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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo analisar e comparar as representações da 

deusa Ísis e seus cultos. Por um lado, analisamos as representações construídas pelo 

grego Plutarco de Queronéia em sua obra Sobre Ísis e Osíris. Este tratado é uma 

interpretação do mito destes deuses do início do século II d.C. Por outro lado, 

analisamos a obra Metamorfoses de Apuleio de Madaura. Esse é um romance escrito em 

latim na segunda metade do século II d.C.. Neste romance, um coríntio acaba sendo 

metamorfoseado em um burro depois de uma prática malfadada por causa de sua 

curiosidade em relação à magia, mas Ísis intercede e o salva. Com base nas 

representações que ambos os autores constroem de Ísis, uma deusa originalmente 

egípcia que sofre várias mudanças durante a História, podemos ver como os autores a 

adaptam aos vários contextos de apropriação e dominação. Acreditamos que ambos os 

autores produziram identidades religiosas de Ísis que a aproximam de uma função de 

iniciadora dos mistérios, ou seja, uma guia dos iniciados para a verdade contida nestes 

rituais. Além disso, sustentamos que, com base nesta função iniciadora, estes autores 

também apontam como um isíaco deve se comportar a fim de atender às exigências 

desta divindade e se afastar de práticas supersticiosas. Portanto, procuramos comparar 

estas imagens construídas desta divindade com base em Plutarco e Apuleio. 

 

Palavras-Chave: Ísis, Plutarco, Apuleio, Culto Isíaco, Representação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

The present dissertation aims to analyse and compare the representations of the goddess 

Isis and her cults. On the one hand, we analysed the representations constructed by the 

Greek Plutarch of Chaeronea in his work On Isis and Osiris. This treatise is an 

interpretation of the myth of these gods of the beginning of the II A.D century. On the 

other hand, we analysed the work Metamorphoses by Apuleius of Madaura. It is a novel 

written in Latin in the second half of the II A.D century. In this novel, a Corinthian ends 

up being metamorphosed into a donkey after an ill-fated practice because of his 

curiosity towards magic, but Isis intercedes and saved him. Based on the representations 

that both authors construct of Isis, an originally Egyptian goddess who suffers several 

changes during history, we can see how the authors adapt her to the various contexts of 

appropriation and domination. We believe that both authors produced religious 

identities of Isis that bring her closer to a function of the initiator of mysteries, i.e., a 

guide of the initiated to the truth contained in these rituals. Furthermore, we hold that 

based on this initiating function, these authors also point out how an Isiac should behave 

in order to meet the demands of this divinity and keep away from superstitious 

practices. Therefore, we aim to compare these constructed images of this divinity based 

on Plutarch and Apuleius. 

 

Keywords: Isis, Plutarch, Apuleius, Isiac Cult, Representation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ísis, como é conhecida entre os gregos e romanos, ou Aset, seu nome 

originalmente egípcio, é uma das divindades provenientes da Enéade1 de Heliópolis2. 

Essa divindade milenar, representada nas paredes das primeiras pirâmides egípcias, 

atravessou os séculos como aquela que era a esposa e irmã do deus Osíris3 e também 

mãe de Hórus4. Os faraós por milênios relacionaram suas imagens para com a deusa 

para justificar sua soberania sobre o Egito e, também, sobre o Cosmos (SALES, 1999, 

p.66).  

Com o tempo, a deusa egípcia e seu culto foram alcançando territórios mais 

longínquos e, portanto, a deusa acabou adquirindo várias funções no imaginário de 

diversos povos antigos. No primeiro quarto do primeiro milênio a.C., Ísis era associada 

à deusa da família (como mãe e esposa ideal). Após a conquista de Alexandre5 Magno, 

durante o período helenístico, as religiões helenísticas passaram a buscar a salvação do 

indivíduo, além da retomada e da ampliação dos cultos de mistérios, principalmente de 

divindades que, segundo acreditava-se, haviam “vencido a morte”, como seria o caso do 

mito de Osíris. O diferencial religioso do período helenístico seria o produto desse 

contato entre as civilizações orientais com os pensamentos gregos, que não se 

 
1 São grupos familiares formados por nove deuses.  
2 “Heliópolis - “cidade do sol”-  é o nome grego para a egípcia Iwnw (a bíblica On), localizada no delta 

sul próximo ao Cairo moderno. Heliópolis era o principal local de culto para a adoração do deus Sol 

Atum como criador desde o tempo do Império Antigo; Rá também foi adorado como criador lá” 

