como promete Ísis: “te verás 

despojado do couro dessa besta maldita que há muito me é odiosa245. Não temas que seja 

difícil nada do que dispus, porquanto, neste mesmo momento em que venho a ti, apareço por 

outro lado ao meu sacerdote para instruí-lo durante o sono” (APULEIO, XI, VI). O sacerdote 

de Ísis é o verdadeiro modelo de comportamento para um religioso e, aos moldes 

metodológicos de oposição de teses, ele é construído como o oposto dos sacerdotes da deusa 

Síria. Aqui faremos uma breve pausa na análise para apresentar os sacerdotes da deusa Síria, 

de modo a tornar o argumento mais evidente.  

Durante o Livro VIII, Lúcio-asno chega a uma cidade populosa onde é colocado à 

venda em uma feira246 e acaba sendo comprado por um sacerdote da deusa Síria, para ajudar 

nos serviços da deusa: “eu me tornara simultaneamente celeiro e templo ambulante” 

(APULEIO, VIII, XXVIII). A própria caracterização no ato da compra de Lúcio-asno pelo 

sacerdote da deusa Síria, já demonstra o asco que ele adquiriu por tais criaturas:  

 

                                                                 
244 O nó isíaco era utilizado nas representações helenizadas da deusa, baseados em suas vestimentas egípcias, 

desde os séculos IV e III a.C. e correspondia a uma interpretação ou junção de dois símbolos: o tiet - sinal 

associado a deusa Ísis – fazendo par com o pilar djed - símbolo de Osíris. Conforme Vasques, a deusa helenizada 

trazia o nó por cima de suas vestes, centralizado sobre os seios. No período romano, o nó aparece de forma mais 

volumosa, na região entre os seios. Provavelmente ele faz menção ao sangue da deusa Ísis e era utilizado como 

um importante amuleto funerário e representado por uma pedra semipreciosa de cor vermelha. Há indícios de 

que ele também teria sido um amuleto de proteção utilizado pela deusa durante a sua gestação, pois repelia os 

perigos que ameaçavam as crianças, no caso Hórus, ainda no ventre materno. Ainda, ele poderia ser utilizado no 

interior da vagina, com fins medicinais, para estancar hemorragias e evitar sangramentos. A origem exata do nó 

não é conhecida. No entanto, não há como negar sua importância para os egípcios, gregos e romanos 

(VASQUES, 2000, p. 63). 
245 Sobre a metamorfose em asno sofrida por Lúcio, acreditamos ser um elemento indicativo do seu encontro 

com Ísis, no Livro XI. Não é à toa que Apuleio escolhe o asno para ser o animal que acompanhará Lúcio por 

toda a sua peregrinação e sofrimento. O burro é o animal que representa o deus egípcio Set, o responsável pelo 

assassinato de Osíris, consorte de Ísis. Plutarco faz esta associação entre Set e o asno e, como já afirmamos 

anteriormente, Apuleio era um ávido leitor de Plutarco. Logo, ela é possível: “em uma palavra, consideram o 

asno um animal impuro e demoníaco, por caus a de sua semelhança com aquele [Tífon]” (PLUTARCO, Isis y 

Osiris, 30, 193-194).     
246 Ver a peregrinação do asno em item “C”, no Mapeamento da fonte. Vide volume II. 
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um devasso, um velho devasso, completamente calvo, à parte alguns cabelos 
caiam em cachos grisalhos; uma dessas figuras saídas do mistério dos 
cruzamentos populares, que, pelas ruas, de cidade em cidade, tocando 
címbalos e castanholas, vão levando a Deusa Síria e a forçam a mendigar 
(APULEIO, VIII, XXIV). 

 

 

Ele descreve um dos sacerdotes, aquele responsável por sua compra, com 

estranhamento e ojeriza, mostrando que eles eram responsáveis por forçar a própria deusa à 

mendigar, colocando, ainda, em dúvida a sua real crença. É importante notar o discurso de 

alteridade: Apuleio queria passar uma impressão duvidosa dos sacerdotes de tal culto 

estrangeiro, considerado por ele e por seu grupo social enquanto à margem, de modo a 

ridicularizá-lo em comparação com o culto de outra divindade estrangeira, porém oficializada 

e romanizada. Este fato é notório quando Lúcio-asno mostra que para boa parte da população, 

estes sacerdotes eram vistos com deboche, o que é representado na fala do pregoeiro, 

vendedor do asno, que responde aos questionamentos do sacerdote com piadas: “‘é um 

carneiro, o que vês, não um burro. [...] Se querer verificá-lo, [...] introduze-te entre as suas 

coxas, como um hermafrodita; verás, por ti, como demonstrará imensa paciência.’ Assim se 

divertia o pregoeiro, às custas do nosso libertino” (APULEIO, VIII, XXV). Lúcio-asno 

continua sua narração apresentando o momento em que ele chega aos aposentos dos 

sacerdotes:  

 

 

mal transpôs a soleira, gritou de longe: ‘Meninas, eis aqui o gentil criado que 
trouxe do mercado.’ Mas as meninas eram, na realidade, um coro de 
invertidos que, exultantes, soltaram gritos desafinados, com voz de mulher 
quebrada e rouca, pensando, naturalmente, que se tratasse realmente de um 
pequeno escravo que lhes prestaria serviços (APULEIO, VIII, XXVI). 

 

 

A estranheza em torno dos demais sacerdotes - bem diferente do que apresenta no 

Livro XI como o modelo de sacerdote ideal e íntegro representado por aquele dedicado ao 

culto de Ísis -, a rejeição de suas aparências e comportamentos marcam a narrativa; eles são 

representações do não aceito. Vestem-se e portam-se como mulheres e apresentam 

comportamentos desconexos com suas condições de religiosos. Em outro momento da 
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narrativa, os sacerdotes são descritos também por realizações de práticas que iam de encontro 

a sua condição de pureza247. Uma passagem248 mostra que utilizavam um certo escravo jovem 

como concubino, na realização das necessidades diárias e, na descrição da preparação para um 

ritual, ele apresenta os sacerdotes em um momento em que têm relações sexuais grupais com 

um certo moço, praticando sexo anal. Para suas desgraças, são flagrados por cidadãos que 

buscavam um burro foragido e passam a ser sinônimos de deboche, tendo que fugir, antes que 

a história tomasse o conhecimento geral.249 

Em muitos momentos, a desonestidade dos sacerdotes da deusa Síria é colocada 

em evidência: no momento em que eles resolvem ganhar dinheiro lendo a sorte de pessoas, 

utilizando uma fórmula geral, que poderia ser adaptada a qualquer situação, proporcionou a 

eles o ganho de uma grande quantia em dinheiro às custas dos ingênuos consultadores. Ainda, 

outra prova de sua deslealdade é demonstrada no momento em que são presos por terem 

roubado um cântaro de ouro do templo da deusa Mãe e são pegos em flagrante após fugirem, 

resultando e justificando suas prisões: “‘Por um púnico calicezinho que a Mãe dos deuses 

ofereceu à sua irmã, deusa Síria, como presente de hospitalidade, tratam os ministros da 

religião, como criminosos, e os agarram para um processo capital’” (APULEIO, IX, X). 

Embora não descreva o ritual propriamente da deusa com detalhes - e este não 

parece ser o seu objetivo, mas sim apresentar detalhadamente o comportamento dos 

representantes de seu culto, para fazer um contraponto no Livro XI -  e nem os banquetes e 

libações realizados em sua honra, Apuleio traz alguns elementos em sua narrativa que podem 

indicar a presença ritualística em torno de tal figura divina: ele descreve com detalhes a forma 

como os sacerdotes se vestiam e saiam às ruas, com “estrondoso barulho” (APULEIO, VIII, 

XXVII) e “ao som de castanholas e de címbalos” (APULEIO, IX, IV), mais uma vez em um 

                                                                 
247 Conforme Scheid (2003, p. 305-312), para os romanos o sacerdote era aquele responsável por presidir os 

cultos e os rituais em suas comunidades. Neste sentido, todos aqueles que tinha autoridade na vida pública 

estavam destinados também a executar os rituais. Na verdade, a maioria deles eram celebrados por estas pessoas 

e não por sacerdotes no sentido religioso da palavra, embora eles também existissem - o sacerdote de Ísis é um 

importante exemplo apresentado por Apuleio e tem papel predominante no culto da deusa. Portanto, nos cultos 

tradicionais, o sacerdócio não diz respeito a uma questão vocacional, mas sim ao papel social. Em Roma, não 

havia distinção entre a vida pública e religiosa: os atos públicos eram atos religiosos e vice versa. Neste sentido, 

Apuleio tece uma crítica aos sacerdotes da deusa Síria, afirmando que eles deveriam prezar pela castidade. 

Embora saibamos que os sacerdotes egípcios poderiam se casar e que, em Roma, este papel fosse desempenhado 

por pais de família, Apuleio não menciona tal informação à toa. Talvez sua intenção tenha sido a de criticar as 

práticas homossexuais  enquanto inversão da moral romana. Deste modo, acreditamos que este é um problema na 

interpretação do termo castimoniam, do original, traduzido como castidade, mas que pode indicar também 

“continência; pureza de costumes; moralidade” (BUSARELLO, 2005, p. 50): “logo, chamando todos os 

vizinhos, expuseram a vergonhosa cena, fazendo aos sacerdotes cumprimentos irônicos sobre a imaculada 

castidade daqueles sacerdotes” (APULEIO, VIII, XXIX). 
248 Ver item “G” do Mapeamento da fonte, categoria “Sacerdotes”, em volume II. 
249 Ver descrição de tais relatos em item “G”, categoria “Sacerdotes”, em volume II. 
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discurso de alteridade, para mostrar que este era um comportamento antirromano250 e 

definidor de uma identidade em detrimento do seu altero. Em outro momento, durante um ato 

ritualístico em honra à deusa Síria, Lúcio-asno narra o sacerdote simulando uma incorporação 

pela deusa, como se eles fossem verdadeiros charlatões e mentirosos. Ainda, ele descreve uma 

autoflagelação, demonstrando enorme estranheza, o que resultou em benesses financeiras para 

os sacerdotes, motivo de mais asco de sua parte.  

Enfim, ao longo de todos os trechos é possível perceber que Lúcio/Apuleio 

descreve os aspectos ritualístico em honra à deusa Síria e aqueles que consagram em seu 

nome, isto é, seus sacerdotes, de forma distorcida - embora não fale propriamente da deusa, os 

elementos que a representam já são suficientemente negativos. É perceptível um exagero em 

sua narração, mas ela pode indicar exatamente uma necessidade de inferiorizar os deuses 

estrangeiros para que a apresentação à deusa Ísis e ao seu sacerdote se torne mais grandiosa. 

Desta forma, consideramos ser uma ferramenta narrativa utilizada pelo autor, a fim de 

enaltecer os elementos desejados. 

Retornando à discussão sobre o sacerdote da deusa Ísis, ele é o instrumento 

utilizado por ela para reverter a metamorfose de Lúcio e é aquele responsável por garantir que 

a misericórdia da deusa possa alcançar a todos, mesmo aqueles que estão sob o controle 

nefasto da Fortuna, a grande responsável pelo encontro de Lúcio com a divindade Ísis, 

também associada a Fortuna: 

 

 

depois de teres passado tantos e tão variados trabalhos, rudemente sacudido 
pelos assaltos da Fortuna, e pelas mais violentas tempestades, chegastes 
enfim, Lúcio, ao porto do Repouso e ao altar da Misericórdia. [...] Tua fatal 
curiosidade te valeu a amarga recompensa. No entanto, a cegueira da 
Fortuna, expondo-te aos sustos mais angustiosos, te conduziu, apesar de 
tudo, na sua malícia imprevidente a esta religiosa felicidade. [...] Foste 
recolhido agora sob a proteção de uma Fortuna clarividente e que ilumina até 
os outros deuses com os raios de sua luz. Alegra-te, sorri, em harmonia com 
a brancura das tuas vestes e junta-te com passo álacre ao cortejo da deusa 
misericordiosa. Que os ímpios vejam, que vejam e reconheçam seu erro. Ei-
lo, ai está, livre das antigas atribulações, pela providência da grande Ísis, eis 
aí Lúcio, que triunfa alegremente da Fortuna (APULEIO, XI, XV). 

                                                                 
250 Conforme Naerebout (2009, p. 149-150; p. 156-158), as danças orientais e principalmente aquelas referentes 

a Síria não eram bem vistas pelos romanos, sendo associadas a sensações de êxtase, libido, luxúria e à perda do 

autocontrole. Ela era o oposto daquela que estava dentro de um padrão normativo, cuja beleza, firmeza, piedade, 

virtude e fé imperavam.  
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O sacerdote de Ísis afirma que fora a cegueira da Fortuna que possibilitou o 

encontro de Lúcio com a deusa Ísis ou Ísis-Fortuna, aquela responsável por reger o destino de 

todos os homens. Ao que parece, todo o sofrimento pelo qual Lúcio enfrentou foi proposital, 

como um processo de ritualização para que no Livro XI ele alcançasse a catarse e fosse 

testado e preparado para o serviço divino, passando por todas as provações e sofrimentos 

necessários para sua redenção. Desta forma, o sacerdote de Ísis é um instrumento do discurso 

religioso promovido por Apuleio ao longo do Livro XI. Ele é o símbolo do bom 

comportamento inerente ao representante de uma religião e nada mais justo do que ser o 

instrumento que representa o poder de Ísis na reversão da metamorfose de Lúcio, que se despe 

da roupagem de asno e retorna a sua condição humana, uma metáfora que indica o 

desligamento de um mundo regado por excessos e o renascimento para uma vida pura e 

próspera251, dedicada aos serviços de Ísis. 

Embora Apuleio não retrate todas as festividades ritualísticas dedicadas a Ísis e 

que integravam o calendário romano, sabe-se da existência de outras, como bem atestam os 

historiadores Franz Cumont (1911), Laurent Bricault (2006) e Robert Turcan (2005). Dentre 

as mais conhecidas ou pelo menos entre aquelas que compunham o calendário romano oficial, 

destaca-se a celebração Inventio Osiridis252, que acontecia no início do mês de novembro, 

durante o outono. Segundo Cumont, (1911, p. 97-99) de todas as celebrações isíacas, a mais 

agitada seria aquela que encena a busca e as lamentações de Ísis pelo corpo desmembrado de 

Osíris. Para o autor, os seus antecedentes remontam ao mito egípcio da Realeza253, que foi 

recontado por Plutarco alguns séculos depois, na obra Sobre Ísis e Osíris, e foi muito 

celebrado pelos romanos, que lamentavam e buscavam o corpo de Osíris – este teria sido 

morto e espalhado por Tífon, na tradução grega, ou Set, para os egípcios -, tal como Ísis. 

Quando o corpo de Osíris foi encontrado e ressuscitado, a alegria tomava conta das ruas.  

Bricault (2006, p. 140) e Turcan (2005, p. 116-119) também acreditam na mesma 

hipótese defendida por Cumont, de que os romanos celebravam a busca de Ísis pelo corpo de 

                                                                 
251 Plutarco afirma que “o verdadeiro isíaco é o que, [...], segundo a tradição, o que se mostra e realiza respeito 

aos deuses, busca e investiga racionalmente a verdade que há nos rituais” (PLUTARCO, Isis y Osiris, 4, 14). 
252 Apuleio faz referência à iniciação do personagem Lúcio nos Mistérios de Osíris em sua obra, quando já 

estava em Roma e, embora alguns pesquisadores acreditem que a iniciação ocorreu durante o festival Inventio 

Osiridis, Lúcio afirma que chegara a Roma “na véspera dos idos de dezembro” (APULEIO, XI, XXVI), logo a 

data não corresponde ao período da fes tividade, que acontecia entre vinte e oito de outubro e três  de novembro. 
253 Ver subcapítulo 2.1. Ísis egípcia, no qual apresentamos o mito da Realeza.  
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Osíris através do Inventio Osiridis - redescoberta de Osíris - festival muito difundido e 

praticado pelos romanos, que juntamente com o Navigium Isidis, na primavera, animavam o 

ano litúrgico romano. Ao contrário do festival primaveril, a “paixão de Osíris” ocupava vários 

dias, iniciando em vinte e oito de outubro e alcançando desfecho em três de novembro. Entre 

esses seis dias a população se revezava alternando ciclos de tristeza e de alegria. Conforme 

Turcan (2005, p. 116-117), tal solenidade foi reconhecida e integrada no calendário romano 

no tempo de Calígula (37 – 41 d.C.), que reconhece Ísis como divindade romana e ergue o 

templo Iseum localizado no Campo de Marte em sua homenagem.  

Durante sua celebração, os fiéis compartilhavam do luto de Ísis, usavam preto e 

vestiam as estátuas da deusa com roupas pretas, de modo a representar o seu luto. A rota 

percorrida pelos fiéis, iniciados e sacerdotes era estabelecida previamente e, de acordo com 

Firmicus Maternus, eles utilizavam um ídolo de Osíris fisicamente desmembrado, cujas peças 

eram espalhadas representando o dilaceramento do corpo do deus assassinato por Set. À 

medida que as peças eram encontradas, iam sendo reagrupadas. Quando completavam o 

corpo, Osíris ressuscitava e os fiéis anunciavam que o deus tinha sido encontrado 

(FIRMICUS MATERNUS apud TURCAN, 2005, p. 118). O deus Anúbis desempenhava um 

importante papel neste ritual, pois ele auxiliava Ísis na busca por Osíris, farejando suas partes, 

como um cão de caça fiel. Por isso, um dos sacerdotes vestia a máscara de Anúbis, para 

representar o deus e legitimar a sua importância no ritual. No dia três de novembro, os fiéis 

celebravam a ressurreição de Osíris e, assim, a procissão saia do santuário em festa, dançando 

e cantando ao som do sistro. Este rito originário do Egito foi associado também ao 

renascimento das colheitas e representações de Osíris decorado com sementes foram 

encontradas em túmulos, em sinal de clamor por sobrevivência sob a proteção do poderoso 

deus. 

Tanto Turcan (2005, p. 118-119) quanto Bricault (2006, p. 151-154) tratam ainda 

de algumas festividades isíacas que foram menos documentadas, como a Pelusia, celebrada 

em vinte e quatro de abril, que comemorava “o infante Harpócrates emergindo do solo aluvial 

em um lótus, com o dedo em seus lábios. Pessoas revestiam suas faces com uma papa que era 

então aplicada por transeuntes como um remédio para suas dores” (TURCAN, 2005, p. 118-

119 – tradução nossa). Em vinte e cinco de abril se comemoravam os festivais Serapia e 

Sacrum Phariae – acredita-se que fossem celebrados em conjunto. O primeiro fazia referência 
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ao deus Serápis; o segundo, celebrava a anona254. Conforme Bricault (2006, p. 151-153), Ísis-

Pharia era a protetora da anona e como Roma também era abastecida por cereais que vinham 

do Egito, Ísis e Serápis garantiam o reabastecimento dos grãos e o bem-estar dos cidadãos 

romanos. Acredita-se que esta festividade era importante devido ao contexto de fome 

enfrentado por Roma, em 189 d.C., o que provocou uma série de motins por toda a cidade; 

após este evento, a anona era colocada sob a proteção de Ísis e Serápis para que a crise não 

ressurgisse. 

Em doze de agosto era proclamado o Lychnapsia ou “O Acender das Lâmpadas” 

que também estava previsto no calendário romano e provavelmente foi incorporado por 

Calígula, entre 38 ou 39 d.C. O festival Lychnapsia comemorava o aniversário de Ísis, 

celebrado pelos egípcios neste mesmo dia (TURCAN, 20055, p. 118-119). Enfim, todos estas 

festividades que compunham o ano litúrgico isíaco, ocorriam em espaços públicos e tinham 

grande atração popular. Por serem rituais públicos, eram organizados por funcionários do 

Império. Em contrapartida, nos espaços privados também ocorriam celebrações litúrgicas 

dedicadas à Ísis: aqueles que aspiravam uma maior intimidade com a deusa, eram saciados 

com iniciações em seus Mistérios. Para tanto, era preciso receber o chamado da deusa e 

atender todos os requisitos exigidos por este ritual. Continuaremos com esta discussão no 

próximo tópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
254 Anona faz referência ao abastecimento e a distribuição de cereais. De acordo com a mitologia romana, ela 

estava associada à personificação da produção anual e também relacionada ao transporte dos grãos que deveriam 

prover Roma e seus cidadãos. Geralmente estes cereais eram importadas do Egito e do norte da África, por isso a 

importância das navegações e, por consequência, dos portos, para controlar a chegada e o abastecimento dos 

suprimentos. 
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4.6. CULTOS DE MISTÉRIO E O RITUAL INICIÁTICO DE LÚCIO 

 

Falamos anteriormente da importância do ritual e das festividades para o culto de 

Ísis e para o ano litúrgico romano: elas ocorriam em uma esfera pública, eram organizadas por 

funcionários do Estado e tinham grande adesão e participação popular. Apuleio retrata bem 

esta realidade quando descreve o festival Navigium Isidis, palco de sua segunda metamorfose 

ou do retorno a sua condição natural, como recentemente discutido. Se a esfera pública 

possuía relevância para o funcionamento ritualístico do culto isíaco, a esfera privada também 

apresenta contribuições importantes na realidade ritualística em honra à deusa nilótica. 

Aqueles que necessitavam de uma maior intimidade com Ísis e que recebiam pessoalmente o 

seu chamado, eram iniciados em seus Mistérios. No que tange à realidade de tal culto, poucos 

documentos relatam o seu funcionamento ipsis litteris, mesmo porque uma de suas principais 

características era o silêncio. A obra o Asno de Ouro apresenta uma importante contribuição 

nestes estudos, pela descrição apresentada no Livro XI, sobre as várias iniciações de Lúcio 

nos Mistérios de Ísis e Osíris, que se passam em Corinto e em Roma, e embora não fale 

claramente do processo de iniciação, muitos elementos que indicam o seu funcionamento são 

apresentados. 

Ao longo dos anos, alguns estudos referentes à esta temática ganharam destaque 

nas discussões sobre religiões na Antiguidade, principalmente a religião grega. Conforme 

afirma Burkert (1993, p. 530-531), as iniciações em cultos de Mistério e a existência de 

sociedades secretas dizem respeito a uma época bastante remota, principalmente quando nos 

referimos aos cultos de Dioniso e Deméter. É a partir de 600 a.C. que os cultos de Mistério 

ganham força nos antigos rituais de iniciação tribais, principalmente o ritual de Elêusis, com 

santuários específicos, bastante influência e cada vez mais visibilidade em uma sociedade 

crescente e móvel. O culto de Dioniso também data de época semelhante, cerca de 600 a.C., 

no entanto, sua marca relaciona-se à libertação da prática cultual nos santuários e da 

flexibilização dos costumes patriarcais. Vasos coríntios datados de mesmo período 

representam cenas que caracterizam um ambiente dionisíaco: “dançarinos gordos, cujos 

disfarces sugerem uma nudez grotesca, são representados a dançar, a beber vinho e a pregar 

todo o gênero de partidas” (BURKERT, 1993, p. 553). 
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A difusão dos Mistérios de Elêusis e Dioniso foi tão considerável a tal ponto de, 

durante o século V. a.C., Heródoto escrever - em suas Histórias – que os egípcios acreditavam 

e praticavam cultos de Mistério tal como os gregos o faziam. Ísis e Osíris foram os escolhidos 

para representar os Mistérios egípcios, em uma confusão com os cultos de Deméter e Dioniso. 

Neste sentido, Ísis foi interpretada por Heródoto como Deméter e Osíris traduzido como 

Dioniso (HERÓDOTO, Histórias, II, 42; 59)255. Esta confusão foi perpetuada por 

pesquisadores importantes, com destaque para Cumont, que considerou a existência de 

Mistérios isíacos e osiríacos já no Egito. Segundo o autor (1911, p. 98-99), já no Egito os 

sacerdotes realizavam ritos específicos que exigiam a promessa de sua não revelação. Em 

Ábidos e em outras localidades, o autor continua, o culto e a adoração a Ísis possuíam ritos 

cujo segredo deveria prevalecer, porém, sua nomenclatura ainda não era de culto de Mistérios. 

Apenas quando os Ptolomeus adotaram o estilo de ritual grego em conjunto a sua religião, os 

egípcios abraçaram também a forma de Mistérios tal qual os gregos e o culto de Ísis passou a 

se assemelhar muito ao culto de Elêusis.  

Mesmo adotando os hábitos ritualísticos dos gregos, os egípcios mantiveram seus 

conteúdos doutrinais e sua crença na imortalidade, associada à figura de Osíris, que 

permaneceu e influenciou os Mistérios praticados pelos macedônicos, representado pela 

divindade Serápis. Esta ideia de Cumont (1911, p. 98-100) pode ser justificada quando 

imaginamos que ele considerou a narrativa de Heródoto como verdadeira, sem compreender a 

fundo que as percepções de homem grego de Heródoto estavam impregnadas no seu 

julgamento sobre a religião egípcia. É claro que, como Heródoto, Cumont é um homem do 

seu tempo e, por este motivo, seguia a tradição historiográfica do período que não englobava 

o olhar crítico à fonte. Nesta perspectiva, tanto Heródoto quanto Cumont fazem uma confusão 

no que diz respeito à religião egípcia e, especificamente, ao culto de Ísis, comparando-o aos 

Mistérios de Elêusis. Conforme afirma Vasques (2000, p. 30), no modelo de culto egípcio as 

cerimônias eram realizadas na parte interior do templo, onde somente os sacerdotes tinham 

acesso – a população, de modo geral, participava das grandes cerimônias públicas -, enquanto 

que no modelo de culto de Mistério grego qualquer pessoa poderia participar, mediante uma 

preparação que antecedia a iniciação.  

   O culto de Mistério adotado pelos romanos, como veremos em Apuleio, remete 

ao culto grego, e a ele foi dado novo sentido, principalmente aos elementos que acharam 

                                                                 
255 Sobre a tradução de divindades realizada por Heródoto, ver subcapítulo 3.1. Ísis egípcia. 
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conveniente, para que fosse adequado à realidade romana. Conforme Burkert (1993, p. 528-

530), a existência dos Mistérios estava atrelada a diversidade dos participantes; logo, a 

iniciação era aberta a ambos os sexos. Ela também se caracterizava por narrações 

performáticas, por vezes secretas, que evocavam o sofrimento. Os iniciados performatizavam 

ou encenavam o próprio sofrimento do deus – este ato é indicativo da iniciação – e o medo da 

morte é vencido no ritual, uma vez que há a antecipação e o triunfo sobre a morte, para que 

haja um renascimento256 para uma nova vida. Muitos cultos mistéricos envolviam esta 

importante concepção de uma ideia de pós-vida, que era, inclusive, performatizada nos rituais 

iniciáticos e tratada em primeiro plano, como veremos adiante. No entanto, não é possível 

afirmar que todos eles estavam relacionados com tal perspectiva. Outra característica do culto 

de Mistério grego é que a iniciação ocorria à noite e seus rituais estavam envoltos pelo 

segredo. 

Os cultos de Mistério foram atrativos para homens e mulheres ao longo de todo o 

Império. Suas dúvidas constantes e seus questionamentos mal respondidos encontraram 

respostas em tais cultos, que lhes proporcionavam felicidade e consolo (BURKERT, 1993, p. 

545). Os romanos denominavam o processo ritualístico de adesão ao culto de Mistério de 

Initia257, o que nos deu a base para a utilização do termo iniciação. Tal como o seu 

correspondente grego, os mistérios aos moldes romanos funcionavam de forma heterogênea, 

incluindo homens e mulheres. No caso específico do culto de Ísis, que é o objetivo de nossa 

análise, ele se enquadra no que Burkert denomina como thiasos258, ou seja, corresponde a uma 

junção de fiéis na forma de uma associação. No entanto, ele não se enquadrava totalmente em 

todas as características do thiasos: as pessoas são independentes, individualmente e 

economicamente falando, mas quando em grupo, estão integradas à associação; ainda, elas 

contribuem com tempo, influência, interesse e bens para a causa da deusa; os thiasos tinham 

um local específico para a realização de suas reuniões e mesmo sendo uma propriedade 

coletiva, geralmente não há nenhuma liderança à frente dela. Os thiasos participavam de 

atividades coletivas, através dos rituais de sacrifício, de refeições cerimonias e de procissões, 

                                                                 
256 Embora a noção de culto de Mistério seja praticada desde meados dos anos 600 a.C., a ideia de renascimento 

no ritual de iniciação só surge no helenismo (BURKERT, 1993, p. 530). 
257 Conforme Jan Bremmer (2014, p. VII-X), o termo Initia, no plural, é o equivalente do termo grego Mysteria, 

também no plural. Geralmente este termo determina os Mistérios de Elêusis, mas ele nos dá a base para a 

expressão latina Mysterium que nomeia os mistérios romanos. Ao que parece, o sentido mais apropriado para a 

expressão seria algo como “para fechar os lábios ou os olhos”, sendo mais uma vez assoc iado ao culto de 

Deméter e, precisamente, ao Hino Homérico, cujo mandamento é o de manter os seus ritos em segredo. 
258 Foi uma forma de organização da prática dos mistérios antigos adotada pelos gregos e ressignificada pelos 

romanos (BURKERT, 1991, p. 45).  
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percorrendo toda a cidade para mostrar aos cidadãos quem eles são (BURKERT, 1991, p. 44-

45; 68-69).  

Embora se enquadre nessa forma de compreender os cultos de Mistério, Burkert 

afirma que o culto de Ísis corresponde a um exemplo mais complexo do que parece ser. 

Primeiro porque é um culto bastante emaranhado, que traz em sua composição influências 

egípcias, gregas e romanas. E é por meio dessas influências que o culto se estabelece: para os 

egípcios, conforme o autor (1991, p. 55-63) as estátuas eram consideradas a morada dos 

deuses. Da mesma forma, os sacerdotes necessitavam de uma casa que representasse a morada 

dos deuses para que pudessem manter um constante vínculo com a divindade. Isto é uma 

realidade tanto na Grécia259 quanto em Roma, onde já mencionamos o colégio dos Pastóforos, 

que provavelmente foi fundado nos tempos de Sila (82 – 79 a.C.). Como um culto estrangeiro, 

havia a necessidade de estabelecer laços com o seu original: existiam alguns sacerdotes de 

origem egípcia, utilizavam livros em hieróglifos e reconheciam a importância das águas do 

Nilo. Ainda, cumpriam seus serviços matinais e noturnos, assim como no culto egípcio, 

vestiam, alimentavam, adormeciam e acordavam a divindade. Os romanos também 

reconheciam a importância das festividades anuais e de suas procissões, momento onde os 

sacerdotes “se expressava[m] numa propaganda bem-organizada, exaltando cada milagre feito 

pelos deuses”260 (BURKERT, 1991, p. 61). 

Em uma perspectiva mais atual defendida pelo historiador Jan Bremmer – em seu 

importante trabalho, Initiation into the Mysteries of the Ancient World, em que revisa as 

teorias defendidas por Franz Cumont e por Walter Burkert – sobre os cultos de Mistério, o 

autor faz inicialmente uma breve retomada de algumas ideias já debatidas, para depois 

apresentar o seu ponto de vista a respeito da discussão. Primeiro, há uma constante 

necessidade em afirmar que os mistérios influenciaram diretamente a emergência do 

Cristianismo. Esta teoria foi defendida por Cumont (1911, p. 102) ao afirmar que a ideia de 

                                                                 
259 A Aretalogia de Serápis relata o caso de Apolônio, egípcio, que foi para Delos levando consigo uma estátua 

sagrada do deus. Como não tinha aonde deixá-lo, teve que alugar aposentos até que, tempos depois, seu neto 

construísse um santuário que pudesse servir de residência para a divindade, o Sarapieion A, em uma construção 

abandonada, próximo à praça do mercado (BURKERT, 1991, p. 61).  
260 Já mencionamos, no tópico anterior, a importância que tais festividades desempenhavam na vida dos romanos 

e no calendário litúrgico. As festividades, como bem indica Burkert (1991, p. 61), eram momentos importantes 

para mostrar o valor e a força dos deuses , por meio dos seus milagres. A obra O Asno de Ouro retrata bem esta 

intenção propagandística, quando o sacerdote, revestido pelo poder da deusa, oferece uma coroa de flores a 

Lúcio-asno, trazendo à tona a sua condição humana aos olhos de todos que acompanhavam o festival. Após este 

momento, a sua importância é revelada com o seu discurso enaltecendo a divindade. O sacerdo te, desta forma, é 

um importante instrumento propagador do elogio a Ísis. Ver item “I”, categoria “Sacerdote”, do Mapeamento da 

fonte, no volume II. 
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uma vida após a morte proveniente de tais cultos foram absorvidas pela liturgia da igreja 

cristã, que continuou clamando ao seu Deus pelo consolo espiritual dos mortos e buscando 

por um paraíso cristão. É apenas em meados das décadas de 70 e 80 que outras perspectivas 

aparecem para contra argumentar a respeito das teses defendidas por Cumont. O estudo de 

Burkert surge neste contexto: ele afirma que as “religiões orientais”, como defendia Cumont, 

na verdade eram cultos não orientais, visto que o estilo de culto adotado pelos egípcios diferia 

do modelo de culto de Mistério grego, e que nem todos os cultos de mistério tinham 

pretensões de discutir o pós-vida (BREMMER, 2012, p. VII-XXIV).  

Estudos publicados261 em decorrência do centenário de aniversário de Cumont 

reforçam tais ideias, como o artigo de Andringa e Van Haeperen (2009, p. 24-33). Os autores 

afirmam categoricamente que o conceito de cultos ou religiões orientais não é mais utilizado, 

o que permite a reinterpretação dos documentos com um novo olhar de estudo, de modo a 

revisitar rituais para compreender os processos de transformação pelos quais passou. O culto 

de Ísis é um exemplo citado pelos autores, uma vez que a documentação nos mostra que nem 

sempre ele fora reconhecido oficialmente em Roma. Neste sentido, os autores discutem a sua 

inserção no espaço religioso romano e elencam algumas características do culto dedicado a 

Ísis: é um culto de Mistério de origem estrangeira, que visava uma aproximação com a deusa 

através de uma iniciação; a iniciação deveria ser precedida por um banquete e o ritual 

iniciático em si deveria acontecer em um lugar reservado aos grupos de iniciados. Para tanto, 

o espaço templário estaria separado em duas categorias: um permitia o acesso da comunidade 

e o outro estava restrito às associações religiosas.  

Retomando a discussão a partir do Bremmer (2014, p. VII-XIV), chegamos a uma 

esquematização das características que são comuns aos vários cultos de Mistério: todos eles 

estão envoltos por segredos e por um ritual iniciático e performatizado, de forma a exprimir 

um sentimento de emoção; a iniciação ocorria de forma voluntária e acontecia às escuras, 

quando o sol se punha; era necessário uma purificação preliminar que antecedia a iniciação; 

existia a necessidade de realizar pagamentos para participar do ritual e comprar o que fosse 

necessário para tal; os pagamentos era realizados na esperança de benesses futuras para esta 

vida e para a próxima; homens, mulheres e escravos poderiam participar como membros nos 

cultos de Mistérios; eles estavam espalhados em diferentes localidades que se aproximavam 

de uma cidade X. Enfim, os cultos de Mistério também eram vistos de duas maneiras: 

                                                                 
261 Estamos nos referindo à obra resultante do Colóquio em comemoração ao centenário de Franz Cumont: Les 

Religions Orientales dans le Monde Grec et Romain: cent ans après Cumont (1906 -2006). 
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existiam aqueles que foram anexados em localidades especiais, como o culto de Elêusis e 

também aqueles que não estavam inicialmente vinculados a santuários específicos e que 

foram espalhados, como o culto de Ísis, no período romano, cuja relação entre os iniciados e 

as divindades eram marcadas pela proximidade. 

Especificamente sobre o culto de Mistério isíaco, Bremmer (2014, p. 110-124) 

retoma a ideia de que a interpretação de sua origem egípcia é um pensamento equivocado e 

que tais interpretações são reflexos da confusão realizada por Heródoto, que tinha 

conhecimento dos cultos de Mistério gregos e assimilou certos rituais que presenciou no Egito 

com sua bagagem cultural. Assim, ele também faz uma tradução de divindades, como já 

tratamos anteriormente. Mediante esta constatação, o autor cita possíveis documentos que 

remetem ao culto isíaco praticado pelos gregos: as aretalogias262 e os hinos isíacos263 deixam 

                                                                 
262 As Aretalogias isíacas correspondem a uma série de textos consagrados no elogio a Ísis, que circulou 

amplamente, principalmente pelo mundo grego, entre os séculos III a.C. e III d.C. Os textos são marcados pelo 

uso da técnica de persuasão, cuja própria deusa narra os seus poderes e benesses: elas iniciam com a fórmula Ísis 

egô eimi, ou, “eu sou Ísis”. A aretalogia mais completa foi encontrada em Kyme, na Éolida e data do século I 

d.C. Os demais estão incompletos e são de Tessalônica, de Ios e de Maroné, na Trácia. Estes textos estão escritos 

em grego e existiram nos templos egípcios localizados na Grécia. Eles revelam um amplo conhecimento do(s) 

autor(es) sobre a teologia egípcia, mesmo na sua reformulação grega. Se há um original egípcio e estes seriam 

traduções, não há como comprovar. Contudo, mesmo que seja uma cópia de um original antigo, o seu valor 

permanece, haja vista que esta era uma prática conhecida e utilizada na Antiguidade. É provável que estes 

documentos fossem preservados nos arquivos dos templos dedicados a Ísis e são muito importantes por divulgar 

a forma como os fiéis gregos compreendiam Ísis ou, ainda, como os sacerdotes propagavam a imagem da deusa: 

as aretalogias possuíam narrativas de milagres  e eram destinadas aos ensinamentos dos fiéis. Dessa forma, em 

um mundo marcado pelo politeísmo, estes documentos foram imprescindíveis na divulgação do poder e dos 

benefícios da deusa, na melhor das ferramentas textuais, narrados pela própria Ísis (DUNAND, 2000, p. 78-79). 

“Eu sou Ísis, a anfitriã de todos os países. Eu fui instruída por Hermes e eu inventei com ele a escritura, escritura 

sagrada e a demótica, de modo que nem tudo é escrito da mesma maneira. 

Eu estabeleci leis para os homens, e as leis que eu promulguei, ninguém pode mudar. 

Eu sou a filha mais velha de Cronos. 

Eu sou a esposa e a irmã do rei Osíris. 

Eu sou aquela que inventou para os homens as frutas da terra. 

Eu sou a mãe do rei Hórus. 

Eu sou aquela que reside nas estrelas do cão. 

Eu sou aquela que é chamada deusa entre as mulheres. 

É para mim que a vila de Bubástis foi fundada. 

Eu separei a terra do céu. 

Eu mostrei os caminhos para as estrelas. 

Eu fixei o curso do sol e da lua. 

Eu inventei as atividades marítimas. 

Eu fiz forte o direito. 

Eu uni mulheres e homens. 

Eu ordenei que a mulher tivesse seu filho no dia do décimo mês. 

Eu promulguei que as crianças apreciem seus pais. 

Eu instituí um castigo para os pais sem amor. 

Eu coloquei fim na antropofagia com meu irmão Osíris. 

Eu ensinei aos homens as iniciações.  

[...]” 

(L'arétalogie isiaque de Kymè apud DUNAND, 2000, p. 188-189 – tradução nossa). 
263 Sobre os hinos isíacos ver nota de rodapé 237. 
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bem evidentes a influência egípcia no culto em si, mas não citam precisamente a existência de 

mistérios. Apenas no I e II século d.C. é que há menção de revelações de mistérios aos 

homens, com a Aretalogia de Kyme. Na Aretalogia de Maronéia, datada de 100 a.C., há uma 

possível associação do culto isíaco com os Mistérios de Elêusis e não com os seus próprios 

mistérios. O autor conclui, a partir de todos estes dados, que provavelmente a ligação entre o 

culto de Ísis e os mistérios teria acontecido tardiamente, provavelmente entre o século I ou II 

d.C e que há pouca documentação que ateste a real existência dos seus mistérios. O certo é 

que havia um culto de Mistérios referente à deusa Ísis em Roma e em algumas outras 

províncias do Império264. A obra O Asno de Ouro, embora seja uma das poucas fontes que 

tratam desta temática, é considerada pelos estudiosos quase como um consenso geral, mesmo 

porque não há outras fontes escritas com tamanha quantidade de informações como esta para 

que haja uma comparação dos dados e, ainda, sabemos da grande possibilidade de Apuleio ter 

sido um seguidor do culto de Ísis265. 

Neste sentido, o culto de Mistério e a iniciação de Lúcio são narrados no decorrer 

do Livro XI266 da obra de Apuleio. Uma descrição detalhada – dos momentos que são 

permitidos narrar -  nos revela a especificidade do ritual iniciático isíaco. Ainda, a descrição 

de Apuleio nos apresenta as mesmas características que Bremmer define como comum a 

todos os cultos de Mistério. Durante a procissão Navigium Isidis, Lúcio narra a vinda dos 

ministros que representavam os deuses na procissão que caminhava até o porto: o terceiro dos 

ministros carregava uma imagem de Ísis em forma de uma urna de ouro, ornamentada com 

figuras egípcias, representando o “símbolo inefável da religião que deverá permanecer com os 

seus segredos cercados do mais profundo silêncio” (APULEIO, XI, XI). Então antes de se 

iniciar no culto de Ísis, já era conhecido que seu culto estava marcado por práticas envoltas 

por segredos.  

Após o seu momento de catarse e de retorno à forma humana, Lúcio aluga um 

quarto no templo da deusa e o constitui como um lar temporário, a fim de ficar mais próximo 

da divindade, honrando-a com a sua adoração. Neste momento, ele auxiliava os sacerdotes a 

realizar os serviços da deusa, mesmo não sendo ainda um iniciado. Na verdade, ele está em 

                                                                 
264 De acordo com Bremmer (2014, p. 110-124), existem inscrições que atestam a existência de um culto de 

Mistério dedicado à Ísis no Império, principalmente no período do século II d.C. Estas referências foram 

encontradas na Anatólia, em Trales, Samos, Bitínia e Sagalassos. Mesmo estas inscrições são consideradas pelo 

autor como escassas, todavia elas dialogam com a novela de Apuleio, datada do mesmo período, comprovando a 

existência de um ritual iniciático isíaco entre os romanos.   
265 Sobre a vida e as principais obras do autor, ver capítulo 1. 
266 Ver item “K” do Mapeamento da fonte, em anexo. 
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um processo de preparação: todas as noites a deusa aparece em sonho267 solicitando que ele se 

iniciasse o quanto antes e, mesmo na ansiedade, Lúcio se esquiva, refletindo sobre as várias 

privações que iria sofrer no ato de servir a divindade. Conforme Bremmer (2014, p. 110-124), 

Apuleio apresenta duas intenções neste momento da história: primeiro, é preciso provocar 

suspense no leitor e, por este motivo, o atraso é um importante instrumento na construção 

narrativa de sua novela; segundo, o atraso também indicaria que transições significativas no 

modo de vida não devem ser realizadas antes de um bom momento de reflexão. Quando 

entende que chegou o momento oportuno para sua iniciação, o sacerdote adverte Lúcio que 

seria necessário esperar pelo chamado da deusa: “a deusa marca com um sinal da sua vontade 

o dia em que cada um pode ser iniciado. O sacerdote que deve proceder à consagração é, [...], 

escolhido por sua providência. [...] as despesas necessárias à cerimônia são fixadas, com 

instruções semelhantes” (APULEIO, XI, XXI). Logo, embora a iniciação fosse voluntária, era 

necessário receber o convite divino, que viria acompanhado pela revelação do sacerdote que 

iria realizar a iniciação, bem como da definição das despesas necessárias para sua execução. 

Enquanto aguardava pelo chamado da deusa, Lúcio inicia o que chamamos de 

ritual de preparação268. Neste período, ele tinha de continuar auxiliando os sacerdotes nos 

serviços divinos do templo e deveria levar uma vida sem excessos269, abstendo-se de 

alimentos proibidos, como o consumo de carnes de modo geral e de vinho. Estas restrições 

alimentares também aconteciam durante o processo de iniciação. Sem ter que esperar muito 

tempo, em uma certa noite Ísis aparece em sonho, relevando a Lúcio que o sacerdote Mitra 

seria o responsável por realizar a sua iniciação e fixando os gastos necessários para a 

organização da cerimônia. O sacerdote foi comunicado da decisão da deusa através de sonho 

e, ao encontrar Lúcio, ele o conduziu até a porta do templo, onde juntos realizaram os ritos de 

                                                                 
267 Este é um dado importante, pois demonstra a real importância do personagem, através das constantes visitas 

da deusa em sonho, tentando convencê-lo a se iniciar o quanto antes. Turcan afirma que a iniciação não dependia 

apenas da vontade do seguidor em acompanhar a deusa ou mesmo da intervenção sacerdotal: a ela própria dá o 

sinal quando julga ser o momento certo. O autor narra o caso relatado por Pausânias sobre Tithorea, em Phocis: 

homens e mulheres só eram aceitos nas cerimônias mediante a autorização prévia de deusa por sonho; mesmo 

assim, um certo intruso tentou participar sem ter sido convidado e morreu em decorrência de sua curiosidade. 

Pausânias afirma ainda ter escutado história semelhante sobre um fenício (TURCAN, 2005, p. 119). Enfim, 

Apuleio nos diz: “nenhum dos membros do seu clero seria bastante louco, ou bastante imprudente, ou mais 

exatamente, não estaria disposto a morrer para, sem ter recebido ele também ordem expressa da soberana, 

afrontar temerariamente os riscos de um ministério sacrílego, e incidir num pecado que o condenaria à morte” 

(APULEIO, XI, XXI). 
268 Ver item “K” do Mapeamento da fonte, categoria “Ritual de Preparação”, em anexo s. 
269 “Do mesmo modo que os outros fiéis, então, era de minha obrigação abster-me de alimentos profanos [no 

original, em latim profanis] e proibidos, a fim de mais seguramente obter acesso aos mistérios da mais pura de 

todas as religiões” (APULEIO, XI, XXI). Para ver a descrição detalhada da narrativa ver item “K” do 

Mapeamento da fonte, categoria “Ritual de Preparação”, em volume II. 
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abertura e cumpriram o sacrifício da manhã. Em seguida, o sacerdote acessou um livro270 de 

prováveis escritos hieróglifos271, onde recebeu instruções sagradas e orientou Lúcio dos 

preparativos exigidos para a iniciação. Após realizar as devidas compras, sem ao menos 

discutir os gastos, o sacerdote comunicou a Lúcio que chegou o momento de iniciá-lo nos 

Mistérios da deusa.  

Mas em que consiste tais mistérios? Se era uma religião mistérica relativamente 

nova, como afirma Bremmer, a partir de que influências este ritual foi construído? 

Provavelmente a partir de seus próprios rituais, obviamente, e do que se conhece sobre outros 

Mistérios, como o de Elêusis, os de Samotrácia e os Mistérios dionisíacos. O emaranhado de 

costumes e ritos adquiridos pelas viagens de Ísis até chegar a Roma também devem ser 

considerados nesta composição iniciática: a própria religião egípcia e as ressignificações 

feitas por gregos e romanos foram fundamentais para esta conciliação (BREMMER, 2014, p. 

110-124). De acordo com Burkert, a substituição das roupas de lã pelas vestes de linho e a 

adoção do uso de cabeças raspadas, que era um importante indicativo de higiene e pureza para 

os egípcios, parecem ser uma importante indicação da ligação do fiel ao culto de Ísis, além do 

que esta “é uma fórmula corrente na literatura para descrever um santuário egipci[ani]zado” 

(BURKERT, 1991, p. 62).  

Com a revelação, tem-se início o período de iniciação, que dura em torno de três 

dias. E o que de fato representa a iniciação? Ela representa a morte voluntária de uma vida 

regrada pelos excessos e o renascimento para uma vida condescendente, conforme as 

vontades da deusa. Segundo Turcan (2005, p. 119), a dignatio divina também é providencial, 

o que reside na paciência e no saber esperar - um importante fundamento dos mistérios. Dessa 

forma, a iniciação também trazia à baila o sentimento de espera por benesses futuras e uma 

vida melhor no plano terrestre e no outro plano, o inferior. Do ponto de vista do autor e/ou do 

personagem Lúcio, a iniciação representa 

 

 

                                                                 
270 Bremmer (20014, p. 110-124) afirma que não se sabe ao certo se todo o livro ou parte dele estava escrito em 

hieróglifo ou na escrita hierática. Os livros dos sacerdotes egípcios ou “livros divinos” foram traduzidos pelos 

gregos e preservado nas bibliotecas dos templos. No caso romano, não há como saber se e como eles foram 

preservados, mas é certo que a presença de escritos egípcios foram importantes na composição solene da ocasião 

e mesmo que Lúcio não soubesse interpretar os escritos, o sacerdote certamente sabia. 
271 Segundo Turcan (2005, p. 119), tais escritos expressavam a sabedoria dos egípcios, que lhe conferia 

legitimidade religiosa. 
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uma morte voluntária e uma salvação obtida pela graça. O poder da deusa 
atrai para si os mortais que, chegados ao fim da existência, pisam a soleira 
onde se acaba a luz; devem eles, porém, saber guardar os augustos segredos 
da religião. De algum modo, ela os faz renascer por sua providência. Abre-
lhes, devolvendo-os à vida, uma carreira nova (APULEIO, XI, XXI). 

 

 

Ao ser comunicado que chegou o momento de sua iniciação, Lúcio é 

acompanhado pelo sacerdote e sua escolta a uma piscina próxima, localizada no templo, onde 

é banhado, seguindo o ritual de purificação272. O sacerdote fez preces à deusa pedindo sua 

proteção – dois terços do dia haviam transcorrido neste processo - e, em seguida, encaminhou 

Lúcio para junto da imagem da divindade, passando-lhe instruções que deveriam ser mantidas 

em segredo. Os demais fiéis puderam acessar o recinto após este momento e, diante deles, o 

sacerdote recomendou a Lúcio que se privasse de comer carne de qualquer que fosse o animal 

e tomar vinho durante os dez dias vindouros, o que foi respeitosamente seguido. O encontro 

com a divindade aconteceu quando o sol se pôs. Os fiéis penetraram o recinto, para honrar o 

candidato à iniciação com presentes, prática conhecida segundo a lei antiga dos mistérios. 

Quando as pessoas deixaram o ambiente, Lúcio foi vestido com uma túnica de linho jamais 

utilizada antes e foi levado pelo sacerdote Mitra para a sala mais reservada do templo. 

 A sequência ritualística que sucedeu este momento não é completamente 

conhecida, pois, nesta obra literária, nem Lúcio e nem Apuleio se arriscaram a contar, mesmo 

que este seja o relato escrito mais detalhado sobre o culto de Mistério isíaco:  

 

 

aproximei-me dos limites da morte. Pisei o portal de Proserpina, e voltei, 
trazido através de todos os elementos273. Em plena noite, vi brilhar o sol, 
com uma luz que cegava. Aproximei-me dos deuses dos infernos, dos deuses 
do céu: vi-os face a face e os adorei de perto (APULEIO, XI, XXIII).  

 

                                                                 
272 A água é um elemento muito importante nos santuários de Ísis e sua relevância é atestada nas  dedicatórias 

sobreviventes. Turcan (2005, p. 120) afirma que Lúcio teria sido aspergido em água vinda do Nilo, mas não 

encontramos esta informação nem nos manuscritos originais da obra O Asno de Ouro e em nenhuma das demais 

traduções utilizadas neste trabalho. 
273 Segundo Bremmer (2014, p. 110-124), na obra de Apuleio todas as menções  feitas aos elementos sempre se 

referem a natureza - terra, água, ar e fogo -, que compõem o mundo sublunar.  
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O sacerdote direcionou Lúcio em sua viagem entre o céu e o inferno: 

provavelmente foram mostradas estátuas ou afrescos das divindades que eram escondidas dos 

seguidores comuns274 e vale salientar que a iniciação era noturna. Há também importantes 

indícios de representações que relatam o mundo dos mortos, onde Osíris é o governante, mas 

Ísis exerce o poder total tanto no céu quanto no inferno (TURCAN, 2005, p. 120-121). Não há 

indícios arqueológicos de que tal visita ao submundo era simbolizada em salões restritos ou 

em corredores subterrâneos; é certo que Lúcio estava sob efeito de alucinações275 e também 

não perceberia tais distinções (BREMMER, 2014, p. 110-124). O importante nesta passagem 

é perceber que Ísis rege a vida dos iniciados, como também tem poder sobre a morte276. Com 

relação ao momento em que presencia o sol à meia noite, é plausível imaginar que tochas 

fortes foram acesas simbolizando o disco solar. Segundo Bremmer, há uma clara associação 

com os Mistérios de Elêusis e o momento ritualístico onde ocorre o grande incêndio - 

acredita-se que seja um dos momentos mais importantes do seu ritual de iniciação. 

Ao raiar do dia e, após a finalização dos ritos noturnos, Lúcio foi vestido com 

uma estola olímpica277, isto é, uma junção de doze túnicas de consagração e foi erguido em 

um estrado de madeira, diante da imagem da deusa, onde permaneceu suspenso, em exibição 

diante dela, portando em sua mão direita uma tocha acesa e sobre a cabeça uma coroa de 

palmeiras, projetada como raios, simbolizando o sol triunfando sobre a morte. As cortinas do 

templo foram abertas e Lúcio foi revelado aos fiéis, que entravam para vislumbrar o novo 

iniciado. Este momento foi seguido pela realização de festas comemorando o nascimento do 

iniciado para a vida religiosa e alegres banquetes em honra da deusa Ísis. No terceiro dia, as 

mesmas cerimônias foram novamente reproduzidas, seguidas por um almoço sacramental, que 

encerrava o processo de iniciação. 

                                                                 
274 Esta adoração aos deuses face a face é um indício que diferencia os Mistérios de Ísis, que surge em Roma, 

dos seus antecessores gregos: a mitologia grega nos informa que Sêmele foi transformada em cinzas quando viu 

Zeus e sua glória de perto (BREMMER, 2014, p. 110-124). Na obra O Asno de Ouro, diferente da mitologia 

grega, Psiquê quando se defronta à imagem de seu esposo, Cupido, não é condenada à morte. Sua condição 

posterior é reflexo de sua curiosidade. O que é importante perceber é o caráter de adaptação do conto grego para 

a literatura romana. Sobre a história de Psiquê e Cupido, ver item “E” do Mapeamento da fonte, em volume II. 

No caso de Lúcio, seu encontro e adoração face a face com os deuses representa a característica mistérica de 

aproximação e contato direto entre o iniciado e divindade.  
275 Talvez ajudadas pelo processo de abstinência, marcado pela falta de alimentos (TURCAN, 2005, p. 120-121). 
276 Este fato também é perceptível quando a deusa garante os Campos Elíseos a Lúcio, durante sua visita no 

porto de Concréias. Ver item “L” do  Mapeamento da fonte, categoria “Promessa”, em anexo. 
277 “Revestido de um tecido de fino linho, bordado de vivas cores, eu atraía os olhares. Dos meus ombros, caía 

para trás até os calcanhares, uma clâmide valiosa. E de todos os lados eu estava enfeitado co m figuras de animais 

multicores. Eram dragões da Índia aqui, grifos hiperbóreos ali, quadrúpedes de outro mundo, dotados de asas 

como pássaros. Os iniciados dão a essa roupa o nome de estola olímpica (APULEIO, XI, XXIV). 
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Após um tempo servindo à deusa em Corinto, Lúcio resolve voltar a sua pátria de 

origem e logo é encaminhado a Roma pelas ordens da deusa.278 Em Roma, foi avisado em 

sonho que ainda faltava se iniciar nos Mistérios do grande deus, Osíris, considerado religião 

irmã. Lúcio não dispunha dos mesmos recursos financeiros e afirma ter tido que vender até as 

roupas do corpo para realizar sua segunda iniciação. Mais uma vez é evidenciada a 

necessidade de arcar com os gastos da iniciação e, embora fossem aceitos homens e mulheres, 

nem todos os cidadãos tinham condições financeiras de pagar os custos para que a iniciação 

ocorresse. O ritual de iniciação parece acontecer quase da mesma forma. No entanto, há dois 

diferenciais: o primeiro é que não há menção a um ritual de purificação, provavelmente 

porque Lúcio já estava purificado, já que era um iniciado nos Mistérios isíacos; o segundo 

diferencial apresentado nos relatos está na exigência em raspar os cabelos, mais uma 

evidência da influência egípcia. Lúcio é iniciado em um novo ritual noturno e após este 

momento, recebe as tão esperadas benesses: “encontrei meios de existência mais abundantes, 

e, levado pelo vento do êxito, consegui proventos, advogando no fórum na língua dos 

romanos” (APULEIO, XI, XXVIII).  

Tempos depois, Ísis aparece novamente em sonho, ordenando a Lúcio que se 

submeta a uma nova iniciação em seus mistérios e justifica que ela é necessária pois os 

ornamentos utilizados na primeira iniciação tiveram que ficar depositados no templo em 

Corinto e que não poderia, portanto, utilizar as mesmas vestes nas cerimônias em Roma. 

Conforme Burkert (1991, p. 69), poucos eram os grupos que cultuavam a mesma divindade 

em diferentes localidades e mantinham contato. A necessidade de uma segunda iniciação nos 

Mistérios isíacos demonstra bem este fato e Lúcio é mais uma vez iniciado, agora em Roma, 

em um processo de adaptação a nova cidade e apresentação aos iniciados que ali habitavam. E 

os ritos seguem: absteve-se de carne animal por mais de dez dias, seguindo a sua própria 

vontade, providenciou todos os preparativos para a iniciação, recebendo-a em seguida. Osíris, 

não satisfeito com o sentimento de inveja que aparecera em meio ao destaque de Lúcio, o 

promove à categoria de decurião quinquenal e a membro do colégio dos Pastórofos, onde 

exerceu suas funções de forma alegre. 

Entrando para o colégio dos Pastóforos, Lúcio tinha a certeza de sua salvação não 

apenas neste mundo, como também no outro mundo. Ele tinha a comprovação de que a 

promessa de que habitaria os Campos Elíseos, onde permaneceria prestando homenagens à 

                                                                 
278 Ver item “C” do Mapeamento da fonte. 
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deusa. Para Cumont (1911, p. 100-102), a iniciação indica que o deus prolongou sua vida 

após a morte e que nenhum outro culto, se não o mistérico, trouxe uma promessa tão concreta 

de um pós-vida. O culto de Elêusis e o culto de Samotrácia, segundo Bremmer (2014, p. 110-

125), também acreditavam nesta perspectiva e os Mistérios de Ísis dificilmente teriam 

prometido menos do que os mistérios mais conhecidos da Grécia. Burkert também aponta esta 

característica: “a morte permanece uma realidade, mas não é um fim absoluto, é sim um novo 

‘início’ e simultaneamente um outro tipo de ‘vida’ que é, em todo o caso, ‘boa’” (BURKERT, 

1993, p. 552). É sabido pela historiografia da área que os romanos não estavam preocupados 

com a vida no mundo inferior e utilizavam seus mausoléus como demonstração de 

reconhecimento social e perpetuação da memória279. Se os Mistérios de Ísis realmente se 

originaram em solo romano, como afirma Bremmer (2014, p. 110-124), podemos crer que 

pelo menos parte dos cidadãos, ou seja, aqueles iniciados, tinham uma aberta e clara 

preocupação com o pós-vida. Dessa forma, é muito difícil crer que uma civilização, seja ela 

qual for, não estivesse preocupada, mesmo que minimamente, com as questões do além. Este, 

já comprovamos aqui, não era o caso dos romanos, pelo menos não aqueles que cultuavam 

Ísis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
279 Já realizamos esta discussão no capítulo 2, tópico “Religião e magia no espaço romano”. Ver Veyne (2009) e 

Zanker (2010). 
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4.7. OS ESPAÇOS SAGRADOS ISÍACOS EM O ASNO DE OURO 

 

Falamos anteriormente a respeito do conceito de espaço e de como ele é 

imprescindível na obra em que estamos analisando. Apuleio construiu a sua narrativa de 

forma a tornar o espaço um elemento importante na revelação de suas teses. O espaço aparece 

como o elo mais importante para chegar neste objetivo: Lúcio sai de sua cidade, 

provavelmente Corinto, com destino a Hípata, na Tessália. Depois, agora metamorfoseado em 

asno, peregrina por muitas cidades, passando por desventuras, sempre regidas pelos desígnios 

da Fortuna, em direção novamente a Corinto, onde retorna a sua forma humana, graças à 

interferência divina da deusa Ísis, em um processo de catarse, como também já discutimos. O 

espaço se revela, portanto, aquele que torna possível o desenrolar da trama Apuleiana. O 

Livro XI não poderia ser diferente dos dez anteriores: sua construção narrativa também 

favorece a uma construção espacial, só que não mais enfatizando Lúcio e seus infortúnios, e 

sim em benefício da deusa Ísis, como veremos adiante. 