(HOLLAND, 2010, p.32). 
3 De acordo com algumas tradições, Osíris teria sido um grande rei que livrou os egípcios do primitivismo 

e da brutalidade, pois ensinou-os a semear, a cultuar aos deuses e deu a eles leis. Posteriormente, Osíris 

partiu pelo mundo ensinando o mesmo a outras culturas, utilizando discursos persuasivos, música e 

poesia. Ísis seria sua irmã e esposa e ficaria responsável por governar o Egito enquanto o marido estivesse 

fora. Mas Tífon, irmão de Ísis e Osíris, tomado pela inveja, constrói um sarcófago para aprisionar Osíris e 

o joga no rio que desagua no mar (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 13.356). Ísis ao descobrir o que 

aconteceu, corta o cabelo e se veste com roupas de luto e peregrina em busca do corpo do amado. O deus 

tinha várias prerrogativas, mas duas se destacam: como governante do mundo dos mortos e como 

representante do faraó morto, e posteriormente, com todos3 os mortos, além de sua ligação com o ciclo da 

vegetação3, como esclarece J. Gwyn Griffiths (1970, p.36): “Como rei do reino dos mortos, ele foi 

creditado com poder sobre a água, especialmente o da inundação e sobre a vegetação; por meio desse 

poder ele poderia garantir a continuidade da vida aos crentes identificados com ele. Além disso, ele 

poderia prometer triunfo no julgamento após a morte, visto que era considerado tanto como aquele que 

havia conseguido isso por si mesmo quanto como o deus que presidia o tribunal, sendo este último papel 

provavelmente um atributo antigo dele”. 
4 Filho de Ísis e Osíris, ao atingir a maturidade seria responsável por vingar-se e retomar o poder do Egito 

usurpado pelo assassino de seu pai, seu tio Seth/Tífon. Hórus, visto no Egito faraônico como deus-falcão, 

era o ‘senhor dos céus’. Se Osíris representava o faraó morto, o governante em vida era uma manifestação 

de Hórus. 
5A partir de Alexandria, os cultos desses deuses se espalharam com mais vigor nos séculos II e I a.C. pelo 

Mediterrâneo (principalmente em território grego) e da Ásia Menor. 
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abstiveram em apenas adotar as culturas ditas orientais, mas realizaram assimilações das 

mesmas a partir de leituras próprias que fizessem mais inteligíveis a tal cultura.  

Michel Malaise (2000, p.01) comenta que as principais transformações sofridas 

por Ísis se vêem presentes nas iconografias em que a deusa usa atributos que até então 

lhes eram desconhecidos devido ao fato dela estar inserida em uma nova estética. 

Malaise argumenta que esse trabalho de reelaboração da deusa foi feito por 

conhecedores da cultura religiosa egípcia e helênica, permitindo uma fluidez nas 

características da deusa tipicamente egípcia, para, assim, ‘nascer’ a “Ísis helenística” 

(MALAISE, 2000, p.19). 

Percebe-se, deste modo, a presença de uma deusa egípcia que se enraizou em 

contextos diferentes durante o Império Romano. Em território grego, um helênico 

pertencente à elite, filósofo, sacerdote e biógrafo renomado se dedicou a escrever sua 

leitura dos mitos egípcios a partir de uma visão externa de uma cultura estrangeira. Em 

Cartago, um madaurense, versado na paideia grega, escritor e conhecedor da filosofia 

platônica, já acusado (e inocentado) de ter utilizado de práticas mágicas para conquistar 

a esposa rica, narra a aventura de um homem grego, transformado em asno, que só 

encontra a salvação com a ajuda de Ísis. Ou seja, temos as construções de 

representações de uma deusa, apropriada e reformulada continuamente, tanto no período 

helenístico quanto no Império Romano, por dois autores de contextos temporais e 

espaciais diferentes. 

Essa Dissertação visa comparar as representações construídas por Plutarco de 

Queronéia, em sua obra Sobre Ísis e Osíris, e Apuleio de Madaura, nas suas 

Metamorfoses, da deusa egípcia Ísis a partir de suas respectivas perspectivas temporais, 

espaciais e culturais. A partir dessa comparação das representações da deusa, podemos 

traçar  uma certa identidade de Ísis e também dos seus seguidores para, assim, entender 

como esses autores viam essa deusa sob a perspectiva da religio e da superstitio.  