Iniciamos esta discussão relembrando a forma como definimos espaço 

anteriormente280: ele é pensado como uma categoria dinâmica, regida pelo movimento e pela 

prática. Para tanto, o espaço é o resultado de um processo de transformação do lugar – 

caracterizado pela estabilidade - através da prática e das ações humanas que são responsáveis 

pela orientação, temporalização e particularização espacial (CERTEAU, 2000, p. 202-207). O 

melhor exemplo para compreender tal definição corresponde à metáfora do caminhar, já 

trabalhada neste capítulo. A própria ideia de peregrinação de Lúcio, tanto como homem 

quanto como asno, se encaixa perfeitamente neste ponto de vista. Lúcio caminha pelas 

cidades, praticando lugares e transformando-os em espaço. Com relação ao seu contato com a 

divindade, é através de seu caminhar e também do ato de praticar os espaços que ele os 

sacraliza. De forma sucinta, consideraremos para a discussão que está por vir, a definição de 

espaço a partir da ideia de uma espacialização do sagrado, com destaque para as várias formas 

de ser, de estar e de habitar o espaço, de modo a sacralizá-lo, a partir da prática a um lugar e 

do contato com elementos sagrados. 

Com base nestes apontamentos, também é importante evidenciar que a nossa 

compreensão do conceito de espaço sagrado dar-se-á a partir da união entre duas categorias: 

                                                                 
280 Estamos nos referindo à discussão espacial realizada no capítulo 2. 
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espaço e religião. O espaço sagrado é, portanto, o espaço da religião, aquele cuja presença 

divina é colocada em evidência seja pela própria vontade divina ou por meio da prática e pela 

consequente sacralização por parte dos seres humanos. E como este espaço é dotado de 

sentido religioso? A resposta é mais simples do que parece: através da manifestação do 

sagrado que acontece de duas formas: por meio da hierofania, ou manifestação direta do 

sagrado; ou pela teofania, isto é, uma revelação indireta do sagrado, marcada pelo uso de um 

emissário para interpretar os desígnios divinos (PARK apud PEREIRA, 2014, p. 68-73). Estas 

concepções estão embasadas na teoria elideana, que define o espaço sagrado a partir de 

revelações divinas, sendo qualquer sinal suficiente para indicar a sacralidade do lugar 

(ELIADE, 1992, p. 17-37). 

O espaço sagrado é delimitado através de algumas características que iremos 

elencar com base nos estudos de Lane (2002, p. 18-20) e Nelson (2006, p. 5-7). O primeiro 

organiza o conceito em quatro características: ele é autônomo (auto se escolhe); é o próprio 

espaço ritual; não é restrito, haja vista que os deuses estão em vários lugares); e relaciona-se a 

espaços de consciência, que podem ser acessados sem adentrar fisicamente neles. Nelson 

complementa as características elencadas por Lane. Para ele, o espaço sagrado está 

organizado de três formas: primeiro, considerando as crenças e práticas; segundo, como um 

marcador identitário; terceiro, pela instabilidade, já que não são estáveis (PEREIRA, 2014, p. 

58-60). Através destas particularidades do espaço sagrado, chegamos à definição do que 

entendemos por espaços sagrados isíacos: correspondem à junção de um espaço sacralizado 

por meio de práticas sagradas e ritualísticas. Eles são divididos em cinco esferas, que se 

intercruzam, intercalam e possuem níveis de sacralidade distintos. São eles: espaço marítimo, 

espaço da procissão ou festividade, espaço templário, espaço onírico e espaço iniciático. 

Destrinchando os espaços sagrados isíacos de acordo com a construção espacial 

da obra de Apuleio, já no início do Livro XI ocorre a primeira aparição da deusa para Lúcio, 

que chega ao porto de Concréias, em Corinto, clamando por redenção. Ísis, em sonho, aparece 

sobre as águas do Mediterrâneo e promete a Lúcio devolver-lhe sua forma humana. Neste 

momento, Lúcio transforma e sacraliza um lugar “cru”, em um espaço de significação divina, 

transformando-o em um espaço marítimo, através de práticas religiosas281. O festival em 

honra a Ísis, Navigium Isidis, também é um importante elemento sagrado e ritualístico que 

contribui na definição de um espaço sagrado marítimo, haja vista a associação de Ísis-Pelagia, 

                                                                 
281 As preces e os rituais são imprescindíveis neste process o. Ver item “I”, categorias “preces”, “ritual”, 

“Navigium Isidis” e item “J” do Mapeamento da fonte, em anexos.  
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como “Nossa Senhora do Mar” e o ritual de abertura das navegações. Ísis é a deusa que 

acalma as tempestades e a violência marítima, garantindo a navegação e os bons frutos 

decorrentes dela.  

Seguindo a ideia do geógrafo David Edward Sopher (1967), também podemos 

interpretar o espaço marítimo como um centro religioso que, por sua vez, relaciona-se com 

ideias de atração social, comercial e a efervescência intelectual, ligadas a uma dinâmica 

religiosa. O centro religioso pode promover o desenvolvimento da vida urbana, como também 

extrapolar os limites religiosos. Na Aretalogia isíaca de Kyme, Ísis afirma, através de suas 

próprias palavras, que foi a responsável por inventar as atividades marítimas (DUNAND, 

2000, p. 188-189). Nesse sentido, também é por meio de um espaço marítimo que Ísis atua, 

possibilitando o comércio entre povos e garantindo bons resultados. Ainda, o espaço marítimo 

permite o intercâmbio cultural e a constante circulação de ideias, pessoas e costumes no 

Império (SOPHER apud PEREIRA, 2014, p. 66).  

O espaço marítimo é marcado pela mobilidade, haja vista os deslocamentos que 

são decorrentes de sua existência. Esta constatação corrobora com duas importantes 

perspectivas que se relacionam com a ideia de espaço sagrado: ecologia religiosa e paisagem 

religiosa282. Destacamos a importância do estudo de Park (1994) na extensão do conceito de 

espaço sagrado relacionado à noção de ecologia religiosa: mares, rios, grutas, florestas, 

colinas, árvores, montanhas compõem o espaço sagrado, haja vista que seus domínios podem 

ser estendidos ao mundo natural (PARK apud PEREIRA, 2014, p. 68-73). O homem é 

essencial neste processo, uma vez que sacraliza os espaços onde há uma intervenção divina 

tornando-o sagrado. Tanto Lúcio quanto os fiéis de Ísis têm um importante papel neste 

processo. Através do sonho Ísis se manifesta – hierofania - e pela composição religiosa, 

aquele espaço283 torna-se sagrado. Da mesma forma, durante a festividade de celebração da 

temporada de navegações, os fiéis sacralizam o espaço marítimo através de seus rituais para 

pedir benesses e proteção à deusa, que se manifesta através da figura do seu sacerdote – 

teofania. Deste modo, o espaço marítimo corresponde a uma área sagrada e em conjunto com 

outras áreas sagradas, elas constituem uma paisagem religiosa. 

                                                                 
282 Estamos nos referindo ao conceito de paisagem religiosa conforme os historiadores John Scheid e François de 

Poulignac (2010, p. 427-434): os deuses estão presentes em todos os momentos da vida romana, praticando 

espaços e tornando-os sagrados. De forma semelhante, os deuses habitam todos os espaços e, assim sendo, a 

paisagem religiosa romana é definida pela sua flexibilidade e constante movimen to. 
283 Corresponde ao espaço onírico, que será discutido adiante. 
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Dialogando com o espaço marítimo, temos o espaço da procissão ou espaço 

festivo284. Este é o espaço onde ocorre a festividade Navigium Isidis e o ritual responsável por 

tornar o mar Mediterrâneo navegável. No Livro XI se comemora o Navigium Isidis, uma 

festividade muito conhecida entre os antigos romanos, que também marcava o início da 

primavera, no quinto dia do mês de março. Lúcio descreve a procissão com detalhes: homens 

e mulheres, de todas as idades, se vestem da forma que melhor lhes convém e seguem na 

procissão festejando; depois aparecem flautistas e iniciados, cantando um hino isíaco, em 

forma de coro; em seguida aparecem os ministros que carregam símbolos representativos para 

o culto isíaco; os ministros, representando os deuses também acompanham a procissão; e por 

fim aparece o sumo-sacerdote. Todas estas pessoas desfilavam felizes, demonstrando alegria, 

que era uma das marcas de Ísis. Oferendas eram lançadas no mar para garantir a proteção 

divina e os bons frutos da navegação. No retorno ao templo, palavras sagradas eram 

proferidas, marcando o início da temporada navegável.  

No momento em que os fiéis percorrem o trajeto do templo até as margens do 

mar, retornando ao templo, após o ritual de purificação dos objetos que são lançados no mar 

por meio de barcos, eles estão praticando este espaço, que é notadamente móvel, e 

sacralizando cada trecho percorrido. O espaço da procissão é, portanto, um espaço sagrado, 

onde a deusa é cultuada e louvada das mais variadas formas possíveis. De acordo com a teoria 

de espaço sagrado defendida por Sopher (1967), o espaço festivo ou espaço da procissão é 

definido de acordo com a circulação de peregrinos, demarcando a importância do centro 

religioso. Logo, pela dinâmica circular e pelo processo de ritualização, a peregrinação dos 

fiéis delineia um importante movimento cultural, tornando o espaço da procissão um espaço 

sagrado (SOPHER apud PEREIRA, 2014, p. 64-68). 

Na perspectiva de Park (1994), o espaço da procissão ou festivo também 

corresponde a uma área sagrada, cujas hierofanias e teofanias estão demarcadas no ato da 

peregrinação dos fiéis e no trajeto sagrado do templo ao porto, retornando ao templo. Segundo 

o geógrafo Roger Stump (2008), o espaço festivo se relaciona ao espaço ritual, que liga a 

prática religiosa ao espaço sagrado (STUMP apud PEREIRA, 2014, p. 80-81). Assim, as 

práticas de adoração, que definem a dinâmica religiosa da vida diária e as peregrinações que 

demarcam os trajetos de adoração religiosa, correspondem ao cerne do que consideramos 

                                                                 
284 Aqui trataremos apenas da festividade Navigium Isidis, descrita no Livro XI. Embora saibamos da existência 

de outras celebrações dedicadas a Ísis, Apuleio escolhe apenas uma, optando narrar com detalhes. 
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enquanto espaço festivo, ligando a divindade aos seus fiéis, mesmo que de forma indireta, 

através da figura do sacerdote, e da presença de elementos religiosos do culto isíaco. 

Retornando do porto, os fiéis continuam a sua peregrinação, agora em direção ao 

templo. Lá, os servos da deusa guardam suas imagens, conforme os ritos, em um quarto 

específico da estrutura, denominado “quarto da deusa”. Após este momento, foram 

pronunciados votos de prosperidade ao imperador, ao Senado, à ordem equestre, aos 

navegadores, ao povo romano e a todos que estão sob a lei imperial. Depois, seguindo o rito 

grego, o sacerdote proclamou a abertura da temporada de navegações (APULEIO, XI, XVII). 

Pela narrativa de Apuleio compreendemos o papel importante desempenhado pelos templos, 

de modo geral, na Antiguidade: eles eram considerados a casa da divindade. Conforme Scheid 

(2003, p. 164-165), os templos característicos de Roma eram construídos em lugares elevados 

e deveriam ser localizados em áreas amplas. Dentro do templo era possível encontrar um 

altar285, um grande pátio, quartos específicos para a realização dos rituais de iniciação286, 

aposentos pessoais para sacerdotes287 e quartos simples para possíveis hóspedes288. Ainda, os 

templos possuíam piscinas289 e ambientes específicos de banho, onde os sacerdotes se 

banhavam antes dos rituais e realizavam rituais de purificação nos momentos de iniciação nos 

Mistérios isíacos.  

O Livro XI traz dois exemplos de templos dedicados a Ísis: o primeiro está 

localizado em Concréias e já citamos anteriormente a importância que o seu culto 

desempenhava em Corinto e sua importante região portuária, que é exatamente o local 

escolhido por Apuleio para descrever o festival Navigium Isidis em sua obra; o segundo 

templo citado pelo autor é o Iseum Campensis, localizado no Campo de Marte, em Roma. 

Este era o templo isíaco mais famoso, provavelmente reconstruído por Calígula, após o longo 

processo de perseguição e aceitação do culto. Santuários dedicados à deusa Ísis, localizados 

ao lado do templo de Iseum Campensis, bem como o próprio templo, traziam decorações com 

                                                                 
285 Acredita-se que neste momento pós-iniciático Lúcio estivesse no pátio do templo, onde geralmente estava 

localizado o altar: “no meio da casa sagrada, diante da imagem da deusa, um estrado de madeira foi erguido. Fui 

convidado a subir” (APULEIO, XI, XXIV). 
286 “Fui vestido com uma roupa de linho que jamais tinha sido usada, e  o sacerdote, tomando-me pela mão, me 

conduziu para a parte mais retirada do santuário” (APULEIO, XI, XXIII). 
287 “Reconfortado espiritualmente, e sem esperar que amanhecess e, corri, completamente desperto, à residência 

do sumo-sacerdote. Ele saía do quarto quando o encontrei e o saudei” (APULEIO, XI, XXII). 
288 Como no exemplo de Lúcio, que aluga um quarto dentro do templo para permanecer perto da deusa Ísis e 

ajudar os sacerdotes nas tarefas divinas do templo. Descrição detalhada em item “K” , do Mapeamento da fonte: 

“arranjei um alojamento no próprio pátio do templo e ali constituí um lar temporário” (APULEIO, XI, XIX).  
289 “Conduziu-me à piscina mais próxima, cercado pela piedosa escolta. Tendo eu tomado o banho costumeiro, 

implorou a proteção divina, e me purificou aspergindo-me água lustral” (APULEIO, XI, XXIII). 
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obeliscos e esculturas que remetiam ao estilo de arte egípcia (SCHEID, 2003, p. 148-177). 

Embora Roma apresente o importante porto de Óstia, Apuleio optou por apresentar o porto de 

Concréias em sua obra. No entanto, o primeiro também é citado. Lúcio, após sua primeira 

iniciação em Corinto, vai para a sua cidade pátria, provavelmente Madaura, e de lá recebe o 

chamado de Ísis, partindo de navio para Roma: “[...] parti com destino a Roma. Graças aos 

ventos favoráveis, cheguei rapidamente ao porto de Augusto [Ostia Antica]” (APULEIO, XI, 

XXVI). Talvez a escolha do templo de Óstia para fechar a sua história esteja relacionado com 

a importância da cidade de Roma para o Império, como o lugar onde alcançou o maior 

número de benefícios concedidos pelos deuses. 

O espaço templário por si só já é sagrado. Ele é a casa dos deuses e é o espaço, se 

não o principal, onde ocorrem as práticas ritualísticas e onde se guardam os livros e elementos 

sagrados da deusa. Seguindo a linha interpretativa de espaço sagrado proposta por Sopher 

(1967), o espaço templário, assim como o espaço marítimo, também corresponde a um centro 

religioso. Ele também é um espaço de circulação de pessoas, de costumes e de ideias. Lúcio, 

embora iniciado no culto de Ísis na cidade de Corinto, vai a Roma, seguindo a solicitação da 

deusa, e lá ele encontra seus pares no templo de Iseum Campense: 

 

 

de lá, um carro ligeiro me conduziu e, ao cair da noite, na véspera dos idos 
de dezembro, eu entrava na cidade sacrossanta. Minha preocupação 
essencial, desde então, foi de oferecer diariamente meu tributo de orações a 
divina majestade, a rainha Ísis, a quem chamam a deusa campestre, pela 
localização do templo em que se pratica a piedosa veneração. Eu fui um fiel 
e regular adorador em seu altar; embora um estrangeiro no templo, pertencia 
por nascimento ao seu culto (APULEIO, XI, XXVI). 

 

 

Lúcio, enquanto um iniciado no culto de Ísis, circula entre os vários templos ou, 

pelo menos, por dois deles. No templo de Corinto, a peregrinação demarca a importância do 

templo. Especificamente no festival Navigium Isidis, os fiéis partem do templo, percorrendo 

pelo espaço da procissão até chegar ao espaço marítimo. Posteriormente, os fiéis retornam 

pelo espaço da procissão, finalizando sua festividade novamente no espaço templário. 

Conforme Sopher, a ideia de circulação de peregrinos define a importância do centro religioso 
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enquanto espaço sagrado - neste caso, espaço sagrado isíaco -, pela dinâmica dos fiéis, pelo 

movimento cultural e pela sacralização espacial, através do ritual (SOPHER apud PEREIRA, 

2014, p. 64-68). O espaço templário também é um espaço construído pela atuação e interação 

de grupos religiosos com a divindade e está sobrecarregado de muitas obrigações religiosas290. 

Do ponto de vista de Stump, ele também se encaixa na ideia de espaço teocêntrico, no qual há 

uma contínua presença da divindade, manifestada através de hierofanias e teofanias e onde 

ocorrem constantes práticas de adoração, ritos de passagem, peregrinações e espaços 

imaginados291 (STUMP apud PEREIRA, 2014, p. 74-82).  

Enfim, o espaço templário também corresponde a uma área sagrada, onde ocorrem 

peregrinações no seu entorno e prática sagradas, representadas principalmente pelos atos 

ritualísticos. O espaço templário comporta níveis de sagrado, englobando espaços acessíveis a 

todos e espaços mais restritos, como os ambientes onde ocorriam a iniciação nos Mistérios 

isíacos (PARK apud PEREIRA, 2014, p. 68-73). Neste recinto de iniciação, bem como em 

espaços abstratos, havia um diálogo direto entre fiel e divindade e, por meio das hierofanias, 

tem-se a formação do dois próximos tipos de espaço que iremos trabalhar: espaço oniríco e 

espaço iniciático. 

Os conceitos de hierofania e teofania, como já demonstrado, são muito 

importantes em como o espaço sagrado se define. Neste sentido, não necessariamente, ele 

precisa ser um espaço físico e imóvel. Muito pelo contrário, a ideia de ecologia religiosa 

contribuiu muito na quebra desta visão um tanto quanto obsoleta. Pensar em elementos da 

natureza relacionado com o espaço sagrado, possibilita um leque de opções na compreensão 

do que os romanos de fato consideravam sagrado. Conforme Scheid e Poulignac (2010, p. 

427-434), os deuses estavam presentes e habitavam todos os lugares na vida dos romanos. 

Mesmo os espaços mais inesperados, quando praticados com objetivo religioso, eram 

sacralizados, tornando-se sagrado. Para Park (1994), o espaço sagrado estava relacionado 

tanto com o mundo conhecido, quanto com o mundo desconhecido (PARK apud PEREIRA, 

2014, p. 68-73). O desconhecimento, na sua percepção, refere-se aos espaços que envolvem a 

                                                                 
290 O ritual é um importante exemplo desta afirmação, Apuleio demonstra em várias passagens a necessidade de 

realizar as obrigações diárias exigidas para o funcionamento do templo : “o ancião me conduziu logo até a porta 

do imponente edifício, onde, depois de ter celebrado, na forma consagrada, o rito de abertura do templo, cumpriu 

o sacrifício matinal” (APULEIO, XI, XXII). 
291 Entendemos espaços imaginados como aqueles que se relacionam com o pós vida ou com a ideia de 

renascimento. Lúcio, durante o ritual de iniciação que ocorre em uma sala reservada dentro do templo, afirma: 

“aproximei-me dos limites da morte. Pisei o portal de Proserpina, e voltei, trazido através de todos os elementos” 

(APULEIO, XI, XXIII). Neste sentido, Lúcio renasce para uma vida religiosa, dedicada à Ísis. 
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natureza; contudo, nada nos impede de expandir tal definição a um espaço mais abstrato ou 

mesmo imaginário, que é o espaço do sonho, ou espaço onírico.  

Esta categoria espacial corresponde ao espaço de aparição da divindade, 

promovendo o contato direto entre fiéis e deuses ou sacerdotes e deuses. O espaço onírico 

também é um espaço de diálogo e de transmissão de mensagens. Tanto Ísis quanto Osíris 

estabelecem fortes conexões com seus seguidores através dos sonhos. Como vimos 

anteriormente, o sonho era imprescindível no culto de Mistério isíaco, pois era através dele 

que ela convidava aqueles que seriam iniciados – e esta iniciação só deveria acontecer e só 

seria aceita pelo convite da deusa – e designava os custos e o sacerdote responsável pela 

iniciação. Apuleio retrata bem esta realidade no Livro XI, quando demonstra a importância 

dos sonhos na realização de toda a narração subsequente ao aparecimento de Ísis, em sonho, 

sob as águas do mar, prometendo-lhe sua redenção.  

Todas as vias de comunicação e a revelação da vontade da deusa ocorrem através 

do sonho. Deste modo, o conceito de hierofania, no caso específico do culto de Ísis, é 

indispensável para a compreensão deste tipo de espaço sagrado. A manifestação de Ísis 

aparece de forma direta, sem intermédio de um emissário, no caso o sacerdote, que 

interpretaria o sonho, como era comum na Antiguidade: “mal fechara eu os olhos, quando, do 

seio do mar, elevou-se acima das ondas um rosto divino [Ísis], que parecia adorável aos 

próprios deuses” (APULEIO, XI, III); “ora, o grande sol, percorrendo sua órbita estelar, 

completara mais um ano, quando interveio de novo no meu sono a solicitude vigilante do 

nume benéfico, e  [Ísis] veio conversar comigo ainda a respeito de iniciação e de 

consagração” (APULEIO, XI, XXVI); ou “Osíris, me apareceu em sonho, não sob qualquer 

figura de empréstimo, mas mostrando-se face a face, e se dignou fazer ouvir o seu verbo 

venerado. Incitou-me então, sob o seu patrocínio, a continuar resolutamente no fórum minha 

gloriosa carreira de advogado” (APULEIO, XI, XXX). Os sacerdotes também conversavam 

com os deuses de forma direta e são comunicados das vontades divinas através de sonhos: 

“não temas que seja difícil nada do que dispus, porquanto, neste mesmo momento em que 

venho a ti, apareço por outro lado ao meu sacerdote para instruí-lo durante o sono sobre o que 

é preciso fazer em seguida” (APULEIO, XI, VI) ou ainda “fui-me direto a ele, sem demora, e 

ele, da sua parte, não ignorava o que eu lhe diria, tendo sido avisado anteriormente por uma 

ordem semelhante, que deveria me conferir o sacramento. Na noite precedente também tivera 

um sonho” (APULEIO, XI XXVII). 
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De acordo com a perspectiva de Sopher (1967), o espaço onírico também pode ser 

interpretado como um lugar sagrado, que compõe e auxilia na estruturação do espaço sagrado 

isíaco, e que consiste na compreensão da relação entre os fiéis e a divindade através de um 

espaço individualizado, onde a deusa se manifesta. (PEREIRA, 2014, p. 65-67). Em adição, 

também compreendemos o espaço onírico segundo os termos de Stump (2008): o espaço 

sagrado [onírico] é uma construção cultural, pois ele existe através da atuação dos fiéis, de 

acordo com os seus sentimentos religiosos, que estão armazenados nos seus interiores e são 

sacralizados a tal ponto de serem compreendidos enquanto elementos religiosos da 

imaginação e abstração espacial dos fiéis292 (STUMP apud PEREIRA, 2014, p. 75-76). 

O quinto e último tipo de espaço sagrado isíaco que iremos abordar é o espaço 

iniciático, tão singular quanto o espaço onírico. Assim como o anterior, ele também é um 

espaço construído culturalmente pelo sentimento religioso e pela adoração dos fiéis. Este é o 

espaço onde ocorre o processo de iniciação nos Mistérios isíacos. Ele também está 

amplamente conectado ao espaço templário, haja vista que as práticas sagradas e ritualísticas 

acontecem dentro do templo, através de um ritual de iniciação, tendo o seu momento máximo 

no encontro com a divindade. Além de ser considerado um espaço abstrato e imaginário, 

embora aconteça em um espaço físico e imóvel, o espaço iniciático também é uma categoria 

que remete ao contato direto entre o fiel e a divindade, face a face, se estabelecendo como um 

lugar sagrado, de acordo com Sopher (1967), por estar diretamente conectado a uma área 

sagrada, neste caso, o espaço templário (SOPHER apud PEREIRA, 2014, p. 65-67).  

Sopher afirma ainda que o espaço pode ser sacralizado através de um processo de 

ritualização, que o torna sagrado, não apenas no sentido material, como também resultante de 

uma imaginação religiosa. O ritual de iniciação transforma um espaço físico em um espaço 

transcendental, imaginário, de manifestação divina e revelação face a face da divindade; ele é 

um espaço teocêntrico e também hierofânico, de acordo com Stomp (2008) - que defende a 

ideia de categorização do espaço sagrado -, imaginário, onde ocorrem hierofanias e de 

diálogo com o divino sem a necessidade de intermediários (STOMP apud PEREIRA, 2014, p. 

74-81). Dentre as formas de interação mais comum decorrentes do espaço iniciático, podemos 

citar as práticas de adoração, incluindo as práticas religiosas e/ou ritualísticas do iniciado; os 

ritos de passagem, neste caso, indicando a morte para uma vida mundana e renascimento para 

                                                                 
292 Além do espaço onírico, podemos associar esta ideia com outros tipos de espaços imaginados o u abstratos 

que são considerados sagrados: Campos Elís eos, Tártaro, Espaços Oníricos, etc.   
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uma vida religiosa; e os espaços imaginados, associados a concepções de além, vida após a 

morte e/ou uma ideia de renascimento ou reencarnação.  

Esta concepção de vida no mundo inferior remete diretamente às garantias dadas 

por Ísis aos iniciados em seu culto de Mistério. No Livro XI, Ísis concede a Lúcio o seu 

momento de catarse e garante que mesmo após o fim de sua trajetória terrestre, ele lhe 

prestará homenagens dos Campos Elíseos293. Ademais, o espaço iniciático é demarcado por 

todo o ritual de iniciação, atingindo seu clímax no momento do encontro com a deusa. O seu 

chamado, por meio do espaço onírico, marca o começo do processo de iniciação: nele, a 

divindade informa o dia, o sacerdote responsável e os gastos necessários para sua execução. 

Postas as exigências, o iniciado passa por um ritual de purificação e por um processo de 

abstenção. Depois, ele é vestido com túnicas de linho e levado pelo sacerdote responsável 

pela iniciação para o quarto mais reservado do templo, onde ocorre o clímax do processo: 

uma morte simbólica de uma vida de excessos para que o iniciado renasça para uma vida de 

proximidade com os deuses, marcada pela garantia de uma existência pura, alegre e benéfica. 

Também é neste momento em que ocorre o contato direto com a divindade: “vi-os face a face 

e os adorei de perto” (APULEIO, XI, XXIII).  

Após este momento desconhecido para os não iniciados, de revelações e 

promessas, o iniciado, usando uma estola olímpica, é exposto aos olhos dos deuses e dos fiéis 

e banquetes são realizados marcando o dia do nascimento do iniciado. No dia posterior, os 

votos são renovados e as mesmas cerimônias realizadas, encerrando a iniciação com um 

almoço sacramental294. Este momento último demarca o fim do espaço iniciático no interior 

de uma área sagrada, a do espaço templário. Assim, é possível afirmar que além de ser um 

mundo desconhecido para os não iniciados, o espaço iniciático corresponde a uma construção 

ritualística e imaginária, cuja existência está atrelada ao ritual e aos atos performáticos, 

caracterizando-se como um espaço instantâneo. É apenas no momento da prática religiosa que 

tal espaço figurativo e móvel é sacralizado, transformando-se em um espaço sagrado isíaco. 

Sua existência está, portanto, subordinada à vontade da deusa, que é revelada através de um 

espaço onírico.  

Dessa forma, podemos afirmar que a concepção de espaço sagrado enquanto um 

espaço físico, imóvel e material, de templos e santuários, encontra-se superada. Para delimitar 

                                                                 
293 Ver item “L” do Mapeamento da fonte, categoria “Promessa”, em anexos. 
294 Para maiores detalhes, ver item “J” do Mapeamento da fonte, em anexo. 
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o que se constitui enquanto um espaço sagrado seria necessário pensar em termos de uma 

categorização espacial do sagrado, pois nem todos estes espaços são interpretados pelos 

devotos da mesma forma. Por este motivo, optamos por dividir o espaço sagrado nas cinco 

categorias discutidas neste tópico: espaço marítimo, espaço da procissão ou festivo, espaço 

templário, espaço onírico e espaço iniciático. A junção destas categorias de espaço sagrado 

unidas a uma ideia de espaço ritualístico – este responsável por ligar a prática religiosa ao 

espaço sagrado – formam o que denominamos de espaços sagrados isíacos, muito presentes 

na construção narrativa espacial do Livro XI.  

Neste sentido, analisando-os é possível identificar as duas formas de manifestação 

do sagrado elencadas outrora: Ísis e Osíris se manifestam diretamente em muitos momentos 

do Livro XI – hierofania - através de um espaço onírico e de um espaço iniciático, e daí a 

importância deles para a narrativa, como um meio de contato direto entre a divindade e o fiel. 

Ainda, o sagrado se manifesta por meio de intermediários – teofania -, como no caso do 

sacerdote, que atua como um emissário dos desejos dos deuses, como perceptível na 

configuração do espaço marítimo e espaço festivo, cujo sacerdote atua na sacralização dos 

espaços. O caso específico do espaço templário, área sagrada e de culto, é um pouco mais 

complexo, haja vista que o templo é o espaço onde a divindade reside e, por isso, ela pode se 

manifestar através de hierofanias ou teofanias: o primeiro caso é evidenciado no diálogo da 

deusa com seus sacerdotes através de seus acessos pelo espaço onírico, e.g., e o segundo caso 

pode ser definido pelos sacrifícios ou pelo acesso, leitura e interpretação dos textos sagrados 

aos seus fiéis, que tem como mensageiros os sacerdotes.  

Enfim, através da análise do Livro XI é possível perceber que qualquer espaço 

pode se transformar em sagrado, dependendo apenas da realização de práticas sagradas no seu 

entorno. Os seres humanos, através da prática e do contato com os seres supremos, são os 

responsáveis por dotar os espaços com valores, referências, símbolos, sacralizando-os. Tanto 

a obra em análise, como a reformulação dos estudos em torno do conceito de espaço sagrado, 

mostram que no Império Romano eles estavam formados por uma paisagem religiosa 

completamente dinâmica e móvel. Acreditamos, por fim, que Apuleio evidencia vários tipos 

de espaços sagrados isíacos, ao longo de todo o Livro XI, com o intuito de legitimar a 

importância da deusa Ísis, como aquela que está presente em todos os momentos e em todos 

os lugares da vida religiosa romana. Logo, o elogio à deusa, através de uma construção 

espacial e ritualística do seu culto na obra, corresponde à base deste último livro.  
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho, analisamos a obra O Asno de Ouro, a partir da 

combinação de duas metodologias: o Estruturalismo Genético, do Lucian Goldmann - de 

caráter mais geral - e a Análise Categorial, como uma ferramenta metodológica da Análise de 

Conteúdo, desenvolvido pela Laurence Bardin – de caráter mais específico. A combinação 

destes dois métodos foi essencial para a realização do mapeamento da fonte, em anexo no 

segundo volume deste trabalho. O método de Análise Categorial foi utilizado para dividir a 

obra em categorias específicas, a partir da escolha de temas que propiciaram um olhar mais 

detalhado da narrativa de Apuleio. O método do Goldmann, por sua vez, nos possibilitou 

caminhar pelos aspectos da compreensão que nos apresenta a um sentido de explicação, no 

sentido de um ser o complemento do outro. Logo, optamos por compreender o culto isíaco na 

tentativa de explicar a diversidade religiosa no Império, de modo a entender o funcionamento 

ritualístico e a demarcação de espaços sagrados dedicados a Ísis, uma deusa notadamente 

estrangeira. 

Vimos que o período imperial foi marcado pelo contato dos romanos com uma 

grande quantidade de povos e costumes e, por este motivo, constituiu-se enquanto uma 

sociedade marcada pela heterogeneidade. Esta atitude de tolerância possibilitou ao Império 

organizar-se como tal: um complexo emaranhado de culturas que se intercruzam em uma via 

de mão dupla, cujos povos se apropriam e ressignificam os vários elementos culturais, tendo 

em vista sua própria bagagem cultural, redefinindo, deste modo, as bases identitárias do 

mundo romano. O próprio Apuleio, autor da obra em estudo, é um exemplo deste intenso 

fluxo cultural: nascido em Madaura, província romana, viajou por muitas cidades, estudou na 

Grécia, onde teve contato com cultos de Mistério – notadamente os Mistérios órficos e 

eleusinos -  e com a filosofia Médio-platônica; advogou em Roma, foi um membro do 

movimento da Segunda Sofística e passou seus últimos dias vivendo em Cartago. 

Dialogando com a religião de sua época, Apuleio escreve a obra O Asno de Ouro, 

em um momento de amadurecimento religioso e intelectual. Acredita-se que ele possa ter sido 

um praticante de muitos cultos antigos, inclusive um iniciado no culto de Ísis. Conforme 

Bradley (1998, p. 328) se Lúcio é iniciado de forma fictícia no culto isíaco, Apuleio é o 

grande responsável por dar vida e narrar os detalhes de tal prática religiosa. E como ele tinha 
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ou teve conhecimento das tantas minúcias que foram narradas ao longo do ritual de iniciação 

de Lúcio no Livro XI? Provavelmente pelo seu próprio conhecimento nos cultos de Mistério 

de outros deuses ou no próprio culto de Ísis. Infelizmente, ficaremos sem uma resposta 

concreta, nos restando apenas a permanência no campo das suposições. O certo é que os 

estudiosos consideram o seu relato iniciático quase como inquestionável, devido as poucas 

fontes que tratam da questão e pela similaridade com outros cultos de Mistério, como o de 

Elêusis. Provavelmente Apuleio teve acesso a muitas destas informações durante as suas 

viagens: havia um templo de Ísis e um outro dedicado a Serápis em Sabrata, onde foi acusado 

e julgado de ser praticante de magia. Há indícios de que em Cartago a deusa também seria 

conhecida, mesmo porque ela estava associada à figura de Serápis, este sim de popularidade 

notória entre os cartagineses. No entanto, o provável local onde Apuleio foi apresentado ao 

culto isíaco teria sido em Atenas, cidade na qual Ísis era adorada desde o século II a.C., onde 

existiam templos, inscrições e decorações ornamentais dedicadas à deusa. Lá ela também 

tinha o seu próprio templo, localizado na encosta sul da Acrópole (BRADLEY, 1998, p. 328-

330). 

É a partir destas influências que Apuleio constrói a sua narrativa, deixando claras 

evidências de que sua tese principal é a de realizar um elogio ou uma apologia ao culto de 

Ísis. Toda a narrativa, iniciada no Livro I até o X, culmina na aproximação do personagem 

Lúcio com a divindade, além do que o Livro XI corresponde a uma outra forma de estrutura 

narrativa, distante de sua proposta anterior: ele se estabelece enquanto um livro religioso e 

não mais milesiano, com o sentido de divertir os seus leitores. A própria ideia de peregrinação 

do personagem é um instrumento proposital, que indica uma possível construção de um 

processo de ritualização, que culmina em seu encontro e adesão ao culto de ísis: o 

personagem Lúcio provavelmente parte de Corinto, com destino a Hípata e, após sua 

metamorfose, faz o caminho inverso. Mesmo estando em Corinto, antes ele não tinha o 

conhecimento do culto de Ísis; somente após a sua peregrinação preparatória, ele é lançado 

em situações de provações e infortúnios, que o preparariam para uma vida pura, junto à 

divindade Ísis, como nos é apresentado no Livro XI. 

Esta ideia de que a peregrinação na verdade corresponde a um processo de 

ritualização fica ainda mais evidente quando consideramos que Lúcio é regido pela vontade 

da Fortuna. É certo que ela é a grande responsável pelas desventuras sofridas pelo 

personagem até obter o seu momento final de catarse. Graças as suas vontades, Lúcio é 

conduzido à religião isíaca, no Livro XI. Um aspecto curioso e relevante de ser mencionado é 
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o de que Ísis, durante o século II d.C., geralmente era associada pelos romanos com a deusa 

Fortuna, daí a nomenclatura Ísis-Fortuna. A Fortuna era a deusa responsável por reger o 

destino das pessoas. Neste sentido, fica a cargo do sacerdote de Ísis revelar o real papel da 

peregrinação enquanto uma preparação para que o personagem pudesse conhecer e ter acesso 

ao culto de Ísis. A Fortuna se transforma, de cruel e desumana, para boa, clarividente e 

auspiciosa. Logo, parece-nos que todo o sofrimento pelo qual Lúcio passou foi proposital, 

para que Ísis pudesse se revelar enquanto uma deusa poderosa e benevolente, proporcionando 

o momento de redenção do personagem, o que torna cada vez mais evidente o elogio religioso 

ao culto isíaco em sua obra. 

Toda a narrativa dedicada ao seu culto demonstra que Lúcio agora possui uma 

nova consciência religiosa, voltada aos bons costumes, o que era próprio do moralismo 

pregado pelos romanos, e da pureza religiosa. Embora tenha se iniciado nos Mistérios de Ísis, 

ele não demonstra um exclusivismo295 em torno da deusa e nem de seus rituais. Este fato é 

comprovado no próprio fato de a deusa ser descrita como muitas outras, mostrando que vários 

povos a cultuam de diferentes formas e ritos distintos; ainda, no ato de sua iniciação, Lúcio 

revela que teria tido contato direto com os deuses, no plural; e a sua iniciação no culto de 

Osíris também demonstra uma não competitividade da deusa em um mundo politeísta. Logo, 

há uma clara referência por parte de Lúcio às práticas henoteístas, cujas divindades de um 

mesmo sexo e de várias religiões se aproximam, como se sua essência fosse única, mesmo 

diante de diferentes nomes e ritos. Se o culto de Ísis foi perseguido em Roma durante o 

período republicano, na época de Apuleio sua popularidade atinge o auge e Ísis representa a 

divindade feminina universal.  

Desta forma, toda esta experiência religiosa vivenciada pelo personagem 

comprova a nossa tese de que existiam espaços sagrados isíacos no Império, que estavam 

                                                                 
295 Apuleio deixa claro sua aversão às práticas monoteístas quando narra, no Livro IX, a venda de Lúcio -asno ao 

moleiro e a sua mulher, descrita como a pior das mulheres, aquela que carrega consigo todos os vícios e que crê 

em um deus único, desprezando todos os demais. Com relação ao deus monoteísta, Apuleio traz escassas 

informações, inclusive sobre quem ele seria - se derivaria do Judaísmo ou do Cristianismo. De toda forma, seu 

julgamento a tal religião e ao que ela professava é bem evidente. Pela descrição de uma de suas fiéis é possível 

considerar que a religião de um deus que sacrilegamente professava a sua crença como única, desprezando toda 

uma cultura religiosa já existente, é nitidamente negativa. As características dessa mulher infame, de certo modo, 

eram aceitas por esta divindade, que possivelmente deveria compactuar com ela. Da mesma forma, sua narrativa 

dá a entender que os possíveis fiéis dessa divindade se comportavam de maneira semelhante a esta detestável 

mulher. Ver item “G” do Mapeamento da fonte, em volume II. Diante de tais fatos, é possível notar que ao longo 

de toda a sua peregrinação, Lúcio-asno passa a ter contato com diversos costumes, pessoas e divindades – seja o 

deus do Riso, a deusa Síria ou o deus monoteísta - que são apresentadas das mais variadas  formas e apresentam 

características distintas, mas todas elas confluem em uma geral: a de alteridade destes deuses frente à figura da 
deusa Ísis. 
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inseridos em uma ampla paisagem religiosa e que foram construídos através da manifestação 

do divino de forma direta ou por meio das ações dos seus fiéis. A própria construção narrativa 

do Livro XI implica na organização destes espaços: no início do livro Lúcio está no porto de 

Concréias, em Corinto, onde tem o primeiro contato com a deusa Ísis, através de um espaço 

onírico, ou seja, do sonho. Ao acordar, Lúcio presencia o festival Navigium Isidis e segue a 

procissão peregrinando em direção ao mar, a fim de lançar barquinhos com oferendas à deusa, 

ritual este que transforma o mar em um espaço de atuação e proteção divina. Ao término desta 

prática ritualística, os fiéis retomam os seus postos em um espaço da procissão ou da 

festividade, caminhando para o espaço do templo, onde palavras que demarcam a abertura do 

período de navegações são proferidas. É através deste espaço templário, considerado a 

morada da deusa, que Lúcio passa por sua primeira iniciação no culto de Mistério e é por 

meio desta prática ritualística que o espaço iniciático toma forma. Deste modo, a construção 

destes espaços marca um rompimento com uma visão tradicional, porém em desuso, de que os 

espaços sagrados são físicos e estáticos. Acrescentamos um “também” nesta explicação 

anterior: o espaço sagrado também pode ser físico e estático, mas antes disto, ele é móvel, 

dinâmico, circular e imaginário. 
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1. CRONOLOGIA 

 

Dinastia Júlio-Claudianos                                                                      (27 a.C. – 68 d.C.) 

Augusto                                                                                                     31 a.C. - 14 d.C.        

Tibério                                                                                                              14 - 37 d.C.       

Calígula                                                                                                             37 - 41 d.C.       

Cláudio                                                                                                              41 - 54 d.C.       

Nero                                                                                                                  54 - 68 d.C.       

 

O ano dos quatro imperadores                                                                       (68 – 69 d.C.) 

Galba                                                                                                                 68 - 69 d.C. 

Otão                                                                                                                          69 d.C.    

Vitélio                                                                                                                      69 d.C. 

Vespasiano                                                                                                               69 d.C. 

 

Dinastia Flaviana                                                                                          (69 -  96 d.C.) 

Vespasiano                                                                                                        69 - 79 d.C. 

Tito                                                                                                                    79 - 81 d.C. 

Domiciano                                                                                                        81 - 96 d.C. 

 

Dinastia Antonina                                                                                        (96 – 192 d.C.) 

Nerva                                                                                                                96 - 98 d.C. 

Trajano                                                                                                              98 - 17 d.C.  

Adriano                                                                                                         117 - 137 d.C. 

Nascimento de Apuleio*                                                                            124 ou 125 d.C.  

Antonino Pio                                                                                                 138 - 161 d.C. 

Casamento com Aemilia Pudentila*                                                          156 ou 157 d.C. 

Apuleio enfrenta um processo que resulta em Apologia*                                     158 d.C. 

Escreveu textos sobre Ictiologia*                                                                   158-159 d.C. 

Marco Aurélio                                                                                                 161-180 d.C. 

Lúcio Vero                                                                                                      161-169 d.C. 



218 

 

Apuleio se muda para Cartago*                                                                             170 d.C. 

Provável data de escrita da obra Flórida*                                                    170 - 175 d.C.  

Provável ano de escrita da obra Metamorfoses ou O Asno de Ouro*                    175 d.C. 

Provável data da morte de Apuleio*                                                                      180 d.C. 

Cômodo                                                                                                        180 - 192 d.C. 

 

Dinastia Severa                                                                                          (193 – 235 d.C.) 

 

Imperadores Sírios                                                                                     (235 – 268 d.C.) 

 

Imperadores Ilírios                                                                                    (258 – 283 d.C.) 

 

Imperadores da Tetrarquia                                                                        (284 – 324 d.C.) 

 

Imperadores da casa de Constantino                                                         (306 – 395 d.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) As marcações com o símbolo asterisco fazem menção a biografia de Apuleio. 



219 

 

2. MAPAS 

 

Mapa 1: A expansão imperial romana no século II d.C. In: TURCAN, Robert, 2005, p. XII-XIII. 
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Mapa 2: O Império romano e suas províncias durante o século II d.C. In: WOOLF, Greg, 2012, p. 160-161. 
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Mapa 3: Os lugares de celebração da festividade Navigium Isidis. In: BRICAULT, Laurent, 2006, p. 135. 
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3. CORPUS: MAPEAMENTO DA FONTE 

 

A. MAGIA 

 

Magia: berço da magia na Tessália – “Onde essas coisas se passaram e são comentadas abertamente pelo povo” (APULEIO, I, V). 

“Emergido ao mesmo tempo do sono e do leito, com o espírito sempre ansioso e ávido ao mais alto ponto de conhecer fatos raros e maravilhosos, 

encontrei-me, pois, no coração da Tessália, nesse país que o mundo inteiro concorda em celebrar como o berço das artes mágicas e dos 

encantamentos, tendo ocorrido nessa cidade a origem da aventura do meu valente companheiro Aristômenes”  (APULEIO, II, I).  

“‘Estás contente da estadia em nossa pátria?  Que eu saiba, pelos templos, banhos, e outros edifícios públicos, somos bem superiores a não 

importa qual cidade. Quanto a utensílios, estamos providos satisfatoriamente. E é certo que se vive livremente e à vontade. Um forasteiro ativo 

aqui encontra a animação de Roma. Um hóspede modesto, a paz do campo. Em suma, por toda a província, somos um retiro encantador’” 

(APULEIO, II, XIX). 

Ver II, XX. 

“Vê-se bem que és um menino e peregrino de muito longe, pois ignoras que te encontras na Tessália, país onde as feiticeiras têm o hábito de 

roubar com os dentes, do rosto dos mortos, material com que prover suas artes mágicas” (APULEIO, II, XXI). 
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MAPEAMENTO DAS HISTÓRIAS QUE ENVOLVEM O TEMA MAGIA 

ACONTECIMENTO PERSONAGENS 

ENVOLVIDOS 

ESPAÇO PRATICANTE DE MAGIA TIPO DE MAGIA 

História de 

Aristômenes, sobre o 

seu amigo Sócrates (I, 

V-XIX). 

Aristômenes, 

Sócrates, Pância, 

Méroe, Porteiro 

da estalagem. 

Tessália 

(Larissa – I, 

VII - e Hípata -

, I, V). 

Méroe (Mulher de idade 

avançada – I, XII): “Mágica 

e adivinha, tem o poder de 

abaixar o céu, de suspender 

a terra, de petrificar as 

fontes, de diluir as 

montanhas, de sublimar os 

mares e derrubar os deuses, 

de apagar as estrelas e 

iluminar o Tártaro” (I, 

VIII);  

Pância: Também de idade 

avançada – Levavam 

consigo lâmpada acesa, uma 

esponja e uma espada (I, 

XII). 

- Magia de sedução (I, VIII-IX); 

- Metamorfoses (I, IX); 

- Gravidez perpétua (I, IX); 

- Manteve cidade em prisão domiciliar 

(I, X); 

-Transporte de casa com moradores 

para outra cidade (I, X); 

-Retirada do coração de Sócrates e 

substituição com esponja (I, XIII);  
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História de Lúcio e 

seus hospedeiros 

Milão e Panfília/Fótis 

(escrava). 

Birrena (Figura 

feminina, 

protetora e 

materna, tenta 

livrar Lúcio de 

sua própria 

curiosidade. Pode 

ter associação 

com Ísis, por suas 

características – 

II, II-V); Fótis, 

Milão, Panfília 

(Descrição por 

Birrena – II, V). 

Tessália 

(Hípata – I, 

XXI). 

Panfília: “Ela passa por 

mágica de primeira ordem, e 

entendida em todos os 

gêneros de encantamentos 

sepulcrais” (II, V).  

Fótis, a escrava: “Nós já 

somos mal vistas na cidade, 

como gente dada à ciência 

dos malefícios” (III, XVI). 

- Magia de sedução (II, V);  

- Metamorfoses (II, V); 

- Previsão de intempérie (II, XI); 

- Magia de sedução para jovem beócio 

que acaba trazendo odres com pêlos de 

cabra, já que Fótis troca o ingrediente 

da poção, resultando na participação de 

Lúcio na festa do deus do Riso (III, 

XVII-XVIII); 

- Metamorfose de Panfília em mocho 

(pássaro) – (III, XXI); 

- Fótis manipula feitiço para que Lúcio 

se transforme em ave. Após erro das 

poções, Lúcio se transforma em asno e 

inicia a sua peregrinação e sofrimento 

(III, XXIV-XXVI).  

História de Telifrão 

(acontece no curso de 

Telifrão (deveria 

vigiar um defunto 

Larissa (II, Velhas feiticeiras 

transformadas em doninhas 

- Transformação em doninha (II, XXV); 
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sua trajetória, antes da 

primeira metamorfose 

sofrida por Lúcio, no 

banquete da casa de 

Birrena (II, XVIII-

XXX). 

– II, XXI), 

transeuntes, 

defunto (II, 

XXIV, viúva (II, 

XXIII) e 

assassina do 

marido (II, 

XXVII), escrava 

Mirrena (II, 

XXV), Egípcio 

Zatchlas - profeta 

(II, XXVIII). 

XXI). (II, XXX). - Feitiço do sono (II, XXV); 

- Aplicação de uma orelha e de um nariz 

de cera em Telifrão (II, XXX). 

História do profeta 

egípcio Zatchlas 

(exemplo de magia 

considerada aceitável 

dentro da história de 

Telifrão). 

Profeta Zatchlas, 

Telifrão, 

cidadãos, defunto. 

Larissa Profeta egípcio Zatchlas (II, 

XXVIII). 

- Traz defunto a vida provisoriamente 

com feitiços que invocam elementos 

egípcios para que o morto possa contar 

a causa de sua morte – envenenamento 

pela esposa (II, XXVIII- XXX); 

Antidoto para reverter magia: mascar 

rosas (III, XXV). 

História de Lúcio e do Lúcio asno, Em um Após descobrir a traição e - Mulher leva moleiro para o quarto e 
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moleiro (IX, XVI-

XXXI). 

moleiro, mulher 

do moleiro, velha 

acompanhante e 

cúmplices de seus 

malefícios, 

amante, feiticeira. 

povoado da 

província (IX, 

X).  

pedir divórcio, mulher do 

moleiro vai atrás de uma 

velha feiticeira (IX, XXIX).  

ele é encontrado estrangulado (IX, 

XXIX-XXX). 

Segunda metamorfose 

de Lúcio, pela 

intervenção isíaca 

(livro XI). 

Lúcio-

Asno/Lúcio-

homem, deusa 

Ísis, sacerdote, 

participantes da 

procissão, 

iniciados. 

Corinto, porto 

de Concréias 

(X, XXXV). 

Deusa Ísis usando o 

sacerdote (XI, XIII). 

Ísis, após aparecer em sonho para 

Lúcio—asno (XI, V-VI), promete-lhe a 

salvação e usa o sacerdote como 

ferramenta para que ocorra a sua 

segunda metamorfose, graças a 

presença das rosas, que representam a 

magia da deusa (XI, XIII-XV). 
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B. METAMORFOSES 

 

METAMORFOSES 

PERSONAGEM FEITICEIRA CAUSA ANIMAL/OBJETO 

METAMORFOSEADO 

RETORNO? 

Lúcio-humano (III, 

XXIV). 

Fótis Erro de magia Asno Graças a interferência divina de Ísis  

Dono de uma casa 

de prazer (I, IX). 

Méroe Concorrência Rã Não 

Advogado (I, IX). Méroe Advogou contra a feiticeira Carneiro Não 

Velhas feiticeiras (II, 

XXX). 

As próprias Queriam os despojos do 

morto 

Doninha Sim  

Panfília (III, XXI). A própria Voar para o amante desejado Mocho Sim 

Lúcio-asno (XI, 

XIII). 

Ísis 

utilizando 

sacerdote 

Preces pedindo interferência Forma Humana Condição normal 
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C. PEREGRINAÇÃO DE LÚCIO 

 

Origem de Lúcio? Hímeto Ática, Istmo Efireu e Tenaro espartana. Aprende a língua dos Quirites na cidade dos latinos. 

História vem da Grécia. 

 

Conversando com Aristômenes, diz que esteve em Atenas em algum momento antes da ida a Tessália - Parte para a Tessália – Hípata, cidade 

mais importante da Tessália, onde é hospedado por Milão (traz carta de referência de Deméias de Corinto) -  Sai de Hípata para uma populosa 

cidade, com feira atrativa (após metamorfose e roubo) – Chega a cidade onde fica o acampamento dos bandidos (descrição, livro VI, p. 60) – Ida 

a cidade onde vive Caridade (p. 112) – Vai a região próxima transportar lenha da montanha p. 114 – Foge de um urso por trilhas desconhecidas 

próximo a montanha, p. 117 – Lúcio é recuperado após a morte de caridade, seus novos donos saem daquela cidade e chegam a uma aldeia rica e 

povoada, p. 128 – Continuam a peregrinação e são atingidos por lavradores que os tira por bandidos, p. 129 – Escapam e chegam a um bosque 

plantado de altas árvores e alegrado por verdejante relva, p. 130, lugar amaldiçoado – Chegam a outra localidade, que serve de repouso, lá onde 

ocorreu o crime da escrava traída, p. 132 – Continuam o caminho da planície chegando a cidade populosa e ilustre, p. 132 – Burro vendido na 

feira aos sacerdotes da deusa Síria, p. 133 – Sacerdotes vão depredando toda a região,  chegam a uma aldeia da montanha p. 135 – Vão embora e 

chegam a uma importante cidade, p. 136 – Depois do banquete vão para uma aldeia construída nas ruínas de uma antiga cidade opulenta, p. 140 – 

Após dias, caminham por estradas turbulentas, p. 142 – Sacerdotes presos, Lúcio-asno à venda, comprado por moleiro, vai para povoado vizinho, 

p. 142-143 – Homem morre e Lúcio é vendido para jardineiro pobre que ia sempre a cidade vizinha para deixar legumes, p. 153 – Caminho de 

sessenta estádios por retribuição a hospitalidade, p. 154, lá onde acontece a história dos três irmãos que morrem – Retorna para povoado, p. 157 – 

Caminha pela planície com soldado até chegar a uma outra cidade e vai para casa do decurião, lugar onde a mulher se apaixona por enteado, p. 

160 – Soldado vende Lúcio-asno a dois irmãos escravos cozinheiros, p. 166 – Chega a Corinto, viajando por terra e por mar, p. 170 onde tem 
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relações sexuais com uma matrona e foge de um espetáculo público, onde teria que desposar uma mulher criminosa que mata irmã do marido – 

Foge e chega a Concréias, colônia de Corinto, p. 179, onde ocorre a Navigium Isidis e a iniciação – Volta para a sua pátria de origem (Madaura?), 

p. 194 – Vai à Roma, p. 194, onde se inicia nos Mistérios de Osíris, Ísis, advoga e vira membro do colégio dos pastóforos, p. 197. 

Ver descrição de Hípata (começo do Livro 2 e p. 37). 

 

MAPEAMENTO DO TRAJETO PERCORRIDO POR LÚCIO-HOMEM/LÚCIO-ASNO (PEREGRINAÇÃO) 

1. Lúcio-homem: Hímeto 

Ática, Istmo Efireu e 

Tenaro espartana (I, I). 

9. Transporta lenha para 

região montanhosa (VII, 

XVII). 

17. Sacerdotes passam por 

importante cidade (VIII, XXX). 

25. Chega a Corinto, viajando por 

terra e por mar (X, XIX).  

2. Cidade dos Latinos (I, I). 10. Foge por trilhas 

desconhecidas na mesma 

região (VII, XXV).  

18. Passam por aldeia construída 

nas ruínas de importante cidade 

(IX, IV). 

26. Foge para Concréias, onde faz a 

prece a Ísis (X, XXXV). 

3. Atenas (conta a 

Aristômenes que esteve 

em feira em Atenas) (I, 

IV). 

11. Vai a aldeia rica e 

povoada (VIII, XV). 

19. Caminham por estradas 

turbulentas onde sacerdotes são 

presos (IX, IX-X). 

27. Volta a sua terra natal (Madaura?), 

onde permanece por poucos dias (XI, 

XXVI). 

4. Caminho para Tessália (I, 12. É atacado na estrada por 20. Lúcio-asno é vendido e levado 28. Vai à Roma, onde permanece até a 
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II-XX). lavradores (VIII, XVII). para povoado vizinho (IX, X). conclusão da história (XI, XXVI). 

5. Hípata, na Tessália, 

hospedado por Milão (I, 

XXI). 

13. Chega a bosque 

plantado de altas árvores e 

alegrado por verdejante 

relva, porém amaldiçoado 

(VIII, XVIII). 

21. Vendido novamente e vai 

rotineiramente a cidade vizinha 

levar legumes (IX, XXXI-

XXXII). 

 

6. Lúcio-metamorfoseado: 

cidade populosa, com feira 

atrativa (III, XXIX). 

14. No trajeto, faz parada 

em lugar onde se hospedam 

para descanso (VIII, XXII). 

22. Visita cidade em retribuição a 

hospitalidade. Distância de 60 

estádios (IX, XXXIII). 

 

7. Cidade onde bandidos 

possuem acampamento 

(IV, VI). 

15. Chega a cidade populosa 

e ilustre, onde é vendido 

para os sacerdotes da deusa 

Síria (VIII, XXIII). 

23. Retorna a cidade do jardineiro 

(IX, XXXIX). 

 

8. Vai para cidade pátria de 

Caridade (VII, XIII). 

16. Sacerdotes vão 

peregrinando e chegam em 

região de montanhas (VIII, 

XXIX). 

24. Levado por soldado, 

caminhando pela planície até 

chegar à cidade do Decurião, onde 

é vendido para os dois irmãos 

escravos cozinheiros (X, I). 
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D. LÍNGUA 

 

PERSONAGENS IDIOMAS FALADOS 

Lúcio Aprende as letras estrangeiras na cidade dos latinos; aprende idioma dos Quirites; Língua forense (latim?) 

(I, I). 

Pobre Jardineiro  “[...] um corpulento indivíduo, soldado da legião, como indicavam seu porte e atitude, encontrando-se em 

nossa estrada, perguntou ao hortelão, em tom soberbo e arrogante, para onde conduzia ele aquele animal 

sem carregamento. Meu dono, que não se recobrara ainda do desgosto, e que de resto ignorava o latim, 

passou pelo outro sem dizer nada. [...] Então o hortelão respondeu, humildemente, que ignorava a língua do 

soldado e não podia compreender o que ele dizia. O legionário retomou a palavra em grego [...]” (IX, 

XXXIX).  
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E. CURIOSIDADE 

 

A curiosidade pode ser entendida enquanto o sentimento que define e rege o personagem Lúcio durante o início e em todo seguimento da 

narrativa, até se converter aos designíos da deusa Ísis.  

 

CURIOSIDADE 

TRECHO CONTEXTO PERSONAGEM 

“Pondo-me a par dessa brincadeira; não que eu seja 

curioso, mas gosto de saber de tudo ou pelo menos, o 

mais que for possível” (I, II). 

Ao encontrar Aristômenes e questionar a 

continuidade de sua história sobre magia (I, II). 

Lúcio-homem 

“Paciência; mas não, num instante, ou antes, 

imediatamente, quero que se penitencie de seus 

sarcasmos de antes e da sua curiosidade de agora” (I, 

XII). 

No decorrer da história de Aristômenes, Méroe, 

Pância e Sócrates, no momento em que eles são 

encontrados na estalagem (I, XII). 

Méroe 

“Mal nos tínhamos posto a caminho, o Sol, nascendo, 

iluminou tudo com seus raios. Eu observava, com uma 

atenta curiosidade, o pescoço do meu companheiro, no 

Ainda sobre a história de Sócrates. 

Aristômenes o observa após o feitiço que 

estancou e disfarçou o seu corte no pescoço 

Aristômenes 
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lugar onde vira mergulhar o gládio [...]” (I, XVIII). com uma esponja (I, XVIII). 

“Incitado pelo desejo e pela impaciência, eu considerava 

cada objeto com olhar curioso. De tudo que via, nada 

nessa cidade me parecia ser o que era” (II, I). 

Lúcio ao caminhar por Hípata ao amanhecer, 

após sua primeira noite na casa do seu 

hospedeiro Milão (II, I). 

Lúcio-homem 

“Mas eu, com minha habitual curiosidade, logo que ouvi 

mencionar a arte mágica, desde sempre objeto de meus 

desejos, em vez de ter cautela com Panfília, ambicionei, 

ao contrário, ardentemente, meter-me em tal escola, 

custasse o que custasse, e precipitar-me de um pulo em 

pleno báratro. Minha pressa chegava ao delírio” (II, VI). 

Pensamento de Lúcio ao ouvir de Birrena que a 

esposa de seu hospedeiro, Milão, carregava 

consigo inúmeras acusações de ser praticante 

de magia (II, V-VI). 

Lúcio-homem 

“Misturei-me à multidão, e, atrás do próprio esquife, 

empoleirado sobre uma pedra bem alta, eu era por inteiro 

um olho curioso. E eis que o peito se distende e se eleva. 

O pulso começa a bater. O corpo se anima de um sopro 

de vida, o cadáver se levanta e o moço fala” (II, XXIX). 

Telifrão contando a história de como perdeu o 

nariz e as orelhas a Lúcio-humano e os demais 

convidados, durante o banquete realizado na 

casa de Birrena (II, XIX-XXXI). 

Telifrão 

“Sentindo despertar minha curiosidade natural, e ardendo 

do desejo de descobrir as origens da aventura, repliquei: 

‘aqui está um látego, inigualável em audácia e crueldade. 

Tu o destinavas ao teu próprio suplício. Será que ele, 

Lúcio curiosamente questiona Fótis após ela 

afirmar ser a culpada pelos infortúnios que ele 

passou durante a festa do deus do Riso. Graças 

a uma trapaça sua no ato de adquirir um dos 

Lúcio-homem 
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despedaçado e cortado em bocadinhos, se acabará na 

minha mão antes de tocar tua pele delicada como a pluma 

e branca como o leite. Mas conta-me sinceramente: que 

cometeste afinal, que os fados transformaram tão 

neciamente em objeto de minha perdição?” (III, XIV). 

instrumentos para a realização de uma magia 

de Panfilia, Fótis acaba por recolher pêlos de 

carneiro no lugar dos cabelos do jovem que 

atraia sua ama (III, XV-XVIII). 

“Mas se queres que eu te perdoe, sinceramente e de bom 

coração, a falta por intermédio da qual me trouxeste tais 

angústias, concede aos meus desejos o que eles reclamam 

tão insistentemente, e mostra-me a tua senhora quando 

entregue a algum trabalho da ciência divinatória. Que eu 

a veja quando ela invoca os deuses, ou então quando se 

metamorfoseia. Queimo na ânsia de conhecer 

diretamente os segredos da magia” (III, XIX). 

Lúcio aproveita a revelação de Fótis para tentar 

convencê-la de apresentar-lhe as artes mágicas 

(III, XIX). 

Lúcio-homem 

“‘Atraída pela beleza desses lugares, Psiquê se 

aproximou. Atreveu-se a franquear o portal e, seduzida 

logo pelo interesse de tão formoso espetáculo, examinou 

cada coisa atentamente. [...]’” (V, II). 

História de Psiquê e Cupido (momento em que 

ela conhece a residência onde irá mora com seu 

esposo desconhecido) contada para Lúcio-asno 

e caridade por uma velha que servia como 

“empregada” dos bandidos/saqueadores. 

Psiquê 

“‘Então, à força de súplicas e ameaçando morrer, 

arrancou do marido a permissão tão desejada de ver as 

Psiquê clama ao marido para ter contato com 

sua família, que temia que ela estivesse morta. 

Psiquê 
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irmãs, de lenir seu luto, de conversar com elas. E não 

contente de ceder dessa maneira às instâncias da esposa 

tão recente, ele concedeu-lhe mais, que lhes fizesse 

presente de quanto ouro, e quantos colares quisesse. Mas 

recomendou com insistência, e de maneira a assustá-la, 

que não procurasse conhecer a figura do marido, jamais, 

mesmo que suas irmãs lhe dessem o pernicioso conselho 

de fazê-lo. Sua curiosidade sacrílega trar-lhe-ia 

infelicidade e perdição, e a privaria, para sempre, de seus 

abraços. [...]’” (V, VI). 

Após conceder-lhe permissão, ela encontra com 

suas irmãs, despertando o sentimento de inveja 

nas últimas (V, VII-VIII). 

“‘Caríssimas irmãs, vós não fazeis senão permanecer 

fiéis, como convém aos deveres da piedade fraternal. E 

quanto àqueles que vos afirmam essas coisas, não me 

parecem que inventam. Com efeito, jamais vi o rosto de 

meu marido, não sei mesmo de onde vem. Somente à 

noite, e captando apenas o som de sua voz, suporto a 

aproximação de um esposo cuja condição me escapa e 

que foge da luz. Sim, dizeis a verdade, é um monstro, e 

eu tenho todo o direito de pensar como vós. Não cessou 

de me fazer grande medo, para não tentar vê-lo, e me 

ameaçou dos piores castigos caso tivesse eu a curiosidade 

Psiquê conversa sobre as condições de seu 

himeneu com as irmãs após elas questionarem 

as feições de seu marido. Psiquê acaba 

convencida de que se casou com um monstro e 

por isso não pode ver o seu rosto (V, XIX-XX). 

Psiquê 
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de lhe conhecer os traços. Se podeis agora vir em socorro 

de vossa irmã em perigo, é o momento. [..]’” (V, XIX). 

“Impaciência, indecisão, audácia, inquietação, 

desconfiança, cólera, e, afinal, no mesmo ser, ela odeia a 

besta e ama o esposo. Mas a tarde trouxe a noite. Ela 

precipitou os arranjos para o horrendo crime. O esposo 

chegou. E depois dos primeiros combates de Vênus, 

mergulhou num profundo sono” (V, XXI). 

Após ser convencida por suas irmãs, Psiquê 

busca por uma forma que pudesse lhe revelar as 

feições de seu esposo. Até que ela descobre que 

realizou matrimônio com o deus Cupido. 

Psiquê 

   

“‘Com ânimo insaciável, Psiquê, na sua curiosidade, quis 

examinar, manusear. Admirou as armas do marido, tirou 

uma flecha do carcaz, provou a ponta no polegar, com 

um dedinho trêmulo, apoiou-a um pouco mais forte, 

picou-se apenas o bastante para que algumas gotinhas de 

sangue rosado perolassem a superfície da pele. Foi assim, 

que, sem saber, Psiquê se tomou ela própria de amor pelo 

Amor. [...]’” (V, XXIII). 

Psiquê, após descobrir a verdadeira identidade 

de seu cônjuge e não conseguindo controlar a 

sua curiosidade insaciável, resolve 

experimentar as armas de seu esposo, sendo 

atingida por elas. Após este incidente, Cupido 

desperta de seu sono e Psiquê, trêmula, deixa 

cair sobre o ombro do deus uma gota de óleo 

fervente (V, XXIII). 

Psiquê 

“‘[...]Porém, de todas as minhas recomendações a mais 

importante é esta: não tentes abrir a caixa que trouxeres, 

Psiquê ao tentar se lançar de uma torre, a fim 

de tirar sua própria vida, é aconselhada por ela 

Torre 
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nem examines seu interior. Em suma, guarda-te de 

qualquer movimento de curiosidade, a respeito do divino 

tesouro de beleza que ele encerra’” (VI, XIX). 

– Torre - de como proceder para chegar ao 

Tártaro em mais uma das tarefas atribuídas por 

Vênus a ela (VI, XVII- XX). 

“Em segredo, encheram a caixinha, fecharam-na, e 

Psiquê a recebeu. Com o auxílio do segundo bolo, ela 

enganou o cão e silenciou a besta que latia, deu em 

pagamento ao barqueiro a peça que lhe restava, e, com 

passo bem mais ligeiro, saiu dos infernos. Mas assim que, 

reencontrando-o, adorou o branco luzeiro do mundo, 

apesar da pressa que tinha de chegar ao fim da prova, 

uma curiosidade temerária se lhe apoderou do espírito. 

‘Então, sou tão boba que vá levar a beleza divina, sem 

tirar nem uma pitada para mim e agradar assim, quem 

sabe, o meu formoso amante?’” (VI, XX). 

Após escutar os conselhos da Torre, Psiquê 

parte para o Tártaro e consegue realizar a tarefa 

que lhe foi concedida por Vênus. Após retornar 

ao mundo dos vivos com a caixinha que trazia 

para a deusa, ela é tomada pela curiosidade e 

abre para saber o que há dentro do seu interior. 

Psiquê é tomada por um sono infernal (VI, XX- 

XXI). 

Psiquê 

“Mas Cupido, com seu ferimento já cicatrizado, 

convalescia. Como não podia suportar a longa ausência 

de Psiquê, escapara pela alta janela do quanto onde o 

tinham encerrado. Revigoraram-se-lhe as asas durante o 

tempo de repouso. Com um vôo mais rápido que nunca, 

fechou-o de novo dentro da caixa, no lugar que ali 

Após constatar a curiosidade de sua amada, 

Cupido resolve interferir, perdoando-a e 

ajudando Psiquê a completar a tarefa imposta 

por Vênus. 

Cupido falando da curiosidade 

de Psiquê 
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ocupava. Depois, despertando Psiquê com a inofensiva 

picada de uma de suas flechas, disse-lhes: ‘és vítima uma 

vez mais desgraçada criança, da curiosidade que já te 

perdeu. Agora vai, acaba a missão de que te encarregou 

minha mãe. O resto compete a mim.’ Com estas palavras, 

o amante alado retomou o vôo e Psiquê se apressou [em] 

levar [a] Vênus o presente de Proserpina” (VI, XXI). 

“Quando chegamos, toda a cidade ao mesmo tempo saiu 

para nos contemplar. [...] Tlepólemo se apressou a me 

reconduzir para o lugar de onde viéramos, com um 

grande número de jumentos e de cidadãos, o que não me 

desagradou, pois à minha curiosidade ordinária se 

acrescentava, dessa vez, o desejo de assistir como 

espectador à captura dos ladrões” (VII, XIII). 

Lúcio-asno retratando mais uma vez a sua 

insaciável curiosidade no episódio de regaste 

de Caridade. Após chegarem a cidade e 

deixarem Caridade sob os cuidados de seus 

pais, Tlepólemo e os demais cidadãos retornam 

ao cativeiro para matar os raptores e recuperar 

os tesouros roubados, que “foi confiado à 

custódia pública” (VII, XIII). 

Lúcio-asno 

“Transcorrera a parte maior do dia, e eu estava deveras 

fatigado, quando me levantaram uma parte dos tirantes de 

fibra, e, livre da manivela à qual estivera ligado, 

puseram-me na manjedoura, meu cansaço era extremo; 

sentia uma imperiosa necessidade de refazer as forças e 

Lúcio-asno demostra mais uma vez a sua 

curiosidade no contexto de sua venda ao 

moleiro, após passar pelos sacerdotes da deusa 

Síria. Observa o ambiente, o comportamento 

dos animais e escravos, até que percebe um 

Lúcio-asno 
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estava perdido de fome. Não obstante, minha curiosidade 

natural me mantinha fascinado, com o espírito alerta” 

(IX, XII). 

comportamento estranho por trás da esposa do 

moleiro (IX, XIV). 

“A vista lamentável dessa tropa de escravos me fez temer 

uma sorte semelhante para mim. Lembrei-me novamente 

de Lúcio e de sua Fortuna de outrora, e, reduzido a uma 

sorte de solução impossível, baixava a cabeça e me 

acabrunhava. Nessa vida de tormentos, nenhum consolo, 

a não ser o que a minha curiosidade natural para ela 

levava de divertimento, pois, sem se importarem com a 

minha presença, todos falavam diante de mim livremente 

e à vontade. Não foi sem razão que o divino criador da 

antiga poesia dos gregos, desejando apresentar um 

homem de sabedoria sem igual, conta ele, nos seus 

versos, que havia adquirido as mais altas virtudes 

visitando muitas cidades e conhecendo povos diversos. 

Pois eu também conservo uma grata lembrança do burro 

que fui, e graças ao qual, escondido num envoltório e 

provado por atribuições as mais variadas, tornei-me se 

não sábio, pelo menos rico de sabedoria” (IX, XIII). 

Lúcio-asno refletindo sobre as possíveis 

benesses de sua condição de asno e de sua 

curiosidade, que o levou a tais situações. 

Lúcio-asno 
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“Tal como era, essa mulher me perseguia com ódio. [...] 

Essas perseguições haviam aguçado singularmente, a 

respeito de sua conduta, minha curiosidade natural. 

Reparei que entrava assiduamente no seu quarto um 

moço e tinha muita vontade de lhe ver o rosto, se por 

acaso o tapa-olho concedesse aos meus olhos um instante 

de liberdade, pois astúcia não me faltava para descobrir, 

de um modo ou de outro, as torpezas da detestável 

criatura” (IX, XV). 

Lúcio-asno retrata o comportamento detestável 

da mulher do moleiro, demonstrando sua 

possível infidelidade, o que aguçou a sua 

curiosidade natural (IX, XIV-XVI). 

Lúcio-asno 

“Excitada pelas palavras do marido, a audaciosa se 

acendia no desejo de conhecer a aventura. Instava sem 

cessar para obrigá-lo a contar toda a história, e não 

sossegou enquanto o marido, cedendo à sua vontade, não 

lhe narrou o infortúnio da casa do outro, inconsciente do 

que se passava na sua” (IX, XXIII). 

Mulher do moleiro esconde seu amante após a 

chegada repentina do marido e insiste em saber 

o que aconteceu, descobrindo a infidelidade da 

esposa do amigo do moleiro, e a julgando, 

mesmo sendo infiel como ela (IX, XXIII-

XXIV). 

Mulher do moleiro 

“Mas talvez, leitor escrupuloso, procures censurar minha 

narrativa argumentando assim: ‘e como, então, astuto 

burro, fechado como estavas entre os muros de um 

moinho, pudeste saber o que as duas mulheres faziam em 

segredo?’ Fica sabendo, pois, como o homem curioso que 

Lúcio-asno narra o episódio que põe fim a vida 

do moleiro, após ter expulsado sua mulher de 

casa e ter pedido o divórcio (IX, XXX-XXXI). 

Lúcio-asno 
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eu era, sob a figura de uma besta, teve conhecimento de 

tudo o que se tramava contra a vida do meu moleiro” (IX, 

XXX). 

Ouvindo os gritos e o ruído da disputa, com uma 

curiosidade natural e o descaramento indiscreto de um 

burro, alonguei o pescoço obliquamente por uma 

janelinha e esforcei-me para ver o que significava aquele 

tumulto. O acaso quis que um dos soldados nesse instante 

voltasse os olhos para a minha sombra. Tomou por 

testemunhas todos os presentes. Uma grande grita se 

elevou. Pegaram logo uma escada, agarraram-me e 

desceram-me cativo” (IX, XLII). 

Lúcio narrando a descoberta de seu esconderijo 

junto com seu dono hortelão, após agressão a 

um soldado da legião romana (IX, XXXIX-

XLII). 

Lúcio-asno 

“A eloquência do ancião ganhou a causa. Dirigiram-se 

todos, com grande pressa, ao túmulo, onde, tal como fora 

ali deposto, jazia o corpo do menino. Cúria, plebe, 

aristocracia, não houve ninguém que a curiosidade não 

levasse para lá. Foi o pai que levantou, com as próprias 

mãos, a tampa do esquife. Encontrou o filho que, nesse 

mesmo instante, saía do seu sono de morte e ressurgia 

para a vida” (X, XII). 

Curiosidade mostrada na situação da madrasta 

que se apaixonou pelo enteado, um jovem 

educado nos estudos da literatura (X, II-XII). 

Cidadãos incrédulos de que uma 

criança poderia estar viva 
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“Houve logo entre os convivas um vivo movimento de 

curiosidade. Mas eu, sem o menor embaraço, 

tranquilamente e com graça, arredondei o beiço inferior, 

a modo de língua, e esvaziei de um trago o cálice de 

grandes dimensões. Com um uníssono clamor, todos me 

saudaram” (X, XIV). 

Após ser pego comendo doces pelos dois 

escravos que cuidavam do asno, Lúcio-asno é 

colocado para experimentar de tudo um pouco, 

inclusive vinho e é apresentado como um burro 

civilizado para o amo desses escravos, que fica 

eufórico com a situação e resolve expor o burro 

como atração, levando-o a Corinto (X, XVI-

XVIII). 

Envolvidos no episódio em que 

descobrem que Lúcio-asno come 

e se comporta de forma 

civilizada. 

“‘Depois de teres passado tantos e tão variados trabalhos, 

rudemente sacudido pelos assaltos da Fortuna, e pelas 

mais violentas tempestades, chegastes enfim, Lúcio, ao 

porto do Repouso e ao altar da Misericórdia. Nem teu 

nascimento, nem teu mérito, nem mesmo a ciência que 

floresce em ti te serviram. As tentações da verde 

juventude te fizeram escolher volúpias servis. Tua fatal 

curiosidade te valeu a amarga recompensa. No entanto, a 

cegueira da Fortuna, expondo-te aos sustos mais 

angustiosos, te conduziu, apesar de tudo, na sua malícia 

imprevidente a esta religiosa felicidade. Que ela vá então 

agora, que dê livre curso à sua fúria e procure alguém 

Sacerdote de Ísis, após a segunda metamorfose 

de Lúcio, pela intervenção divina de Ísis, narra 

que a curiosidade de Lúcio foi um dos pilares 

para que ele caísse nas suas desventuras (XI, 

XII-XVI). 

Sacerdote de Ísis 
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sobre quem descarregar sua crueldade, pois não estão 

mais expostos aos rigores da sorte aqueles que a deusa 

majestosa reivindicou para os conservar ao seu serviço. 

Ladrões, feras, servidão, marchas e contramarchas sobre 

caminhos aspérrimos, terror cotidiano da morte, de tudo 

isto que proveito tirou a nefanda Fortuna? Foste 

recolhido agora sob a proteção de uma Fortuna 

clarividente e que ilumina até os outros deuses com os 

raios de sua luz. Alegra-te, sorri, em harmonia com a 

brancura das tuas vestes e junta-te com passo álacre ao 

cortejo da deusa misericordiosa” (XI, XV). 
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F. MENÇÃO A ELEMENTOS ENCONTRADOS EM OUTRAS OBRAS  

 

MENÇÃO A OUTRAS OBRAS 

TRECHO ELEMENTO COMUM OBRA 

“Na assistência, estávamos todos estupefatos: dir-se-ia serpente generosa, 

enlaçando, em apertado abraço dos seus anéis móveis, o bastão nodoso, 

de ramos cortados, que o deus-médico [Esculápio] carrega” (I, IV). 

Deus-médico (Esculápio). Flóridas 

“Mas, querendo antes prover ao nosso repasto, fui ao mercado e vi ali 

expostos magníficos peixes” (I, XXIV). 

Peixes. Apologia 

“Pois a mim mesmo, que lhe perguntei o que adviria desta viagem, 

anunciou uma quantidade de coisas perfeitamente miríficas e muito 

variadas: eu teria uma fama estrondosa; seria, por outro lado, o herói de 

uma longa história, de uma fábula incrível, e para o futuro escreveria 

livros” (II, XII).  

Fama estrondosa; herói de uma 

história escreveria livros no futuro. 

Apologia e 

Flóridas (dados 

autobiográficos). 

“Com os pés colocados um sobre o outro, as mãos juntas e os dedos 

cruzados sobre os joelhos, acocorei-me no leito e chorei abundantemente, 

antevendo já o fórum, o tribunal, a sentença, o próprio carrasco, por fim” 

Fórum, tribunal, sentença. Apologia 
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(III, I). 

“Entretanto, se vossa bondade, cidadãos, me conceder um momento de 

atenção, não terei muito trabalho em demonstrar que não se trata de uma 

falta que põe minha cabeça em perigo, mas foi o efeito fortuito de uma 

indignação razoável que me trouxe o labéu do odioso crime de que não 

sou culpado” (III, IV). 

Autodefesa. Apologia 

“‘[...] Foste tu a fonte e o instrumento do Riso. O favor e a amizade do 

deus te acompanhará por toda a parte. Ele não permitirá jamais que tua 

alma prove nenhum infortúnio, mas sem cessar iluminará tua fronte de 

serena graça e de alegria. Em reconhecimento pelo que te deve, a cidade 

inteira te prestará honras extraordinárias. Ela te nomeará seu patrono e 

decidiu te elevar uma estátua de bronze.’ A esse discurso, repliquei desta 

maneira: ‘cidadãos da mais ilustre entre todas as cidades da Tessália, 

minha gratidão por essas honrarias está à altura da benfeitoria. Porém, 

reservai as estátuas e imagens, eu vos peço, para outros mais dignos e 

melhores que eu’” (III, XI). 

Confecção de uma estátua de bronze 

em honra a Lúcio. 

Flóridas  

“Isto que lês, excelente leitor, é uma tragédia, e não fábula ligeira” (X, 

II). 

Conhecimento em gêneros da 

Literatura 

Flóridas 

“Já a debilidade geral e a alteração do rosto têm exatamente as mesmas 

formas nos enfermos e nos amorosos. Qualquer um sabe disso. A feição 

Conhecimentos em Ciências Naturais Apologia e 
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devastada, os olhos molhados, os joelhos lassos, o sono inquieto, suspiros 

tantos mais profundos quanto mais longo é o tormento. Dir-se-ia que ela 

flutuava somente nos vapores da febre, se não tivesse também chorado. 

Pobres médicos, quanta ignorância a vossa! Que significam este pulso 

rápido e esta cor viva, e essa respiração ofegante, e esses 

estremecimentos que alquebram os flancos? Bons deuses, quão fácil de 

compreender, mesmo desconhecendo os artifícios do médico, e por pouco 

que se seja douto nas artes de Cupido e Vênus, quando se vê uma pessoa 

que queima sem que seu corpo tenha sido aquecido” (X, II).  

e Medicina. Flóridas 

“Na noite precedente também tivera um sonho: enquanto dispunha coroas 

para o grande deus, este, a sua própria boca, que dita a cada um o seu 

destino, informaram-o de que um cidadão de Madaura lhe seria enviado, 

homem muito pobre, em verdade, e que ele deveria, sem tardança, iniciá-

lo em seu culto, pois sua providência reservava àquele homem uma 

gloriosa fama literária, e um lucro considerável a ele próprio [o 

sacerdote]” (XI, XXVII). 

Cidadão de Madaura Apologia 
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G. DEUSES 

 

 

DEUSES 

DEUSES CARACTERIZAÇÃO RITUAL SACERDOTES 

Deusa Fortuna “[...] se preferem, a crueldade da Fortuna, [...]” 

(II, XIII). 

“Naquela noite, o marido, dirigindo-se à sua 

Psiquê (pois, embora invisível, podia ser ouvido 

e tocado): ‘Psiquê’, disse-lhe, ‘dulcíssima e 

querida esposa minha, a Fortuna, no seu cru 

rigor, te ameaça com um perigo mortal. Vela e 

guarda-te cuidadosamente, eis o meu aviso” (V, 

V). 

“As excelentes irmãs, entrando em casa, cada 

vez mais devoradas pelo fel ardente da inveja, 

conversavam com barulhenta animação. Por fim, 

uma se exprimiu assim: ‘aí estão, oh! Iníqua 
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Fortuna, tua cegueira e tua injustiça! Por que 

aprovaste que filhas de um mesmo pai e da 

mesma mãe tivessem sortes tão diversas? Nós, as 

mais velhas, fomos entregues a estrangeiros, 

para sermos suas escravas. Banidas do lar e 

mesmo da nossa pátria, levamos, longe dos pais, 

uma vida de exiladas. A última, que veio, fruto 

tardio de uma fecundidade que ela esgotou, 

possui imensas riquezas, com um deus por 

esposo, e nem sabe usar, como é preciso, essa 

abundância” (V, IX). 

“Entrementes, recebia Psiquê novas advertências 

do desconhecido marido, durante os seus 

encontros noturnos. ‘Tu vês’, dizia-lhe, ‘quanto 

perigo te ameaça? A Fortuna te move, à 

distância, uma guerra de escaramuças. Se não te 

mantiveres vigilante, ela travará logo um 

combate corpo a corpo” (V, XI). 

“Ela [Caridade], então, levantou para o céu um 

rosto inquieto, e disse, com um profundo 

suspiro: ‘Grandes deuses, vinde em meu socorro, 
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neste extremo perigo, e tu, dura Fortuna, cessa a 

tua crueldade. Sofri bastante, já, para saciar-te” 

(VI, XXVIII). 

“‘[...] Entrementes, numerosos emissários foram 

enviados à pátria de Lúcio, para procurar o 

acusado e castigá-lo pelo seu crime.’ Durante a 

narração, eu comparava minha situação de 

outrora com meu triste presente; e comparava 

aquele Lúcio feliz e este asno desgraçado que 

arrancava gemidos da alma. Não foi sem 

motivos que os antigos representaram a Fortuna, 

não somente cega, mas também sem olhos. É 

para os malvados e para os indignos que ela 

reserva os seus favores. Em vez de fundamentar 

com justas razões a escolha que faz entre os 

mortais, prefere a companhia de pessoas das 

quais deveria fugir, se enxergasse. E o pior de 

tudo, afinal, é que ela distribui a consideração de 

modo tão violento, que o mau se glorifica com a 

reputação de homem de bem, e o mais inocente, 

pelo contrário, sofre como um culpado” (VII, II). 
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“Mas para que me queixar por mais tempo da 

crueldade da Fortuna, quando ela 

vergonhosamente fez de mim o companheiro de 

escravidão e de jugo do meu cavalo, meu fâmulo 

e minha montaria?” (VII, III). 

“Sentia-me acabrunhado com tantas provas, e a 

Fortuna, em sua crueldade, infligia-me ainda 

novas torturas, sem dúvida para que eu me 

glorificasse da digna retribuição concedida, na 

forma dedicada às virtudes cívicas e domésticas” 

(VII, XVI). 

“Mas a insaciável Fortuna, que não se cansava 

de me torturar, arranjou-me um novo flagelo. 

Com efeito, deram-me como tarefa transportar 

lenha da montanha e puseram-me às ordens de 

um pequeno escravo, que era o pior de todos” 

(VII, XVII). 

“Mas a Fortuna houve por bem fazer brilhar em 

minha desgraça um raio de alegria. Talvez me 

reservasse para futuros perigos. O certo é que, na 
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circunstância, salvou-me da morte já tão 

próxima” (VII, XX). 

“Mas a Fortuna, sempre encarniçada em me 

perder, opôs um obstáculo, com desastrosa 

rapidez, a uma retirada tão oportuna, e armou 

contra mim novas insídias [ciladas]” (VII, 

XXV).  

“Assim provocava o pregoeiro frouxo de riso na 

galeria. Mas sempre desumana, minha Fortuna, 

da qual eu fugia em vão, ao fugir por tantas 

regiões, sem apaziguá-la com as minhas 

desgraças anteriores, voltou uma vez mais para 

mim seus olhos cegos e pôs sobre o meu 

caminho um comprador tal como não podia 

encontrar outro mais adaptado à minha cruel 

situação” (VIII, XXIV). 

“Mas diz-se que, quando a Fortuna se opõe, nada 

corre bem para os filhos dos homens, e não é o 

cálculo da prudência o remédio sutil para alterar 

ou corrigir os planos imutáveis da divina 
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providência. Foi assim comigo” (IX, I). 

“Vendeu-me por onze denários a dois irmãos, 

seus vizinhos. Eram dois escravos, pertencentes 

a um dono muito rico. Um deles, pasteleiro e 

confeiteiro, fabricava pãezinhos e bolos de mel. 

O outro, era cozinheiro, preparava carnes 

suculentas, temperadas com molhos saborosos. 

Viviam juntos, com despesas em comum, e 

tinham-me comprado para transporte de 

utensílios diversos, necessários ao seu dono, que 

viajava então de uma região para outra. Assim, 

constituímos um trio, eu, em companhia dos dois 

irmãos, e nunca tive tanto que bendizer a 

benevolência da Fortuna” (X, XIII). 

“Vendo, afinal, a Fortuna mais indulgente a meu 

respeito, de algum modo, e mostrando-me um 

sorridente, continuei tranquilamente a comer” 

(X, XVI). 

“Depois de tantas duras provas, depois de tantos 

perigos atravessados, a providência da grande 
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deusa me tornava vencedor dos cruéis assaltos da 

Fortuna” (XI, XII). 

Depois de teres passado tantos e tão variados 

trabalhos, rudemente sacudido pelos assaltos da 

Fortuna, e pelas mais violentas tempestades, 

chegastes enfim, Lúcio, ao porto do Repouso e 

ao altar da Misericórdia. Nem teu nascimento, 

nem teu mérito, nem mesmo a ciência que 

floresce em ti te serviram. As tentações da verde 

juventude te fizeram escolher volúpias servis. 

Tua fatal curiosidade te valeu a amarga 

recompensa. No entanto, a cegueira da Fortuna, 

expondo-te aos sustos mais angustiosos, te 

conduziu, apesar de tudo, na sua malícia 

imprevidente a esta religiosa felicidade. Que ela 

vá então agora, que dê livre curso à sua fúria e 

procure alguém sobre quem descarregar sua 

crueldade, pois não estão mais expostos aos 

rigores da sorte aqueles que a deusa majestosa 

reivindicou para os conservar ao seu serviço. 

Ladrões, feras, servidão, marchas e 
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contramarchas sobre caminhos aspérrimos, terror 

cotidiano da morte, de tudo isto que proveito 

tirou a nefanda Fortuna? Foste recolhido agora 

sob a proteção de uma Fortuna clarividente e que 

ilumina até os outros deuses com os raios de sua 

luz. Alegra-te, sorri, em harmonia com a 

brancura das tuas vestes e junta-te com passo 

álacre ao cortejo da deusa misericordiosa” (XI, 

XV). 

“Não há dia nem noite, nenhum fugitivo instante, 

que deixes passar sem marcá-lo com tuas 

benesses, sem proteger os homens na terra e no 

mar, sem afugentar para longe deles as 

tempestades da vida, sem que a tua terna mão 

misericordiosa, que desfaz as malhas mais 

inextricáveis da fatalidade, acalme as 

tempestades da Fortuna e coíba o curso funesto 

das estrelas” (XI, XXV). 

Deus do Riso “Logo que acabou a narração de Telifrão, os 

convidados, aquecidos pelo vinho, recomeçaram 

as gargalhadas, e enquanto pediam os copos para 

“‘É amanhã’, disse ela [Birrena], ‘a 

festa anual cuja instituição remonta à 

fundação desta cidade. Nesse dia, 

“[...] os próprios magistrados, 

revestidos com suas insígnias, 

penetraram em nossa casa e fizeram 
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beber, em honra do Riso, conforme as libações 

habituais, Birrena se dirigiu a mim” (II, XXXI). 

 

invocamos o augusto deus do Riso com 

um ritual alegre e divertido. Sua 

presença acentuará para nós a alegria 

desta festa. Desejamos que tua própria 

alegria inspire algum recurso para 

honrar nosso deus: assim será mais 

completa nossa oferenda em honra a tão 

alta divindade’” (II, XXXI). 

“E logo, irrompendo pela casa aberta, os 

magistrados, seu pessoal, todo o povo 

misturado invadiram o lugar.  No 

mesmo instante, sob as ordens dos 

magistrados, dois litores me agarraram e 

me arrastaram, sem encontrarem, podeis 

crer, a menor resistência. Mal 

enveredamos pelo primeiro beco, toda a 

população espalhada fora se apertou 

sobre nossos passos, formando um 

cortejo. [...] na multidão que me cercava 

não havia ninguém, absolutamente 

ninguém, que não risse às gargalhadas. 

quanto podiam para me apaziguar: 

‘não ignoramos, senhor Lúcio, nem 

tua classe, nem teu nascimento, nem 

o renome da ilustre família que é a 

tua e que se estende por toda a 

província. O que te aflige tão 

fortemente, não foi para te ofender 

que te fizemos suportar. Espanta do 

coração a tristeza e expulsa a 

amargura da alma, pois os 

divertimentos periódicos aos quais 

nossa cidade se entrega todo ano, em 

honra ao deus do Riso, devem 

sempre seu sucesso a uma invenção 

nova. Foste tu a fonte e o 

instrumento do Riso. O favor e a 

amizade do deus te acompanhará por 

toda a parte. Ele não permitirá jamais 

que tua alma prove nenhum 

infortúnio, mas sem cessar iluminará 

tua fronte de serena graça e de 
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[...] depois de terem-me feito percorrer 

os menores recantos, a toda a volta da 

cidade, pararam comigo no fórum, 

diante do tribunal. [...] Dispersou-se 

logo o povo, correndo com incrível 

rapidez para ocupar todo o espaço 

reservado aos espectadores. 

Amontoaram-se nos corredores de 

acesso e até nos vigamentos do teto” 

(III, II). 

“Como prefeito, responsável pela 

custódia noturna da cidade, ninguém, 

até hoje, encontrou falha em meu zelo 

vigilante. Eu vos exporei fielmente o 

que se passou na derradeira noite. Por 

volta da terceira vigília, eu fazia a ronda 

da cidade e inspecionava tudo, de porta 

em porta, com escrupulosa exatidão, 

quando vi este jovem crudelíssimo que, 

de arma na mão, fazia uma carnificina, 

tendo feito já três vítimas. [...] 

alegria. Em reconhecimento pelo que 

te deve, a cidade inteira te prestará 

honras extraordinárias. Ela te 

nomeará seu patrono e decidiu te 

elevar uma estátua de bronze.’ A 

esse discurso, repliquei desta 

maneira: ‘cidadãos da mais ilustre 

entre todas as cidades da Tessália, 

minha gratidão por essas honrarias 

está à altura da benfeitoria. Porém, 

reservai as estátuas e imagens, eu vos 

peço, para outros mais dignos e 

melhores que eu’” (III, XI). 



257 

 

consciente da enormidade do seu crime 

e justamente perturbado, fugiu, 

esgueirando-se, com o favor das trevas, 

para uma casa onde se manteve 

escondido a noite inteira. Porém, a 

providência divina não permitiu que tal 

crime ficasse impune, e, antes que 

furtivamente escapasse por ignoradas 

vias, de manhã muito cedo eu o detive e 

o fiz comparecer diante de vosso 

augusto e sagrado tribunal. Condenai, 

pois, sem fraqueza, por um crime pelo 

qual puniríeis severamente mesmo um 

dos vossos concidadãos, esse 

estrangeiro” (III, III).  

“Acreditei cumprir um dever de bom 

cidadão acometendo contra esses 

ladrões da pior espécie, porquanto temia 

pela vida dos meus hospedeiros e pela 

minha” (III, V). 

“Tomava por testemunha a clarividência 
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do Sol e da Justiça, recomendava à 

providência divina meu infortúnio, 

quando, erguendo um pouco mais os 

olhos, reparei que todo o povo reunido 

entregava-se a um louco riso geral. Até 

meu bondoso hospedeiro e pai Milão, 

ria um enorme riso dissoluto” (III, VII). 

“Uma mulher lacrimosa atravessou 

correndo o teatro. Queixosa, vestida de 

negro, levava uma criancinha apertada 

contra o seio. Outra mulher a seguia, 

uma anciã coberta de horrendos trapos, 

igualmente dolorosa e, como aquela, 

chorando. Ambas agitavam ramos de 

oliveira. [...] Depois disso, o magistrado 

mais velho se levantou e se dirigiu ao 

povo: ‘é preciso procurar os cúmplices. 

Não é verossímil, com efeito, que um 

indivíduo sozinho tenha podido tirar a 

vida de três moços tão vigorosos. 

Devemos então obter pela tortura a 
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verdade” (III, VIII). 

“Logo após, conforme o costume dos 

gregos, trouxeram fogo, a roda, e 

látegos de várias espécies. Minha 

tristeza aumentava, ou antes, dobrava, 

por não ter nem o direito de morrer sem 

mutilação. No entanto, a velha cujo 

pranto havia causado tanta emoção, 

falou: ‘antes de pregar à cruz, honrados 

cidadãos, ao infame assassino dos 

desgraçados filhos de meu coração, 

permite que se descubram os corpos dos 

mortos, a fim de que a contemplação de 

sua beleza e juventude, avivando vossa 

justa indignação, vos inspire um rigor 

proporcional ao crime’. [...] o 

magistrado me ordenou que fosse eu 

mesmo descobrir os cadáveres do 

esquife. [...] Vencido, afinal, pela 

necessidade, consenti, e, bem contra a 

vontade, retirei o manto que os recobria. 
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[...] Os cadáveres de nossos degolados 

eram três odres estufados, com rasgões 

aqui e ali, e largos dilaceramentos, que, 

a julgar por minhas lembranças da 

peleja de véspera, correspondiam aos 

ferimentos que eu fizera nos ladrões” 

(III, IX). 

“Então, o riso, que alguns tinham tido a 

malícia de reprimir por um momento, 

explodiu livremente e se propagou na 

multidão. Uns, no excesso da alegria, 

cacarejavam, outros seguravam a 

barriga com as duas mãos para que não 

doesse, e foi com uma transbordante 

satisfação que todos deixavam o teatro, 

voltando-se para olhar-me. [...] 

Procurava [Milão] palavras 

consoladoras para acalmar meu 

desgosto e para serenar a emoção que 

me agitava ainda. Porém, não conseguia 

amenizar de maneira nenhuma a 
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indignação que eu sentia por uma 

afronta que de modo tão profundamente 

grave me atingia o coração” (III, X). 

 

Deusa Síria  

 

“No dia seguinte, vestiram camisas 

vistosamente coloridas, e buscaram 

compor uma odiosa beleza, lambuzando 

a cara com uma pintura argilosa, e 

desenhando a volta dos olhos com um 

bastão gorduroso. Saíram, em seguida, 

levando pequenas mitras, vestidos de 

tecidos de linho fino e de seda de um 

amarelo cor de açafrão. Alguns vestiam 

túnicas brancas, apertadas na cintura e 

ornadas com debruns [fitas] de púrpura, 

que corriam em todos os sentidos, em 

forma de ferro de lança. Calçavam 

sapatos amarelos. Deram-me a carregar 

a deusa vestida com um manto de seda. 

Com os braços nus até os ombros, 

levantando enormes espadas e 

 “Um devasso, um velho devasso, 

completamente calvo, à parte alguns 

cabelos caiam em cachos grisalhos; 

uma dessas figuras saídas do mistério 

dos cruzamentos populares, que, 

pelas ruas, de cidade em cidade, 

tocando címbalos e castanholas, vão 

levando a deusa Síria e a forçam a 

mendigar” (VIII, XXIV). 

“Assim se divertia o pregoeiro, às 

custas do nosso libertino, mas 

compreendendo este que caçoavam 

dele, exclamou, com ar indignado: 

‘Vê lá, cadáver surdo e mudo, 

pregoeiro que só sabe delirar! Que a 

deusa Síria, a todo-poderosa, mãe 
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machados, pulavam eles como bacantes, 

e o som da flauta lhes estimulava a 

marcha tripudiante de possessos. Depois 

de terem visitado, aqui e ali algumas 

ruinarias, chegaram à casa de campo de 

um rico proprietário. Logo na entrada, 

anunciaram sua chegada com 

estrondoso barulho, e logo, lançaram-se 

para frente como fanáticos. Mantendo 

abaixada a cabeça, e movendo com 

lúbricas torções a nuca, num movimento 

circular dos cabelos caídos, voltavam-se 

às vezes contra si mesmos, para se 

morderem, e acabavam contando-se os 

braços com a arma de dois gumes que 

levavam. Entrementes, um deles se 

entregava a transportes ainda mais 

frenéticos. Do fundo do peito, vinha-lhe 

o arquejo, para dar a impressão de estar 

tomado pelo espírito da divindade. 

Simulava um delírio que o esgotava, 

universal, e o santo Sabázio, e 

Belona, e a mãe Idéia com seu Átis, 

Vênus soberana com seu Adônis te 

tornem cedo, a ti que me provocas há 

uma hora com tuas grosseiras 

bufonerias. Acreditas então, imbecil, 

que eu possa confiar a deusa a um 

animal duro de queixo, para que ele 

bruscamente estanque, e derrube a 

divina imagem, obrigando-me a 

mim, desgraçado, a correr para todos 

os lados, cabelos ao vento, à procura 

de um médico para a minha deusa 

jacente?’ [...] Amarrando-me logo 

uma corda em torno do focinho, 

levou-me a Filebo, nome do que 

seria, dali em diante, o meu dono” 

(VIII, XXV). 

“Tendo este, então, tomado posse de 

seu novo fâmulo, foi para casa, 

puxando-me atrás de si. Mal transpôs 
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como se em verdade a presença dos 

deuses não elevasse os homens acima 

de si mesmos, mas os tornasse fracos e 

doentes” (VIII, XXVII). 

“E para finalizar, vereis como premiou 

seus méritos a divina Providência. O 

iniciado inventou por forjar uma 

impostura, proclamando sua 

culpabilidade: a se acusar de uma 

profanação sacrílega a respeito da santa 

religião, e infligiu-se, com suas próprias 

mãos, o justo castigo de seu crime. 

Enfim, apanhando o que é o atributo por 

excelência desses semi-homens, um 

chicote que consistia em delicadas 

tranças de lã natural, terminadas por 

longas fímbrias e guarnecidas com 

ossinhos de carneiro em todo o 

comprimento, fustigou-se a grandes 

golpes com o nodoso instrumento, 

pondo à dor uma prodigiosa resistência. 

a soleira, gritou de longe: ‘Meninas, 

eis aqui o gentil criado que trouxe do 

mercado.’ Mas as meninas eram, na 

realidade, um coro de invertidos que, 

exultantes, soltaram gritos 

desafinados, com voz de mulher 

quebrada e rouca, pensando, 

naturalmente, que se tratasse 

realmente de um pequeno escravo 

que lhes prestaria serviços. Mas 

quando viram, não uma corça no 

lugar de uma virgem, mas um burro 

por um homem, fizeram caretas e 

escarneceram do seu dirigente. [...] 

Conversando deste modo, 

amarraram-me junto a um cocho. 

Havia lá um moço de forte 

corpulência, hábil tocador de flauta 

coral, que tinha obtido por baixo 

preço num leilão de escravos. Nas 

saídas, quando passeavam em 
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Podia-se ver o solo, sob o relampejar 

dos gládios e o entrecruzar de 

chicotadas, molhado do impuro sangue 

desses efeminados. Senti uma grande 

inquietação, à vista desse borbotão de 

sangue, correndo de tantos ferimentos. 

Vejo a temível possibilidade de que 

aquela estranha deusa pudesse querer 

beber sangue de burro, como certas 

pessoas que anseiam leite de burra. 

Quando, por fim, esgotados, ou 

cansados, em todo caso, de rasgar as 

carnes, interromperam a carnificina, 

alguns lhes ofereceram moedas de 

cobre, e também de prata – que eles 

recebiam nas dobras dos vestidos – ou 

ainda uma medida de vinho, leite, 

queijo, um pouco de farinha ou cereais. 

Alguns davam cevada ao portador da 

deusa. Eles tudo recolhiam com avidez, 

atulhavam os sacos preparados 

procissão com a deusa, ele tomava 

parte do cortejo e tocava o 

instrumento. Em casa, associava-se 

às necessidades correntes, na 

qualidade de concubino 

comandatário” (VIII, XXVI). 

“Depois de terem provado algumas 

guloseimas, antes do repasto 

propriamente dito, eis que esses 

desavergonhados imundos, ardendo 

de um fogo impuro, se abandonaram 

às mais escandalosas desordens de 

uma paixão contra a natureza. O 

moço, deitado de costas, 

completamente nu, foi cercado de 

todos os lados, e assediado com 

abomináveis solicitações. Meus 

olhos não puderam suportar por mais 

tempo essas infâmias. ‘Socorro, 

cidadãos’, tentei gritar. [...] Pensando 

que o que lhes tinha sido arrebatado 
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expressamente para esse gênero de 

esmola, e os empilhavam no meu 

lombo. De modo que, ao peso de minha 

carga naturalmente dobrada, eu me 

tornara simultaneamente celeiro e 

templo ambulante” (VIII, XXVIII). 

“[...] numa aldeia da montanha, 

alegrados por um lucro maior que de 

costume, organizaram um banquete. 

Com preço de um vaticínio forjado, 

reclamaram de um lavrador um carneiro 

bem gordo, cujo sacrifício, diziam, 

devia saciar a fome da deusa Síria. Uma 

vez tudo arranjado para esse jantar, 

foram banhar-se. Na volta do banho, 

trouxeram como convidado um robusto 

camponês, cujos flancos intrépidos e 

baixo ventre eram avantajados” (VIII, 

XXIX). 

“Tornaram a carregar-me com os 

fardos, e, incitando-me com golpes do 

estava escondido no fundo daquela 

residência, ali penetraram 

imprevistamente, em fileira 

improvisada, e surpreenderam 

aqueles individuais realizando 

abomináveis imundices. Logo, 

chamando todos os vizinhos, 

expuseram a vergonhosa cena, 

fazendo aos sacerdotes 

cumprimentos irônicos sobre a 

imaculada castidade daqueles 

sacerdotes” (VIII, XXIX). 

“Espantados por esse escândalo que, 

logo que fosse divulgado pelo clamor 

público, lhes teria atraído, como eles 

bem mereciam, o ódio e a maldição 

gerais, eles no meio da noite, 

juntaram todos os seus pertences e 

deixaram a localidade às escondidas” 

(VIII, XXX). 

“Passamos alguns dias nesse lugar. 
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sabre deitado, chegamos a uma cidade 

importante. Ali, um dos principais, 

homem devoto e reverente para com os 

deuses, atraído pelo tintinar dos 

címbalos, o ruído dos tímpanos, e a 

excitante modulação das árias frígias, 

correu ao nosso encontro e, desejoso de 

receber a deusa sob o seu teto, fez-nos 

penetrar na sua ampla residência, onde, 

para aliciar o favor da divindade, nos 

deu sinal do mais piedoso respeito e 

ofereceu vítimas escolhidas” (VIII, 

XXX). 

“Atravessei rapidamente o primeiro 

pórtico que encontrei e atirei-me sem 

hesitação para a sala de jantar, onde o 

dono da casa fazia um repasto sacrificial 

com os sacerdotes da deusa. Com o 

impulso, despedacei e esparramei uma 

boa parte dos aprestos do jantar, as 

mesas e a tocha” (IX, I). 

Quando engordaram bem com a 

munificência pública e com o 

produto de seus vaticínios, nossos 

dignos sacerdotes imaginaram uma 

nova fonte de lucro. Compuseram 

uma sorte única que se aplicava a 

múltiplos casos, e dela se serviram 

para engambelar aqueles que vinham 

em multidão consultá-los sobre uma 

coisa ou outra. A sorte era assim: os 

bois colocados sob jugo, se escavam 

o sulco, é para que um dia germine a 

rica colheita [conquista]. Então, se os 

consultava alguém que queria, por 

exemplo, contrair matrimônio, 

tinham, diziam eles, resposta de 

acordo com a circunstância: o jugo 

era o do casamento, de onde nasciam 

messes de crianças. Pediam-lhe 

conselhos sobre a compra de uma 

propriedade? Era muito a propósito 
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“No dia seguinte, carregado de 

ornamentos sagrados, fizeram-me sair 

ao som de castanholas e de címbalos, 

para ir de novo mendigar pelas 

encruzilhadas” (IX, IV). 

que se falava de bois, de jugo, de 

sementeiras e de opulentas colheitas. 

Tratava-se de pessoa ocupada com 

um projeto de viagem que queria o 

divino auspício? Os quadrúpedes 

mais mansos do mundo, já sob o 

jugo, o esperavam, e o escavar do 

solo anunciava um benefício. [...] 

Nossos adivinhos, por sua capciosa 

astúcia, juntaram, desta maneira, 

somas não desprezíveis” (IX, VIII).  

“Porém, à força de responder 

continuamente às questões, acabaram 

por ficar cansados e se puseram a 

caminho. [...] E eis que aparecem, 

repentinamente, atrás de nós, 

cavaleiros armados. Dominaram com 

esforço o impulso de suas montarias, 

atiraram-se avidamente sobre Filebo 

e seus companheiros, agarram-nos 

pelas gargantas, chamando-os de 
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infames sacrílegos; administraram-

lhes uns bons murros, algemaram-

nos e pediram com insistência o 

cântaro de ouro. Sim, que 

devolvessem o produto de seu crime, 

pois a pretexto de uma pretensa 

cerimônia celebrada por eles em 

segredo, tinham furtado, às 

escondidas, dos próprios coxins da 

Mãe dos Deuses, e como somente 

pela fuga poderiam evitar o suplício 

devido a tal crime, haviam saído 

clandestinamente e abandonado o 

recinto da cidade sem esperar o raiar 

do dia” (IX, IX).  

“Um deles, finalmente, pondo a mão 

no meu lombo e vasculhando o 

próprio seio da deusa que eu levava, 

descobriu o cântaro de ouro e dali o 

tirou, diante dos olhos de todos. Mas 

mesmo em presença da prova de seu 
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crime hediondo, os imprudentes não 

se mostraram nem embaraçados, nem 

intimidados. Até mesmo riram um 

riso caviloso, e tentaram caçoar. 

‘Vede’, disseram, ‘que indignidade, e 

como com frequência erradamente se 

condenam os inocentes. Por um 

púnico calicezinho que a Mãe dos 

Deuses ofereceu à sua irmã, deusa 

Síria, como presente de 

hospitalidade, tratam os ministros da 

religião, como criminosos, e os 

agarram para um processo capital.’ 

Mas de nada lhes adiantaram esses 

frívolos discursos e outros do mesmo 

gênero; o pessoal da cidade os levou 

de volta e, imediatamente os 

encerraram, trancados em cadeias na 

prisão local. O cântaro, e até a 

imagem que eu levava, foram 

depositados, como objetos sagrados, 
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e consagrados no tesouro do templo” 

(IX, X).  

Deus 

Monoteísta 

“E aqui está precisamente uma história, boa entre 

as melhores, espiritual e agradável, que resolvi 

contar-vos. Começo. O moleiro que me 

comprara a peso de dinheiro era um homem bom 

e modesto; porém, casara-se com a pior das 

mulheres, malvada entre todas as suas iguais; seu 

leito e seu lar eram, para ele, uma fonte amarga 

de desgosto, que até eu, por Hércules, gemia 

frequentemente, à parte, sobre a sua sorte. Pode-

se dizer que nenhum vício faltava a essa infame 

criatura; pelo contrário, estavam todos reunidos 

na sua alma, como em excrementos de uma 

latrina: ela era cruel e mesquinha, bruta, bêbada, 

rebelde, teimosa, avara nas suas torpes rapinas, 

pródiga nos seus gastos vergonhosos, inimiga da 

boa fé, hostil ao pudor. Por outro lado, 

desprezava, calcando-os aos pés, os poderes 

divinos. Em lugar da religião, falsa e 

sacrílegamente professava a crença presunçosa 
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num deus que proclamava único. Sob a aparência 

de observâncias vãs, enganava a toda gente, 

principalmente ao mísero marido. Bebia de 

manhã à noite, e se prostituía durante o dia” (IX, 

XIV). 
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H. MULHERES  

 

CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS MULHERES QUE APARECEM NA OBRA 

PERSONAGEM SITUAÇÃO CARACTERIZAÇÃO 

Meróe Feiticeira temida da história de 

Aristômenes e Sócrates. 

“Mágica e adivinha, tem o poder de abaixar o céu, de suspender a 

terra, de petrificar as fontes, de diluir as montanhas, de sublimar os 

mares e derrubar os deuses, de apagar as estrelas e iluminar o Tártaro” 

(I, VIII). 

Birrena Cidadã de Hípata, conhecedora da 

família de Lúcio. Trata-o como uma 

mãe (relação com Ísis pela proteção 

e sentimento maternal). 

“O engaste de ouro de suas pedrarias, e os fios de ouro com que 

estavam entrançados os seus vestidos, anunciavam uma pessoa de 

categoria. [...]” (II, II). 

“‘Fui eu, Lúcio, que te criei com estas mãos. Que há de surpreendente 

nisso, se eu estava ligada à tua mãe pelo duplo liame do sangue e da 

alimentação em comum? Oriundas ambas da família de Plutarco, 

sugáramos juntas o leite da mesma ama e crescêramos como irmãs em 

estreita intimidade. Não há diferença entre nós senão a posição social, 
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pois tua mãe desposou um alto personagem, eu um simples cidadão. 

Eu sou essa Birrena cujo nome te lembras talvez ter ouvido pronunciar 

entre aqueles que te educaram” (II, III).  

Panfília Esposa do hospedeiro de Lúcio, 

Milão. Feiticeira temida e conhecida 

na região da Tessália. 

“Ela passa por mágica de primeira ordem, e entendida em todos os 

gêneros de encantamentos sepulcrais. Consegue, soprando varinhas, 

pedregulhos, ou outros objetos miúdos, mergulhar toda a luz do 

mundo sideral no fundo do Tártaro e no antigo caos” (II, V).  

 

Fótis Escrava e auxiliar de Panfília nos 

artifícios mágicos. Tem um caso 

amoroso com Lúcio. 

“Estava graciosamente ataviada com uma túnica de linho. Uma faixa 

de um vermelho vivo lhe cingia o talhe, à altura dos seios. Com suas 

mãos pequenas, mexia a panela, e enquanto acompanhava esse 

movimento circular com rápidas sacudidelas, fazendo deslizar seus 

membros com delicadeza, o ligeiro maneio dos rins fazia vibrar 

docemente a espinha móvel, obrigando-a a ondular com graça [...]” 

(II, VII). 

“Acabara de me deitar, quando minha Fótis, tendo deitado já sua 

senhora, aproximou-se de mim alegremente, com grinaldas de rosas e 

outras rosas soltas enfeitando as pregas do vestido. [...] Entretanto, se 

queres tornar perfeita a tua bondade, solta a cabeleira, e que ela ondule 
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em liberdade sobre o teu torso adorável” (II, XVI). 

“Um instante depois, removido todo arranjo da mesa, despojada de 

todos os véus, com a cabeleira desnastrada, no mais amorável 

abandono, Fótis me aparecia como a própria Vênus, quando emerge 

das espumas do mar [...]” (II, XVII). 

Caridade Jovem raptada nas suas núpcias. É a 

fim de acalmá-la que a senhora que 

serve os ladrões narra a história de 

Cupido e Psiquê. Assim como Ísis, 

perde o esposo pelas artimanhas de 

Trasilo – desejoso de desposar 

Caridade. Ela vinga a morte do 

conjugue, assim como Ísis o fez 

(VIII, IX). 

“Traziam, e era tudo defendida por todos os seus gládios, por todos os 

seus braços, por todas as suas forças conjugadas, uma moça com um 

altivo ar de nobreza, pertencente, como indicavam seus modos de 

mulher de sociedade, a uma das grandes famílias da região, e muito 

desejável, por Hércules, mesmo pelo burro que eu era” (IV, XXIII). 

Psiquê Bela jovem cultuada como se fosse a 

própria Vênus, culminando na ira da 

deusa, que tenta castigá-la de todas 

as formas. Psiquê é condenada a se 

casar com alguém que todos 

“A mais moça, ao contrário, de beleza tão rara, tão brilhante, tinha tal 

perfeição que, para celebrá-la com um elogio conveniente, era pobre 

demais a língua humana” (IV, XXVIII). 
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acreditam ser um monstro. Contudo, 

ele é, na verdade, o próprio filho de 

Vênus, o deus Cupido. 

Irmãs de Psiquê Irmãs de Psiquê são construídas de 

forma oposta. Tidas como invejosas, 

não conseguem esconder sua ira pela 

sorte que a irmã tivera.  

“As excelentes irmãs, entrando em casa, cada vez mais devoradas pelo 

fel ardente da inveja, conversavam com barulhenta animação. Por fim, 

uma se exprimiu assim: ‘aí estão, oh! Iníqua Fortuna, tua cegueira e 

tua injustiça! Por que aprovaste que filhas de um mesmo pai e da 

mesma mãe tivessem sortes tão diversas? Nós, as mais velhas, fomos 

entregues a estrangeiros, para sermos suas escravas. Banidas do lar e 

mesmo da nossa pátria, levamos, longe dos pais, uma vida de exiladas. 

A última, que veio, fruto tardio de uma fecundidade que ela esgotou, 

possui imensas riquezas, com um deus por esposo, e nem sabe usar, 

como é preciso, essa abundância” (V, IX). 

Mulher do moleiro É a infiel esposa de um dos donos de 

Lúcio-asno, o moleiro. Descrita 

como a pior de todas as mulheres, 

tem aversão a religião e aos deuses, 

cultuando um tal deus monoteísta. 

“O moleiro que me comprara a peso de dinheiro era um homem bom e 

modesto; porém, casara-se com a pior das mulheres, malvada entre 

todas as suas iguais; seu leito e seu lar eram, para ele, uma fonte 

amarga de desgosto, que até eu, por Hércules, gemia frequentemente, 

à parte, sobre a sua sorte. Pode-se dizer que nenhum vício faltava a 

essa infame criatura; pelo contrário, estavam todos reunidos na sua 

alma, como em excrementos de uma latrina: ela era cruel e mesquinha, 
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bruta, bêbada, rebelde, teimosa, avara nas suas torpes rapinas, pródiga 

nos seus gastos vergonhosos, inimiga da boa-fé, hostil ao pudor. Por 

outro lado, desprezava, calcando-os aos pés, os poderes divinos. Em 

lugar da religião, falsa e sacrilegamente professava a crença 

presunçosa num deus que proclamava único. Sob a aparência de 

observâncias vãs, enganava a toda gente, principalmente ao mísero 

marido. Bebia de manhã à noite, e se prostituía durante o dia” (IX, 

XIV). 

Matrona Mulher de classe que se encanta por 

Lúcio-asno após perceber que ele é 

um burro civilizado e contrata, ao 

seu dono, os seus serviços sexuais. 

“Encontrava-se nesse pequeno círculo certa matrona nobre e opulenta. 

Pagou como os outros para me ver, ficou encantada com as minhas 

graças variadas, e por mim caiu num contínuo encantamento, em tão 

maravilhosa paixão que, sem conseguir remédio, para a perturbação 

dos seus sentidos, nova Pasífaa, mas queimando por um burro, vivia 

do anelo dos meus abraços. Propôs por fim, àquele que me tratava, 

uma forte soma para se unir comigo só uma noite, e ele, sem se 

preocupar, absolutamente, se a aventura resultaria bem para mim, mas 

tendo em vista apenas seu próprio lucro, aceitou” (X, XIX). 

Mulher escolhida para se 

apresentar num 

História da terrível mulher que mata 

a irmã do esposo, o médico que lhe 

“Foram procurar uma vil criatura, destinada às feras por sentença do 

governador, para fazê-la descer comigo ao anfiteatro e expor aos olhos 
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espetáculo público vendeu o veneno, a esposa do 

médico, o esposo e a própria filha. 

do povo o sacrifício de seu pudor” (X, XXIII). 

“Era com essa mulher que eu devia, pública e solenemente, contrair 

casamento, e assim, no cúmulo da angústia e da incerteza, esperava eu 

o dia do espetáculo. Por mais de uma vez quis me matar, para não ser 

maculado com contato de uma mulher criminosa, ou desonrado com a 

infâmia de uma vergonha representação pública” (X, XXIX). 
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I. ÍSIS 

 

 

ÍSIS 

CARACTERIZAÇÃO RITUAL NAVIGIUM ISIDIS PRECES SACERDOTES 

“Com a cumplicidade da 

sombra da noite silenciosa e 

secreta, sabendo também que a 

augusta deusa exerce um poder 

soberano; que as coisas 

humanas estão inteiramente 

governadas por sua 

providência; que não somente 

os animais domésticos e as 

feras selvagens, mas também 

os seres inanimados são 

vivificados pela divina 

influência de sua luz e do seu 

poder tutelar; que os próprios 

“Sacudindo logo o torpor do 

sono, levantei-me cheio de 

alegre entusiasmo. 

Apressei-me a me purificar, 

indo banhar-me no oceano. 

Mergulhando por sete vezes 

a cabeça nas ondas, pois 

este é o número mais 

adequado a qualquer rito, 

conforme o divino 

Pitágoras, com o rosto 

inundado em lágrimas dirigi 

esta prece à toda poderosa 

deusa: [...]” (XI, I). 

 Bem depressa, 

espantando as sombras 

espessas da noite, 

levantou-se o Sol de 

ouro, e eis que, de todos 

os lados, como num dia 

de festa, e mais 

propriamente de triunfo, 

grupos animados 

encheram as ruas. Tudo 

parecia se associar ao 

meu júbilo e respirar 

alegria; os animais de 

toda espécie, as casas, o 

“Rainha do céu: quer sejas 

ceres nutriz, mãe e 

criadora das messes que, 

na alegria de tua filha 

reencontrada, fizeste 

desaparecer o uso da 

bolota de carvalho de 

antigamente, alimento 

selvagem, ensinando-nos 

como obter um alimento 

melhor, oh! Tu que visitas 

agora os Campos de 

Elêusis; quer sejas Vênus 

celeste, a que, depois de 

“[...] O sacerdote, no 

entanto, instruído de todas 

as minhas desgraças, desde 

a origem, por alguma 

revelação divina, se bem 

que vivamente comovido 

ele próprio por esse 

espantoso milagre, com 

um sinal de cabeça 

ordenou que me dessem 

uma véstia de linho com 

que eu me cobrisse, pois, 

despojados do nefasto 

envoltório de asno, eu 
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indivíduos, na terra, no céu, no 

mar, crescem com seus lucros 

e a seguem docilmente em 

suas perdas; vendo o destino, 

por fim saciado dos meus 

numerosos e cruéis 

infortúnios, me oferecia, 

embora tarde, uma esperança 

de salvação – resolvi implorar 

socorro à imagem veneranda 

da deusa presente aos meus 

olhos” (XI, I). 

“Mal fechara eu os olhos, 

quando, do seio do mar, 

elevou-se acima das ondas um 

rosto divino, que parecia 

adorável aos próprios deuses. 

Depois pouco a pouco, o corpo 

inteiro se mostrou, e eu tive a 

visão da radiosa imagem 

parada diante de mim, aos 

“‘O dia que nascerá desta 

noite foi sempre, em todos 

os tempos, por um piedoso 

costume, colocado sob a 

invocação do meu nome. 

Nesse dia, acalmam-se as 

tempestades de inverno, não 

tem mais vagalhões o mar, 

nem tempestades, torna-se o 

oceano navegável. Meus 

sacerdotes, pela dedicação 

de uma nave recém 

construída, oferecem-me as 

primícias do tráfico. Deves 

esperar a festa, sem 

apreensões nem 

pensamentos profanos” (XI, 

V). 

“‘Porque, advertido por 

mim, o sacerdote, na própria 

procissão, levará na mão 

próprio ar, tudo estava 

radiante, aos meus olhos, 

de serenidade e ventura. 

À bruma gelada da 

véspera sucedera 

bruscamente um dia claro 

e aprazível. Os pássaros 

cantores, ao convite do 

quente alento da 

primavera, davam seus 

concertos, e elevavam 

para a mãe dos astros, 

para o princípio inicial 

dos séculos, para a 

soberana do universo, a 

carícia de seus acentos. 

As próprias árvores, 

tanto as que produziam 

frutos, testemunhas de 

sua fecundidade, como as 

que na sua esterilidade se 

ter, gerando o Amor e 

perpetuando o gênero 

humano por uma constante 

renovação, recebe agora 

um culto no santuário de 

Pafos, cercado pelas 

vagas; quer sejas a irmã de 

Febo, que, acudindo com 

cuidados apaziguantes as 

mulheres em trabalho, 

orientastes povos inteiros, 

e és venerada hoje no 

templo ilustre de Éfeso; 

quer sejas a terrível 

Proserpina, de uivos 

noturnos e tosto tríplice, 

que reprimes os assaltos 

das larvas, manténs 

fechadas as prisões 

subterrâneas, erras de um 

para outro lado nos 

tinha apertado as coxas, 

fortemente, tapando 

conforme podia com as 

mãos, para cobrir minha 

nudez na medida do 

possível. Então, alguém do 

piedoso cortejo arrancou 

vivamente a sua túnica de 

cima e se apressou a me 

revestir com ela. Feito 

isso, o sacerdote, com ar 

inspirado e expressão 

verdadeiramente sobre-

humana, assim falou com 

os olhos fascinados 

pregados em mim:” (XI, 

XIV). 

“‘Depois de teres passado 

tantos e tão variados 

trabalhos, rudemente 

sacudido pelos assaltos da 
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embalos da onda amarga. 

Maravilhosa aparição, dela me 

esforçaria por dar-vos uma 

ideia, se a pobreza da 

linguagem humana me 

concedesse os meios, ou se a 

própria divindade me 

fornecesse os recursos da 

abundância oratória e da 

facilidade. Primeiro, sua rica e 

longa cabeleira, ligeiramente 

ondulada e largamente 

espalhada sobre a nuca divina, 

flutuava um mole abandono. 

Uma coroa, irregularmente 

trançada com várias flores, 

cingia-lhe o cimo da cabeça. 

No meio, acima da fronte, um 

disco em forma de espelho, ou 

antes, imitando a lua, lançava 

um alvo clarão. A direita e à 

direita uma coroa de rosas 

amarrada ao seu sistro. 

Então não hesites: atravessa 

a multidão a passo decidido, 

junta-te ao cortejo, conta 

com a minha benevolência. 

Quando estiveres bem perto, 

docemente, como que para 

beijar a mão do sacerdote, 

colhe as rosas e, de repente, 

te verás despojado do couro 

dessa besta maldita que há 

muito me é odiosa. Não 

temas que seja difícil nada 

do que dispus, porquanto, 

neste mesmo momento em 

que venho a ti, apareço por 

outro lado ao meu sacerdote 

para instruí-lo durante o 

sono sobre o que é preciso 

fazer em seguida. Por minha 

contentam de dar 

sombra, abriam, 

espanejavam ao sopro do 

Austro os brotos de suas 

folhas nascentes, e o 

doce frêmito dos galhos 

se acompanhava se um 

harmonioso e ligeiro 

murmúrio. O vasto ruído 

das tempestades havia se 

apaziguado; o mar 

acalmara o balouço de 

suas ondas tumultuosas e 

vinha expirar molemente 

sobre a areia. O céu, por 

fim, desembaraçado do 

seu véu de neblina, 

brilhava imaculado com 

o brilho que lhe é 

próprio” (XI, VII). 

“Eis que, pouco a pouco, 

bosques sagrados, 

tornados propícios para os 

ritos piedosos – tu que 

expandes a luz feminina 

por toda parte, nutres com 

teus raios úmidos as 

sementes fecundas, e 

dispensas em tuas 

evoluções solitárias uma 

incerta claridade; sob 

qualquer nome, por meio 

de qualquer rito, sob 

qualquer aspecto pelo qual 

seja legítimo te invocar – 

assiste-me em minha 

desgraça, que agora 

atingiu o cúmulo; afirma a 

minha fortuna periclitante. 

Depois de tantas e tão 

cruéis passagens, concede-

me paz e tréguas. Basta de 

Fortuna, e pelas mais 

violentas tempestades, 

chegastes enfim, Lúcio, ao 

porto do Repouso e ao 

altar da Misericórdia. Nem 

teu nascimento, nem teu 

mérito, nem mesmo a 

ciência que floresce em ti 

te serviram. As tentações 

da verde juventude te 

fizeram escolher volúpias 

servis. Tua fatal 

curiosidade te valeu a 

amarga recompensa. No 

entanto, a cegueira da 

Fortuna, expondo-te aos 

sustos mais angustiosos, te 

conduziu, apesar de tudo, 

na sua malícia 

imprevidente a esta 

religiosa felicidade. Que 



281 

 

esquerda estava flanqueado 

pelas roscas de duas víboras de 

cabeças levantadas, e, mais 

para cima, inclinavam-se para 

o lado as espigas de Ceres. Sua 

túnica de cor cambiante, tecida 

do linho mais fino, era branca 

como dia, amarela como a flor 

do açafrão, vermelha como a 

chama. Porém, o que acima de 

tudo maravilhava os meus 

olhos era um manto de um 

negro intenso, resplandecente, 

de brilho sombrio. Fazendo 

toda a volta do corpo, passava 

sob o braço direito para tornar 

a subir até o ombro esquerdo, 

de onde a extremidade livre 

caía para a frente, formando 

um nó, pendendo em pregas 

até a barra, e terminando por 

ordem, as apertadas fileiras 

do povo se abrirão diante de 

ti. Ninguém, nesse alegre 

ritual e nesse espetáculo de 

festa, testemunhará horror 

pela fealdade da tua figura 

de empréstimo, e tua súbita 

metamorfose não provocará 

da parte de ninguém 

horríveis interpretações ou 

insinuações maliciosas’” 

(XI, VI). 

 

desfilam os primeiros 

grupos da procissão 

solene, paramentados 

muito agradavelmente, 

de acordo com a 

inspiração e o gosto de 

cada um. Um levava um 

cinturão e representava 

um soldado. Outro com 

uma clâmide [manto] 

curta, suas botas, seu 

aparelhamento venatório, 

tinha-se transformado em 

caçador. Este levava 

sandálias douradas, 

vestido de seda, adornos 

preciosos nos cabelos. A 

cabeleira postiça que 

tinha sobre a cabeça e 

sua marcha ondulante lhe 

davam aparência de 

trabalhos. Basta de 

perigos. Despoja-me desta 

maldita figura de 

quadrúpede. Devolve-me à 

vista dos meus, devolve 

Lúcio a Lúcio. Ou, se 

alguma divindade ofendida 

me persegue com uma 

vingança inexorável, que 

se seja ao menos permitido 

morrer, se não me 

permitem viver” (XI, II). 

“‘Oh tu, santo e perpétuo 

amparo da linhagem 

humana, alívio sempre 

generoso dos mortais! Tu 

que dispensas aos 

infortúnio a doce ternura 

de uma mão. Não há dia 

nem noite, nenhum 

fugitivo instante, que 

ela vá então agora, que dê 

livre curso à sua fúria e 

procure alguém sobre 

quem descarregar sua 

crueldade, pois não estão 

mais expostos aos rigores 

da sorte aqueles que a 

deusa majestosa 

reivindicou para os 

conservar ao seu serviço. 

Ladrões, feras, servidão, 

marchas e contramarchas 

sobre caminhos 

aspérrimos, terror 

cotidiano da morte, de 

tudo isto que proveito tirou 

a nefanda Fortuna? Foste 

recolhido agora sob a 

proteção de uma Fortuna 

clarividente e que ilumina 

até os outros deuses com 
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uma ordem de franjas que 

flutuavam com graça” (XI, 

III). 

“A barra bordada, assim como 

o fundo do tecido, eram 

semeados de estrelas 

faiscantes, no meio das quais 

uma lua, na sua plenitude, 

expedia ígneas flamas. Ao 

longo da curva descrita por 

esse manto magnífico, corria, 

sem interrupção, uma grinalda 

composta inteiramente de 

flores e de frutas. Quanto aos 

atributos da deusa, eram muito 

variados. Sua mão direita 

levava um sistro de bronze, 

cuja lâmina estreita, recurva 

em forma de cinturão, estava 

atravessada por algumas 

pequenas campainhas. Ao 

mulher. Aquele, 

reconhecível por suas 

perneiras, seu escudo, se 

capacete, e sua espada, 

parecia sair da escola de 

gladiadores. Outro, 

precedido de feixes e 

vestido de púrpura, 

representava um 

magistrado. E mais outro, 

com seu pálio, seu 

cajado, suas sandálias de 

fibra vegetal e sua barba 

de bode representava o 

filósofo. Dois que se 

haviam munido de 

caniços diferentes, 

mantinham a figuração, 

um de caçador de 

pássaros com seus 

visgos, outro de pescador 

deixes passar sem marcá-

lo com tuas benesses, sem 

proteger os homens na 

terra e no mar, sem 

afugentar para longe deles 

as tempestades da vida, 

sem que a tua terna mão 

misericordiosa, que desfaz 

as malhas mais 

inextricáveis da fatalidade, 

acalme as tempestades da 

Fortuna e coíba o curso 

funesto das estrelas. Os 

deuses do céu te rendem 

homenagem, os do inferno 

te respeitam, moves o 

mundo no seu eixo, 

acendes os fogos do sol, 

reges o universo, calcas 

aos pés o Tártaro. São 

dóceis à tua voz os astros; 

os raios de sua luz. Alegra-

te, sorri, em harmonia com 

a brancura das tuas vestes 

e junta-te com passo álacre 

ao cortejo da deusa 

misericordiosa. Que os 

ímpios vejam, que vejam e 

reconheçam seu erro. Ei-

lo, ai está, livre das antigas 

atribulações, pela 

providência da grande Ísis, 

eis ai Lúcio, que triunfa 

alegremente da Fortuna. 

Entretanto, para estar mais 

seguro e garantido, engaja-

te na santa milícia; foste 

para prestar juramento. 

Consagra-te desde já às 

observâncias da nossa 

religião e submete-te 

voluntariamente ao jugo 
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tríplice movimento dos braços, 

tintinavam com um som claro. 

Da sua mão esquerda pendia 

uma lâmpada de ouro em 

forma de barca, cuja asa, parte 

mais saliente, era encimada 

por uma áspide, que erguia a 

cabeça, inflando largamente o 

colo. Seus pés divinos estavam 

calçados em sandálias 

trançadas com as folhas da 

palmeira, a árvore da vitória. 

Foi sob este imponente aspecto 

que a deusa, envolta em caros 

perfumes da Arábia, se dignou 

dirigir-me a palavra:” (XI, IV). 

“Venho a ti, Lúcio, comovida 

por tuas preces, eu, mãe da 

natureza inteira, dirigente de 

todos os elementos, origem e 

princípio dos séculos, 

com seus anzóis. Vi 

também um urso 

doméstico, que passeava 

em liteira, vestido como 

uma senhora. Um 

macaco penteado, com 

boné trançado e vestido 

com túnica amarela à 

moda frígia, com o 

aspecto do pastor 

Ganimedes, levava um 

copo de ouro. Um burro, 

ao qual tinham colado 

asas, perambulava ao 

lado de um velho 

alquebrado pela idade: 

dupla cômica, em que 

reconheciam, e entre 

risos, de uma parte 

Belerofonte e de outra 

Pégaso” (XI, VIII). 

obedecem-te os tempos; 

estão às tuas ordens os 

elementos, rejubilam-se os 

deuses à tua vista. Fazes 

um gesto, e animam-se os 

ventos, movem-se as 

nuvens, germinam as 

sementes, crescem os 

renovos. Tua majestade 

enche de santo terror os 

pássaros que percorrem os 

céus, as feras errantes dos 

montes, as serpentes sob o 

solo, os monstros que 

nadam no oceano. Porém, 

para cantar os teus 

louvores, pobre demais é o 

meu espírito. Para te 

oferecer sacrifícios, 

pequeno demais é o meu 

patrimônio. Falta-me voz 

do seu ministério. Quando 

entrares ao serviço da 

deusa, verás e sentirás, 

então, verdadeiramente, 

que começas a desfrutar da 

tua liberdade” (XI, XV). 
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divindade suprema, rainha dos 

Manes, primeira entre as 

habitantes do céu, modelo 

uniforme dos deuses e das 

deusas. Os cimos luminosos do 

céu, os sopros salutares do 

mar, os silêncios desolados dos 

infernos, sou eu quem governa 

tudo isso, à minha vontade. 

Sou a divindade única, a quem 

o mundo inteiro venera sob 

formas numerosas, com ritos 

diversos, sob múltiplos nomes. 

Os frígios, primogênitos dos 

homens, me chamam de mãe 

dos deuses e deusa do 

Pessinúncio; Sou Minerva 

Crecopiana para os atenienses 

autóctones; os cipriotas 

banhados pelas ondas, Vênus 

Pafiana; os cretenses 

“Enquanto se expandiam 

livremente, aqui e ali, 

divertimentos e jogos 

populares, a pomposa 

procissão propriamente 

dita da deusa da salvação 

se punha a caminho. 

Mulheres 

resplandecentes, em suas 

vestes brancas 

alegremente enfeitadas 

de atributos variados e 

floridos, e com coroas 

primeveris, tiravam 

pétalas do seio e 

juncavam (espalhavam) 

com elas o solo, no 

percurso do cortejo 

sagrado. Outros 

mantinham voltados, 

atrás do seu dorso, 

para exprimir os 

sentimentos que me 

inspira tua grandeza. Mil 

bocas não são suficientes, 

nem mil línguas, nem 

sermões mantidos sem 

desfalecimento pela 

eternidade. Pelo menos, 

tudo que puder fazer, na 

sua pobreza, um fiel 

piedoso, eu terei o cuidado 

de fazer. Teus traços 

divinos, tua imagem 

santíssima, eu os guardarei 

no segredo do meu peito 

para sempre, e em espírito 

os contemplarei’” (XI, 

XXV). 
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portadores de flechas, Diana 

Ditina; os sicilianos trilíngues, 

Proserpina Estígia; os 

habitantes da Antiga Elêusis, 

Ceres Acteana; uns Juno, 

outros Belona; estes Hécate, 

aqueles Ramnúsia. Mas os que 

o Sol ilumina com seus raios 

nascentes, quando se levanta, e 

com seus últimos raios, 

quando se inclina para o 

horizonte, os povos das duas 

Etiópias e os egípcios 

poderosos por sua antiga 

sabedoria, honram-me com o 

culto que me é próprio, 

chamando-me pelo meu 

verdadeiro nome: Rainha Ísis. 

Venho movida de piedade por 

tuas desgraças. Venho a ti, 

favorável e propícia. Seca, 

espelhos brilhantes em 

que a deusa, à medida 

que avançava, podia 

contemplar diante de si a 

homenagem dos fiéis. 

Alguns, levando pentes 

de marfim, moviam os 

braços e fletiam os dedos 

como que para pentear e 

fazer o toucado da 

rainha. Ou ainda 

derramavam gota a gota, 

com outros perfumes, um 

bálsamo divino, 

orvalhando as ruas. 

Havia mais: uma 

numerosa multidão de 

um e de outro sexo 

levava lâmpadas, tochas, 

círios e outras 

luminárias, para atrair as 
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pois, as tuas lágrimas, deixa-te 

de lamentos, expulsa o 

desgosto. Por minha 

providência desponta para ti 

agora o dia da salvação. Então, 

presta, pois, religiosa atenção 

às ordens que eu vou te dar” 

(XI, V). 

bênçãos daquela de quem 

se originam os astros do 

céu. Depois vinham 

gaitas e flautas de 

melodias suaves, em 

harmoniosa sinfonia. Um 

coro encantador aparecia 

em seguida, formado de 

uma elite de moços 

deslumbrantes na 

brancura de neve de suas 

roupas de festa. 

Cantavam juntos um belo 

hino que um poeta de 

talento havia composto, 

com música, pela graça 

das Musas, e cujo texto 

aludiam ao rogo dos 

atendidos. Vinham mais 

atrás os flautistas 

devotados ao grande 
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Serápis, que, com o seu 

instrumento oblíquo 

alongado para a orelha 

direita, repetiam o hino 

tradicional do deus em 

seu templo. Não conto 

todos aqueles que 

gritavam que se deixasse 

passagem livre ao 

piedoso cortejo” (XI, 

IX). 

“Então chegaram, em 

ondas cerradas, os 

iniciados nos divinos 

Mistérios, homens e 

mulheres de todas as 

classes e de todas as 

idades, resplandecentes 

na brancura imaculada de 

suas vestes de linho. As 

mulheres traziam os 
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cabelos úmidos de 

perfume, envolvidos num 

véu transparente. Os 

homens, a cabeça 

completamente raspada, 

tinham o crânio luzidio. 

Eram os astros terrestres 

da augusta religião. Dos 

seus sistros de bronze, de 

prata, e mesmo de ouro, 

tiravam um som claro e 

agudo. Quanto aos 

ministros do culto, esses 

altos personagens 

estavam cingidos 

apertadamente numa 

vestimenta de linho 

branco que, modelando o 

corpo, lhes descia até os 

pés. Levavam os 

atributos distintivos dos 
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deuses todo-poderosos. O 

primeiro apresentava 

uma lâmpada que 

espalhava viva claridade. 

Porém, ela não parecia 

em nada com aquela que 

iluminava nossos 

repastos à noite: era 

como um barquinho de 

ouro que, por seu orifício 

central, lançava uma 

larga flama. O segundo 

estava vestido do mesmo 

modo, mas sustinha com 

as duas mãos um desses 

altares que se chama 

‘socorro’ [auxilizar] e 

devem o nome à 

providência 

misericordiosa da deusa 

soberana. O terceiro, 
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caminhando, erguia uma 

palma feita de uma folha 

de ouro delicadamente 

trabalhada, assim como o 

caduceu de Mercúrio. O 

quarto mostrava o 

emblema da justiça – a 

mão esquerda com a 

palma aberta. 

Naturalmente lenta, 

despojada de agilidade e 

segurança, a esquerda 

parecia, mais que a 

direita, convir à justiça. 

Levava ele, na outra 

mão, um vasinho de ouro 

arredondado em forma de 

mama, com o qual fazia 

libações de leite. Um 

quinto tinha uma caixa 

de ouro carregada de 
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raminhos de ouro, e o 

sexto uma ânfora” (XI, 

X). 

“Não demoraram a 

aparecer os deuses, 

dignando-se, para 

avançar, a se servirem de 

pés humanos. Primeiro, o 

deus de horrendo 

aspecto, mensageiro 

entre o mundo superior e 

o inferno, rosto meio 

negro e meio dourado, a 

cabeça alta mantendo 

altivamente a sua 

aparência de cão: 

Anúbis, que, na mão 

esquerda tinha um 

caduceu, e com a direita 

agitava uma palma 

esverdeada. Depois, 
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imediatamente sobre os 

seus passos, vinha uma 

vaca, símbolo da 

fecundidade, encarnava a 

deusa como mãe de todas 

as coisas. Repousava 

sobre os ombros dos seus 

bem-aventurados 

ministros, que 

conservavam ao sustê-la, 

uma atitude cheia de 

dignidade. Levava um 

outro uma cesta, que 

encerrava o que se 

dissimula aos olhares: 

escondia, no bojo, os 

Mistérios da sublime 

religião. Um terceiro 

mantinha, aconchegada 

ao peito, a imagem da 

deusa soberana. Ela não 
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era feita à semelhança de 

um animal doméstico, 

nem de um pássaro, nem 

de uma fera, nem mesmo 

do ser humano, mas por 

um engenhoso achado 

cuja novidade a tornava 

respeitável, símbolo 

inefável da religião que 

deverá permanecer com 

os seus segredos 

cercados do mais 

profundo silêncio, ela se 

apresentava feita de ouro 

fulgente, sob o aspecto 

material de uma pequena 

urna torneada com arte, 

de fundo arredondado, 

ornamentada com 

maravilhosas figuras da 

arte egípcia. Seu orifício, 
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não muito alto, se 

prolongava por uma 

canaleta que se projetava 

em forma de bico. Do 

outro lado, estava fixada 

uma asa de largo 

contorno, que se alargava 

e descrevia uma ampla 

curva, no cimo da qual 

uma áspide de anéis 

tortuosos erguia o túrgido 

colo estriado de 

escamas” (XI, XI). 

“E eis que veio a mim o 

benfazejo destino 

prometido pela deusa 

misericordiosa, pois, 

como portador da minha 

salvação, o grão-

sacerdote avançava, 

precisamente na atitude 
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que antecipadamente me 

havia descrito a divina 

anunciação, segurando na 

mão direita, para a deusa 

um sistro, e para mim 

uma coroa, por Hércules, 

uma coroa, ah! Era bem 

o que faltava nesse dia! 

Depois de tantas duras 

provas, depois de tantos 

perigos atravessados, a 

providência da grande 

deusa me tornava 

vencedor dos cruéis 

assaltos da Fortuna. 

Todavia, eu evitava 

entregar-me aos 

transportes de uma 

alegria súbita, e não 

queria lançar-me 

bruscamente para diante, 
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no temor bem natural de 

que a irrupção súbita de 

um quadrúpede 

perturbasse a ordem e a 

tranquilidade da 

cerimônia. E foi com 

passo calmo, medido, 

como o teria feito um 

homem, e movendo-me 

com precaução, que 

deslizei através da 

multidão, a qual, de 

resto, abria-me caminho 

por uma inspiração 

divina” (XI, XII). 

“O sacerdote, já 

advertido, como o 

desenrolar dos 

acontecimentos 

demonstrou, pelo oráculo 

da noite, e maravilhado 
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de ver como tudo se 

harmonizava com a 

missão recebida, parou 

logo, estendeu por si 

mesmo a mão, e pôs a 

coroa à altura de minha 

boca. Então, palpitante, o 

coração batendo 

furiosamente, agarrei 

avidamente aquela coroa, 

que fulgurava com as 

frescas rosas com que 

estava entrelaçada. 

Devorei-a, impaciente 

por ver-se cumprir a 

promessa. Ela não 

mentira, a celestial 

promessa: minha 

deformada aparência de 

besta se desfez 

imediatamente. Primeiro, 
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foi-se o pelo esquálido; 

depois, o couro espesso 

se amaciou e a obesidade 

abdominal abaixou; na 

planta dos meus pés, os 

cascos deixaram emergir 

os dedos: minhas mãos 

não eram mais patas, e se 

prestavam às funções de 

membro superior; meu 

longo pescoço chegou 

aos seus justos limites; 

meu rosto e minha 

cabeça se arredondaram, 

minhas orelhas enormes 

voltaram à sua pequenez 

primeira; meus dentes, 

semelhantes a tijolos, 

reduziram-se às 

proporções humanas; e a 

cauda, sobretudo, que me 
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cruciava, desapareceu! O 

povo se espantou, os fiéis 

adoraram a potência 

manifesta da grande 

divindade e a facilidade 

magnífica com a qual se 

cumprira, conforme as 

visões da noite, aquela 

metamorfose. Em voz 

alta e em uníssono, com 

as mãos estendidas para 

o céu, testemunharam o 

espantoso favor da 

deusa” (XI, XIII). 

“Profetizou deste modo, 

com voz ofegante, e aos 

arrancos, pelo esforço, o 

virtuoso sacerdote. 

Assim que cessou de 

falar, misturei-me ao 

grupo dos fiéis e 
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acompanhei a marcha do 

cortejo sagrado. Toda a 

cidade me reconhecia, e 

reparava em mim. As 

pessoas me designavam 

com a cabeça e com o 

dedo, e eu era o objeto da 

conversa de todo o povo. 

‘É aquele ali’, diziam. ‘A 

augusta vontade da deusa 

devolveu hoje a sua 

personalidade humana. 

Mortal feliz, por 

Hércules, que por sua 

inocência certamente, e 

pela fidelidade de sua 

vida anterior, mereceu do 

céu uma proteção tão 

evidente, e assim que 

renasceu, pois de 

qualquer maneira é um 
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renascimento, foi 

consagrado ao santo 

serviço.’ Entrementes, 

em meio ao alegre 

tumulto da festa, 

avançávamos 

paulatinamente e nos 

aproximávamos da praia. 

Chegamos afinal ao lugar 

que, na véspera, servira 

de abrigo ao burro que eu 

era. As imagens divinas 

ali foram dispostas, 

segundo os ritos. Estava 

lá um navio, feito em 

técnica mais refinada e 

inteiramente recoberto de 

pinturas egípcias. O 

grão-sacerdote, depois de 

ter pronunciado as preces 

mais solenes com sua 
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casta boca, e depois de 

ter santamente purificado 

com uma tocha ardente 

um ovo e enxofre, 

consagrou-os à deusa, 

pondo-os sob a sua 

invocação. A vela 

brilhante dessa nave 

afortunada levava em 

evidência letras bordadas 

a ouro, e essas letras 

eram a expressão dos 

desejos de feliz reinício 

da navegação. De um 

alto pinheiro tornado era 

feito o mastro, que se 

atirava radioso para o 

espaço, e a sua ponta 

atraía todos os olhares. 

Um pescoço de cisne se 

infletia na popa revestida 
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de faiscantes placas de 

ouro. A carena do cedro 

era lisa e lustrosa. Então, 

o povo inteiro, tanto 

iniciados como profanos, 

e cada qual trazia caixas 

cheias de substâncias 

aromáticas e outras 

oferendas, derramou 

sobre as ondas libações 

de papas feitas de leite. 

Por fim, transbordando 

de presentes e de objetos 

votivos de feliz 

presságio, o navio foi 

libertado dos seus cabos 

de âncora, e, com o favor 

de uma brisa propícia, 

que soprava justamente 

nessa hora, foi confiado 

ao pélago. Afastou-se. E, 
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quando o espaço 

percorrido não nos 

deixou ter dele senão 

uma visão indistinta, os 

carregados do andor, 

retomando seu fardo, 

voltaram cheios de 

alegria para o templo, 

novamente em formação 

de cortejo, e numa 

pomposa ordem” (XI, 

XVI). 

“Quando chegamos à 

soleira do templo, o grão-

sacerdote, com aqueles 

que levavam diante dele 

as imagens divinas, e os 

iniciados já admitidos no 

venerável santuário, 

penetraram também no 

quarto da deusa, e 
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dispuseram conforme os 

ritos as imagens 

inspiradoras. E então, um 

deles, que todos 

chamavam de escriba, 

em pé, diante da porta, 

convocou, como em 

assembleia, a corporação 

dos Pastóforos, que é o 

nome da sacrossanta 

confraria, e lá mesmo, do 

alto do estrado, de acordo 

com um texto escrito, 

pronunciou primeiro os 

votos de prosperidade 

para o grande imperador, 

o Senado, a ordem 

equestre, todo o povo 

romano, os navegadores 

e os navios que, no 

mundo inteiro, estão sob 
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a lei do nosso Império. 

Depois, proclamou em 

idioma e rito gregos a 

abertura da navegação. 

Um clamor geral saudou 

esta palavra como uma 

mensagem de bom 

agouro. Transbordando 

de alegria, as pessoas 

levavam brotos, ramos, e 

guirlandas e beijavam os 

pés da deusa. Sua estátua 

de prata havia sido 

colocada no alto dos 

degraus, antes de os fiéis 

voltarem para seus lares. 

Quanto a mim, em meu 

estado de espírito, não 

podia pensar em afastar-

me um tanto que fosse da 

presença da deusa. Tinha 
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os olhos presos à sua 

imagem, e recordava as 

passadas aventuras” (XI, 

XVII). 
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J. LUGARES DE CULTO – ESPAÇOS SAGRADOS ISÍACOS 

 

 

ESPAÇOS SAGRADOS ISÍACOS 

“Uma vez lá fora, desatei a todo galope, e, depois de ter 

rapidamente franqueado seis milhas inteiras, cheguei a Concréias, 

cidade que faz parte da ilustre colônia de Corinto, banhada pelo 

mar Egeu e o golfo Sarônico. O porto que lá se encontra, seguro 

abrigo para os navios, é muito frequentado. Evitei então a multidão 

e, escolhendo um lugar afastado, estendi-me para repousar os 

fatigados membros, bem perto de borda em, que arrebentavam as 

vagas, num buraco de areia macia. O carro do Sol tinha já dobrado 

o limite extremo do dia e a noite me convidava a dormir. E logo 

mergulhei num doce sono” (X, XXXV). 

“Foi por volta da primeira vigília da noite. Despertado por um 

súbito pavor, vi o disco da lua cheia, que nesse momento emergia 

das ondas do mar, tudo iluminando com uma viva claridade. Com a 

cumplicidade da sombra da noite silenciosa e secreta, sabendo 

também que a augusta deusa exerce um poder soberano; que as 

ESPAÇO MARÍTIMO 
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coisas humanas estão inteiramente governadas por sua providência; 

que não somente os animais domésticos e as feras selvagens, mas 

também os seres inanimados são vivificados pela divina influência 

de sua luz e do seu poder tutelar; que os próprios indivíduos, na 

terra, no céu, no mar, crescem com os seus lucros e a seguem 

docilmente em suas perdas; vendo que o destino, por fim saciado 

dos meus numerosos e cruéis infortúnios, me oferecia, embora 

tarde, uma esperança de salvação – resolvi implorar socorro à 

imagem venerada da deusa presente aos meus olhos. Sacudindo 

logo o torpor do sono, levantei-me cheio de alegre entusiasmo. 

Apressei a me purificar, indo banhar-me no oceano. Mergulhando 

por sete vezes a cabeça nas ondas, pois este é o número que 

convém aos atos religiosos, conforme o divino Pitágoras, com o 

rosto inundado de lágrimas dirigi esta prece à toda poderosa 

deusa:” (XI, I). 

“Mal fechara eu os olhos, quando, do seio do mar, elevou-se acima 

das ondas um rosto divino, que parecia adorável aos próprios 

deuses. Depois pouco a pouco, o corpo inteiro se mostrou, e eu tive 

a visão da radiosa imagem parada diante de mim, aos embalos da 

onda amarga” (XI, III). 
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“Eis que, pouco a pouco, desfilam os primeiros grupos da procissão 

solene, paramentados muito agradavelmente, de acordo com a 

inspiração e o gosto de cada um. Um levava um cinturão e 

representava um soldado. Outro com uma clâmide [manto] curta, 

suas botas, seu aparelhamento venatório, tinha-se transformado em 

caçador. Este levava sandálias douradas, vestido de seda, adornos 

preciosos nos cabelos. A cabeleira postiça que tinha sobre a cabeça 

e sua marcha ondulante lhe davam aparência de mulher. Aquele, 

reconhecível por suas perneiras, seu escudo, se capacete, e sua 

espada, parecia sair da escola de gladiadores. Outro, precedido de 

feixes e vestido de púrpura, representava um magistrado. E mais 

outro, com seu pálio, seu cajado, suas sandálias de fibra vegetal e 

sua barba de bode representava o filósofo. Dois que se haviam 

munido de caniços diferentes, mantinham a figuração, um de 

caçador de pássaros com seus visgos, outro de pescador com seus 

anzóis. Vi também um urso doméstico, que passeava em liteira, 

vestido como uma senhora. Um macaco penteado, com boné 

trançado e vestido com túnica amarela à moda frígia, com o aspecto 

do pastor Ganimedes, levava um copo de ouro. Um burro, ao qual 

tinham colado asas, perambulava ao lado de um velho alquebrado 

pela idade: dupla cômica, em que reconheciam, e entre risos, de 

ESPAÇO DA PROCISSÃO/FESTIVIDADE 
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uma parte Belerofonte e de outra Pégaso” (XI, VIII). 

“Enquanto se expandiam livremente, aqui e ali, divertimentos e 

jogos populares, a pomposa procissão propriamente dita da deusa 

da salvação se punha a caminho. Mulheres resplandecentes, em 

suas vestes brancas alegremente enfeitadas de atributos variados e 

floridos, e com coroas primeveris, tiravam pétalas do seio e 

juncavam (espalhavam) com elas o solo, no percurso do cortejo 

sagrado. Outros mantinham voltados, atrás do seu dorso, espelhos 

brilhantes em que a deusa, à medida que avançava, podia 

contemplar diante de si a homenagem dos fiéis. Alguns, levando 

pentes de marfim, moviam os braços e fletiam os dedos como que 

para pentear e fazer o toucado da rainha. Ou ainda derramavam 

gota a gota, com outros perfumes, um bálsamo divino, orvalhando 

as ruas. Havia mais: uma numerosa multidão de um e de outro sexo 

levava lâmpadas, tochas, círios e outras luminárias, para atrair as 

bênçãos daquela de quem se originam os astros do céu. Depois 

vinham gaitas e flautas de melodias suaves, em harmoniosa 

sinfonia. Um coro encantador aparecia em seguida, formado de 

uma elite de moços deslumbrantes na brancura de neve de suas 

roupas de festa. Cantavam juntos um belo hino que um poeta de 

talento havia composto, com música, pela graça das Musas, e cujo 
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texto aludiam ao rogo dos atendidos. Vinham mais atrás os 

flautistas devotados ao grande Serápis, que, com o seu instrumento 

oblíquo alongado para a orelha direita, tocavam a ária tradicional 

do deus em seu templo. Não conto todos aqueles que gritavam que 

se deixasse passagem livre ao piedoso cortejo” (XI, IX). 

Entrementes, em meio ao alegre tumulto de festa, avançávamos 

paulatinamente e nos aproximávamos da praia. Chegamos afinal ao 

lugar que, na véspera, servira de abrigo ao burro que eu era. As 

imagens divinas ali foram dispostas, segundo os ritos. Estava lá um 

navio, feito em técnica mais refinada e inteiramente recoberto de 

pinturas egípcias. O grão-sacerdote, depois de ter pronunciado as 

preces mais solenes com sua casta boca, e depois de ter santamente 

purificado com uma tocha ardente um ovo e enxofre, consagrou-os 

à deusa, pondo-os sob a sua invocação. A vela brilhante dessa nave 

afortunada levava em evidência letras bordadas a ouro, e essas 

letras eram a expressão dos desejos de feliz reinício da navegação. 

De um alto pinheiro tornado era feito o mastro, que se atirava 

radioso para o espaço, e a sua ponta atraía todos os olhares. Um 

pescoço de cisne se infletia na popa revestida de faiscantes placas 

de ouro. A carena do cedro era lisa e lustrosa. Então, o povo inteiro, 

tanto iniciados como profanos, e cada qual trazia caixas cheias de 
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substâncias aromáticas e outras oferendas, derramou sobre as ondas 

libações de papas feitas de leite. Por fim, transbordando de 

presentes e de objetos votivos de feliz presságio, o navio foi 

libertado dos seus cabos de âncora, e, com o favor de uma brisa 

propícia, que soprava justamente nessa hora, foi confiado ao 

pélago. Afastou-se. E, quando o espaço percorrido não nos deixou 

ter dele senão uma visão indistinta, os carregados do andor, 

retomando seu fardo, voltaram cheios de alegria para o templo, 

novamente em formação de cortejo, e numa pomposa ordem” (XI, 

XVI). 

“Conduziu-me à piscina mais próxima, cercado pela piedosa 

escolta. Tendo eu tomado o banho costumeiro, implorou a proteção 

divina, e me purificou aspergindo-me água lustral. Levou-me 

depois ao templo. Dois terços do dia haviam-se escoado. Deteve-

me aos pés da deusa, deu-me em segredo certas instruções que a 

linguagem humana não pode revelar. Em seguida, e dessa vez 

diante de toda a gente, recomendou-me que me abstivesse durante 

dez dias seguidos dos prazeres da mesa, que não comesse carne de 

nenhum animal nem bebesse vinho, abstinências que observei com 

religioso respeito. Enfim, chegou o dia marcado para o encontro 

ESPAÇO INICIÁTICO 
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divino. Já o sol, declinando, dava lugar à noite, quando afluiu de 

todos os lados grande cópia de pessoas. Segundo a lei antiga dos 

Mistérios, honraram-me com presentes diversos. Depois, todos os 

profanos se afastaram; fui vestido com uma roupa de linho que 

jamais tinha sido usada, e sacerdote, tomando-me pela mão, me 

conduziu para a parte mais retirada do santuário” (XI, XXIII). 

“Aproximei-me dos limites da morte. Pisei o portal de Proserpina, e 

voltei, trazido através de todos os elementos. Em plena noite, vi 

brilhar o sol, com uma luz que cegava. Aproximei-me dos deuses 

dos infernos, dos deuses do céu: vi-os face a face e os adorei de 

perto. Eis aí a minha narração, e o que não ouviste, estás condenado 

a ignorar. Limitar-me-ei a relatar o que for permitido, sem 

sacrilégio, revelar à inteligência dos profanos” (XI, XXIII). 

“Veio a manhã e, acabados todos os ritos, apareci, tendo sobre mim 

doze túnicas sagradas. Por muito santa que seja essa indumentária, 

nenhuma obrigação me proibia de falar, pois tudo se passou então 

diante de numerosas testemunhas. No meio da casa sagrada, diante 

da imagem da deusa, um estrado de madeira foi erguido. Fui 

convidado a subir. Em pé, e revestido de um tecido de fino linho, 

bordado de vivas cores, eu atraía os olhares. Dos meus ombros, caía 

para trás até os calcanhares, uma clâmide valiosa. E de todos os 
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lados eu estava enfeitado com figuras de animais multicores. Eram 

dragões da Índia aqui, grifos hiperbóreos ali, quadrúpedes de outro 

mundo, dotados de asas como pássaros. Os iniciados dão a essa 

roupa o nome de estola olímpica. Eu segurava com a mão direita 

uma tocha acesa e minha cabeça estava cingida por uma nobre 

coroa de palmeira, cujas folhas brilhantes se projetavam para frente 

como raios. Assim paramentado, à imagem do sol, expuseram-me 

como uma estátua e, quando as cortinas foram afastadas 

bruscamente, houve um desfile de povo, desejoso de me ver. 

Celebrei, em seguida, o dia feliz de meu nascimento para a vida 

religiosa com um repasto de festa, e outros alegres banquetes. No 

terceiro dia, foram renovadas as mesmas cerimônias, e um almoço 

sacramental encerrou a iniciação, conforme a ordem estabelecida. 

Fiquei ali alguns dias ainda, todo embebido no prazer inefável de 

contemplar a imagem da deusa, à qual estava ligado por um bem de 

que jamais poderia me desobrigar. Enfim, com suas próprias 

advertências, e depois de ter, insuficientemente sem dúvida, mas na 

medida dos meus meios, pago meu humilde tributo de ação de 

graças, dispus-me a alcançar novamente os meus pagos, há tanto 

tempo abandonados, rompendo com desgostos os liames de uma 

ardente ligação. Prosternado diante da deusa, enxuguei longamente, 
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com meu rosto, os seus pés molhados pelas minhas lágrimas. 

Sacudido pelos soluços, que me interrompiam as palavras e me 

sufocavam, disse-lhe: [...]” (XI, XXIV). 

 

“Quando chegamos à soleira do templo, o grão-sacerdote, com 

aqueles que levavam diante dele as imagens divinas, e os iniciados 

já admitidos no venerável santuário, penetraram também no quarto 

da deusa, e dispuseram conforme os ritos as imagens inspiradoras. 

E então, um deles, que todos chamavam de escriba, em pé, diante 

da porta, convocou, como em assembleia, a corporação dos 

Pastóforos, que é o nome da sacrossanta confraria, e lá mesmo, do 

alto do estrado, de acordo com um texto escrito, pronunciou 

primeiro os votos de prosperidade para o grande imperador, o 

Senado, a ordem equestre, todo o povo romano, os navegadores e 

os navios que, no mundo inteiro, estão sob a lei do nosso Império. 

Depois, proclamou em idioma e rito gregos a abertura da 

navegação. Um clamor geral saudou esta palavra como uma 

mensagem de bom agouro. Transbordando de alegria, as pessoas 

levavam brotos, ramos, e guirlandas e beijavam os pés da deusa. 

Sua estátua de prata havia sido colocada no alto dos degraus, antes 

ESPAÇO TEMPLÁRIO 
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de os fiéis voltarem para seus lares. Quanto a mim, em meu estado 

de espírito, não podia pensar em afastar-me um tanto que fosse da 

presença da deusa. Tinha os olhos presos à sua imagem, e 

recordava as passadas aventuras” (XI, XVII). 

“[...] parti com destino a Roma. Graças aos ventos favoráveis, 

cheguei rapidamente ao porto de Augusto [Porto de Ostia]. “De lá, 

um carro ligeiro me conduziu e, ao cair da noite, na véspera dos 

idos de dezembro, eu entrava na cidade sacrossanta. Minha 

preocupação essencial, desde então, foi de oferecer diariamente 

meu tributo de orações a divina majestade, a rainha Ísis, a quem 

chamam a deusa campestre, pela localização do templo em que se 

pratica a piedosa veneração. Eu fui um fiel e regular adorador em 

seu altar; embora um estrangeiro no templo, pertencia por 

nascimento ao seu culto” (XI, XXVI). 

 

“Ora, o grande sol, percorrendo sua órbita estelar, completara mais 

um ano, quando interveio de novo no meu sono a solicitude 

vigilante do nume benéfico, e ela veio conversar comigo ainda a 

respeito de iniciação e de consagração” (XI, XXVI). 

ESPAÇO ONÍRICO  
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“Na noite seguinte, vi em sonho um dos fiéis consagrados, vestido 

de linho, que levava tirso, ramos de trepadeira, e mais certos 

objetos que são proibidos nomear, e que os depositou diante do 

meu lar. Depois, instalando-se sobre a minha cadeira, anunciou um 

banquete em honra da augusta religião. E, sinal inequívoco pelo 

qual sem dúvida se tornava reconhecível, ele tinha o calcanhar do 

pé esquerdo um pouco desviado, e caminhava de manso, com passo 

mal seguro. A manifestação assim clara da vontade divina dissipava 

toda incerteza e toda ambiguidade. Logo que terminou a saudação 

matinal à deusa, examinei com atenção se alguém, entre aqueles 

que via, tinha o mesmo defeito, ao caminhar, do que o homem do 

meu sonho. Não foi vã minha esperança. Reparei logo que um dos 

Pastóforos tinha não só o sinal particular no pé, mas a estatura e o 

todo correspondiam exatamente à visão noturna. Soube mais tarde 

que se chamava Asínio Marcelo, nome que não deixava de ter 

ligação com a minha metamorfose” (XI, XXVII). 

“[...] uma aparição noturna me trouxe com bondade esta revelação: 

‘na série das tuas consagrações sucessivas, nada houve de omisso. 

Não te espantes, nem penses nessas coisas. Os deuses, ao contrário, 

não deixaram de conceder-te o seu favor. Rejubila-te, pois, e 

alegra-te. O que outros obtêm apenas uma vez, tu terás três vezes, e 
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esse número te dá direito a uma felicidade duradoura. Quanto à 

iniciação que te espera, compreenderás sua absoluta necessidade, se 

agora pelo menos quiseres refletir no seguinte: os ornamentos da 

deusa que foste revestido na província devem permanecer no 

templo, onde os depuseste. Não podes, então, em Roma, usá-los 

nos dias de festa, durante as cerimônias, nem, se te for dada a 

ordem, mostrares-te no esplendor desse bem-aventurado aparato. 

Assim, para tua felicidade, prosperidade e salvação, aceita de 

coração alegre uma nova iniciação: os grandes deuses te convidam” 

(XI, XXIX). 
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K. INICIAÇÃO 

 

CULTO DE MISTÉRIO 

RITUAL DE PREPARAÇÃO INICIAÇÃO 

“[...] fui-me a desfrutar prazerosamente de novo a doce presença da 

deusa. Arranjei um alojamento no próprio pátio do templo e ali 

constituí um lar temporário, participando ainda, como leigo, do serviço 

da deusa, na qualidade de companheiro e comensal dos sacerdotes e de 

perpétuo adorador da augusta divindade. Não se passava noite, nem 

momento de sono, em que eu não fosse agraciado com sua vista e suas 

advertências. Suas ordens, no entanto, muitas vezes repetidas, 

insistiam para que eu não adiasse por mais tempo a iniciação à qual 

estava desde havia muito tempo destinado. Mas eu, por fervoroso que 

fosse o meu desejo, estava inibido por um temor religioso. Tinha tido 

o cuidado de me informar das dificuldades do santo ministério, do 

rigor de suas castas abstinências, do conjunto de precauções de que se 

deve cercar uma vida exposta a muitos incidentes, e, refletindo sem 

cessar a respeito dessas coisas, não sei como, apesar da minha pressa, 

“Conduziu-me à piscina mais próxima, cercado pela piedosa 

escolta. Tendo eu tomado o banho costumeiro, implorou a 

proteção divina, e me purificou aspergindo-me água lustral. 

Levou-me depois ao templo. Dois terços do dia haviam-se 

escoado. Deteve-me aos pés da deusa, deu-me em segredo certas 

instruções que a linguagem humana não pode revelar. Em 

seguida, e dessa vez diante de toda a gente, recomendou-me que 

me abstivesse durante dez dias seguidos dos prazeres da mesa, 

que não comesse carne de nenhum animal nem bebesse vinho, 

abstinências que observei com religioso respeito. Enfim, chegou 

o dia marcado para o encontro divino. Já o sol, declinando, dava 

lugar à noite, quando afluiu de todos os lados grande cópia de 

pessoas. Segundo a lei antiga dos Mistérios, honraram-me com 

presentes diversos. Depois, todos os profanos se afastaram; fui 
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diferia” (XI, XIX). 

“[...] crescia cada vez mais em mim o desejo de receber a consagração. 

Procurava frequentemente o sumo-sacerdote para suplicar-lhe 

instantemente que me iniciasse, afinal, nos Mistérios da sagrada noite. 

Ele, como homem prudente e compromissado com a proverbial 

austeridade religiosa, me recebia com bondade e carinho. Mas, como 

fazem os pais, quando moderam os desejos prematuros dos filhos, 

opunha adiamentos à minha insistência, e, com os consolos da 

esperança, serenava a minha aflição. Pois, explicava, a deusa marca 

com um sinal da sua vontade o dia em que cada um pode ser iniciado. 

O sacerdote que deve proceder à consagração é, do mesmo modo, 

escolhido por sua providência. Enfim, as despesas necessárias à 

cerimônia são fixadas, com instruções semelhantes. Era preciso então, 

dizia ele, submetermos pacientemente às suas regras, pois eu devia me 

guardar com cuidado tanto da precipitação como da desobediência, e 

evitar a dupla falta de me mostrar lento, uma vez chamado, ou 

apressado, sem ter recebido nenhuma ordem. Demais, nenhum dos 

membros do seu clero seria bastante louco, ou bastante imprudente, ou 

mais exatamente, não estaria disposto a morrer para, sem ter recebido 

ele também ordem expressa da soberana, afrontar temerariamente os 

riscos de um ministério sacrílego, e incidir num pecado que o 

vestido com uma roupa de linho que jamais tinha sido usada, e 

sacerdote, tomando-me pela mão, me conduziu para a parte mais 

retirada do santuário. Talvez, estudiosos leitor, te perguntes com 

alguma ansiedade o que foi dito, o que foi feito, em seguida. Eu 

o diria se me fosse permitido. Tu o saberias, se te fosse permitido 

ouvi-lo. Mas teus ouvidos e minha língua sofreriam igualmente o 

castigo ou de uma indiscrição ímpia ou de uma curiosidade 

temerária. Todavia, eu não infligirei a teu piedoso desejo, que 

possivelmente te mantém, em suspenso, o martírio de um 

tormento longo. Escuta, então, e crê: tudo que vou dizer é 

verdade. Aproximei-me dos limites da morte. Pisei o portal de 

Proserpina, e voltei, trazido através de todos os elementos. Em 

plena noite, vi brilhar o sol, com uma luz que cegava. 

Aproximei-me dos deuses dos infernos, dos deuses do céu: vi-os 

face a face e os adorei de perto. Eis aí a minha narração, e o que 

não ouviste, estás condenado a ignorar. Limitar-me-ei a relatar o 

que for permitido, sem sacrilégio, revelar à inteligência dos 

profanos” (XI, XXIII). 

“Veio a manhã e, acabados todos os ritos, apareci, tendo sobre 

mim doze túnicas sagradas. Por muito santa que seja essa 

indumentária, nenhuma obrigação me proibia de falar, pois tudo 
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condenaria à morte. Em verdade, as chaves do inferno e a garantia da 

salvação estão nas mãos da deusa. O próprio ato da iniciação 

representa uma morte voluntária e uma salvação obtida pela graça. O 

poder da deusa atrai para si os mortais que, chegados ao fim da 

existência, pisam a soleira onde se acaba a luz; devem eles, porém, 

saber guardar os augustos segredos da religião. De algum modo, ela os 

faz renascer por sua providência. Abre-lhes, devolvendo-os à vida, 

uma carreira nova. Devia, então, eu também me conformar com sua 

celeste vontade, ainda que, havia muito tempo, o evidente favor da 

grande divindade me houvesse designado e marcado para seu bem-

aventurado serviço. Do mesmo modo que os outros fiéis, então, era de 

minha obrigação abster-me de alimentos profanos [no original, em 

latim profanis] e proibidos, a fim de mais seguramente obter acesso 

aos Mistérios da mais pura de todas as religiões” (XI, XXI). 

“Assim falou o sacerdote, e a impaciência não mais alterou minha 

docilidade. Mantive a serenidade pacífica, a reserva de um silêncio 

exemplar, e uma aplicação constante; dedicava-me, dia após dia, à 

celebração do serviço divino. A bondade salutar da poderosa deusa 

não me ludibriou a esperança, nem me atormentou com um prazo 

longo demais. Numa noite escura, suas ordens, sem nada de obscuro, 

me advertiram, sem possibilidade de engano, que tinha chegado o dia 

se passou então diante de numerosas testemunhas. No meio da 

casa sagrada, diante da imagem da deusa, um estrado de madeira 

foi erguido. Fui convidado a subir. Em pé, e revestido de um 

tecido de fino linho, bordado de vivas cores, eu atraía os olhares. 

Dos meus ombros, caía para trás até os calcanhares, uma clâmide 

valiosa. E de todos os lados eu estava enfeitado com figuras de 

animais multicores. Eram dragões da Índia aqui, grifos 

hiperbóreos ali, quadrúpedes de outro mundo, dotados de asas 

como pássaros. Os iniciados dão a essa roupa o nome de estola 

olímpica. Eu segurava com a mão direita uma tocha acesa e 

minha cabeça estava cingida por uma nobre coroa de palmeira, 

cujas folhas brilhantes se projetavam para frente como raios. 

Assim paramentado, à imagem do sol, expuseram-me como uma 

estátua e, quando as cortinas foram afastadas bruscamente, houve 

um desfile de povo, desejoso de me ver. Celebrei, em seguida, o 

dia feliz de meu nascimento para a vida religiosa com um repasto 

de festa, e outros alegres banquetes. No terceiro dia, foram 

renovadas as mesmas cerimonias, e um almoço sacramental 

encerrou a iniciação, conforme a ordem estabelecida. Fiquei ali 

alguns dias ainda, todo embebido no prazer inefável de 

contemplar a imagem da deusa, à qual estava ligado por um bem 
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sempre anelantemente desejado, em que ela ia responder ao meu voto 

mais ardente. Fixou-me também quanto eu iria gastar com os arranjos 

da cerimônia, e Mitra, sumo-sacerdote em pessoa, ao qual me ligava 

uma divina conjunção de estrelas, dizia ela, fora designado para o 

sagrado ofício. Foram essas, entre outras, as instruções que me deu a 

bondade da soberana deusa. Reconfortado espiritualmente, e sem 

esperar que amanhecesse, corri, completamente desperto, à residência 

do sumo-sacerdote. Ele saía do quarto quando o encontrei e o saudei. 

Eu estava mais do que nunca resolvido a reclamar, dessa vez como 

algo que me era devido, a admissão ao santo ministério. Mas ele, 

assim que me viu, se antecipou: ‘Lúcio feliz, oh! Afortunado, que a 

augusta divindade julga digno de favor e benevolência.’ E disse: 

‘Então, que esperas? Ficas ocioso, e é de ti agora que vem a demora? 

É hoje o dia que não cessavas de reclamar em teus pedidos, o dia em 

que, sob o divino império da deusa dos mil nomes, estas mãos te 

introduzirão nos retiros piedosos dos nossos arcanos.’ Pousando 

afetuosamente a mão direita sobre o meu ombro, o ancião me 

conduziu logo até a porta do imponente edifício, onde, depois de ter 

celebrado, na forma consagrada, o rito de abertura do templo, cumpriu 

o sacrifício matinal. Tirou de um recesso do fundo do santuário livros 

em que estavam traçados caracteres desconhecidos. Alguns eram 

de que jamais poderia me desobrigar. Enfim, com suas próprias 

advertências, e depois de ter, insuficientemente sem dúvida, mas 

na medida dos meus meios, pago meu humilde tributo de ação de 

graças, dispus-me a alcançar novamente os meus pagos, há tanto 

tempo abandonados, rompendo com desgostos os liames de uma 

ardente ligação. Prosternado diante da deusa, enxuguei 

longamente, com meu rosto, os seus pés molhados pelas minhas 

lágrimas. Sacudido pelos soluços, que me interrompiam as 

palavras e me sufocavam, disse-lhe: [...]” (XI, XXIV). 

“Desse modo, prometido ao sacramento, a exiguidade dos meus 

recursos me retardou muito além do meu desejo. Minhas 

despesas com a peregrinação tinham feito derreter-me o meu 

modesto patrimônio, e o custo de vida em Roma era muito mais 

elevado que nas províncias, onde eu estagiara anteriormente. As 

duras exigências da pobreza, contendo-me assim, como diz um 

velho provérbio, entre a vítima e a pedra, me torturavam. E não 

eram menos prementes as instâncias do deus. Não foi sem uma 

extrema perturbação que o ouvi multiplicar primeiro suas 

objurgatórias, depois suas ordens. Enfim, vendendo até a roupa 

de corpo, por modesta que fosse, reuni mal e mal a pequena 

soma necessária. De resto, isto se deu por força de uma injunção 
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figuras de animais de toda a espécie, expressão abreviada de formas 

litúrgicas. Outros, de traços nodosos, ou arredondados, ou enrolados 

sobre si mesmos como as gavinhas de parreira, subtraíam a leitura do 

texto à curiosidade dos profanos. De acordo com esses livros, instruiu-

me ele a respeito dos preparativos exigidos para a iniciação” (XI, 

XXII). 

“Sem perder tempo nem discutir sobre as despesas, fiz, eu próprio ou 

por intermédio dos companheiros, as necessárias compras. Veio então 

o sacerdote avisar que chegara o momento [...]” (XI, XXIII). 

“[...] estava eu bem iniciado nos Mistérios de Ísis, mas faltava-me 

ainda a luz que vem do grande deus, o invencível Osíris. Apesar dos 

estreitos laços, apesar da unidade essencial das duas divindades e das 

duas religiões, discriminavam-se as cerimônias de iniciação. Devia eu 

então me sentir reclamado também para o serviço do grande deus” 

(XI, XXVII). 

“E eis que, pouco tempo depois, inopinadamente, e perfeitamente 

miríficas, novas ordens dos deuses impeliram-me a submeter-me a 

uma terceira iniciação” (XI, XXIX). 

especial. ‘Pois quê!’, dissera-me o deus: ‘se tivesses planejado 

conseguir algum prazer, não te importarias com a venda de tuas 

roupas, e quando se trata de um ato solene, hesitas em te expor a 

uma pobreza que não terás que lamentar?’ Logo que acabei todos 

os preparativos, uma vez mais, durante dez dias, contentei-me 

com alimentos que nunca haviam tido vida; mandei raspar a 

cabeça e, iluminado pelos Mistérios noturnos do deus soberano, 

foi com inteira segurança que observei as práticas da religião 

irmã. Que consolos, todavia, encontrava em meu exílio? 

Encontrei meios de existência mais abundantes, e, levado pelo 

vento do êxito, consegui proventos, advogando no fórum na 

língua dos romanos” (XI, XXVIII). 

“Fui contar ao sacerdote o que tinha visto [em sonho]. Depois me 

submeti, a partir desse instante, à interdição de alimento animal. 

Observei-os, ultrapassando-os mesmo, voluntariamente, os dez 

dias de abstinência estatuídos por uma lei imemorial. 

Providenciei por fim, generosamente, os preparativos materiais 

da cerimônia de iniciação, consultando para isso o ardor de 

minha piedade e não o estado de minha fortuna. [...] Daí a três 

dias, o primeiro entre os grandes deuses, o maior entre os 

primeiros, o melhor entre os mais augustos e o que reina entre os 
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melhores, Osíris, me apareceu em sonho, não sob qualquer figura 

de empréstimo, mas mostrando-se face a face, e se dignou fazer 

ouvir o seu verbo venerado. Incitou-me então, sob o seu 

patrocínio, a continuar resolutamente no fórum minha gloriosa 

carreira de advogado. Que não temesse as maledicências 

invejosas, que haviam suscitado em Roma, por meu trabalho 

erudito e minha cultura. Por fim, não me quis mais ver misturado 

com a massa de adoradores, no exercício de seu culto. Fez-me 

entrar para o colégio dos seus Pastóforos, e me elevou até a 

dignidade de decurião quinquenal. Uma vez mais, mandei raspar 

a cabeça completamente e sem velar nem cobrir minha calvice, 

mas expondo-a por todos os lados, cumpria com alegria as 

funções próprias daquele colégio, fundado desde os tempos de 

Sila” (XI, XXX).  
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L. VIDA PÓS-MORTE  

 

VIDA PÓS-MORTE 

PERSONAGENS CONTEXTO PROMESSA 

Lúcio-asno; Ísis Ísis aparece em sonho para 

Lúcio-asno e dá as instruções 

do que deve fazer para retornar 

a sua condição natural. Ela 

explica como funcionará o 

festival em sua honra e adverte 

que Lúcio passará a viver em 

sua função. 

“‘Mas, acima de todas estas coisas, lembra-te, e guarda sempre gravado no fundo do 

teu coração, que toda a tua carreira, até o fim da tua vida, e até o teu derradeiro 

suspiro, me foi penhorada. É de justiça que àquela que te restituiu o teu lugar entre os 

homens devas tudo o que ainda te resta para viver. Ademais, viverás feliz, viverás 

cheio de glória sob a minha proteção; e quando se acabar tua trajetória terrestre e 

desceres aos infernos, lá ainda, nesse hemisfério subterrâneo, a mim, que estás vendo 

aqui, encontrarás brilhando entre as trevas do Aqueronte e reinando sobre as moradas 

profundas do Estige. Tu mesmo, habitando os Campos Elíseos, prestarás assídua 

homenagem à minha divindade propícia. E se, por uma obediência escrupulosa, uma 

piedosa atenção em meu serviço, uma pureza perseverante, tu te tornares digno de 

minha proteção divina, conhecerás que só eu tenho o poder de prolongar também a 

tua vida para além dos limites fixados por teu destino’” (XI, VI). 

 