Mas quem foram Plutarco de Queronéia e Apuleio de Madaura? Que obras são 

essas que são vistas como grandes fontes escritas para entender o culto à deusa egípcia 

no Império Romano? Plutarco nasceu por volta de 45 d.C. na cidade de Queronéia, na 

Grécia, e faleceu por volta do ano de 120 d.C., provavelmente na cidade de Delfos. Foi 

escritor, filósofo, biógrafo, sacerdote de Apolo e teve cargos políticos durante toda a sua 

vida. Suas obras podem ser divididas em dois grupos: as Vidas Paralelas, que contêm 

as biografias de gregos e romanos ilustres na história; e as Obras Morais, o compilado 

de textos de diversos assuntos como política, filosofia, educação e religião. É nesse 
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último grupo que encontramos uma das fontes que estudamos  nessa dissertação: Sobre 

Ísis e Osíris, um escrito provavelmente do final da vida de Plutarco. É um tratado de 

interpretação platônica do mito dos deuses Ísis e Osíris, produzindo uma exegese dos 

relatos sagrados egípcios que, possivelmente, ele mesmo coletou em sua viagem a 

Alexandria. O grego alerta Clea, a quem dedicou seu texto, que, como iniciada nos 

mistérios desses deuses, deveria se atentar a interpretar todo conhecimento passado 

durante a iniciação a partir da filosofia platônica, sendo essa a única guia para a luz da 

verdade que é o conhecimento dos deuses.  

Apuleio, por sua vez, nasceu em Madaura, cidade da província romana da 

Africa Proconsularis, por volta de 120 d.C. e faleceu, provavelmente, por volta de 170 

d.C. na cidade de Cartago. Apuleio também era escritor, orador, advogado e sacerdote 

do deus Esculápio. Sua obra mais famosa, e nossa outra fonte de  estudo, é a novela 

conhecida como Metamorfoses ou O Asno de ouro, escrita por volta de 160 d.C. 

Estruturada em 11 livros e ambientada na Grécia, a obra tem como narrador e 

protagonista Lúcio, um rapaz da cidade de Corinto, que conta suas desventuras causadas 

por praticar magia de forma equivocada. Por culpa de uma má fadada prática mágica, 

Lúcio é metamorfoseado em asno, passando por diversas desgraças, como ser 

espancado e ter que se relacionar sexualmente com uma mulher. Até que no último 

livro, ele recebe a misericórdia de Ísis, que acaba devolvendo sua forma humana. É 

nessa parte da obra – o livro XI – que Lúcio narra seu encontro em sonho com a deusa, 

as instruções passadas por ela, o festival em sua honra, partes dos rituais de iniciação 

aos seus mistérios e sua vida como iniciado. Gostaríamos de frisar que tanto Plutarco 

quanto Apuleio eram sacerdotes, e por isso possuíam conhecimento teórico e prático 

dos rituais religiosos gregos e norte-africanos. Além disso, Plutarco escreveu em grego, 

visando um público oriental, enquanto Apuleio escreveu em latim, visando um público 

norte-africano. Por isso, é tão interessante perceber como estes dois autores, advindos 

de espaços tão diversos do Império Romano, se sentiram motivados a escrever sobre 

uma deusa egípcia, vinculada ao feminino e à fecundidade. Essa comparação nos 

possibilita, assim, resultados tanto de síntese quanto de diacronia.  

Nosso interesse nos cultos isíacos e na deusa que encabeça começou durante a 

graduação, onde desenvolvemos um projeto de iniciação cientifica seguido de um 

trabalho de conclusão de curso focado na relação das práticas mágicas com a Ísis 

apresentada por Apuleio em Metamorfoses. E agora, nessa Dissertação de Mestrado, 

ampliamos nosso estudo para uma comparação entre as representações formuladas da 
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deusa Ísis por Plutarco, em Sobre Ísis e Osíris, e por Apuleio, nas Metamorfoses, de 

modo a relacionar tais representações com a tentativa de construção de uma identidade 

de Ísis e dos isíacos. 

No que diz respeito à metodologia de pesquisa, optamos pela História 

Comparada, especificamente, na ideia proposta por Marcel Detienne, em seu livro 

Comparar o Incomparável, ou um comparativismo construtivo, em que  a comparação 

não deve se ater apenas ao que coincide no tempo e no espaço (DETIENNE, 2004, p.45-

46). Isso é possível quando o trabalho é realizado de modo interdisciplinar entre o 

historiador e o antropólogo. Não existir um grupo de estudos isíacos no Brasil, no 

momento de produção dessa Dissertação, nos impediu de realizar esse debate entre 

disciplinas, mas isso não quis dizer que a pesquisa não poderia seguir de forma 

individual. Por isso selecionamos duas fontes comparáveis e observamos como esses 

dialogavam e se compravam em alguns aspectos de sincronia e diacronia. 

Esse método comparativista levaria ao que Neyde Theml e Regina Bustamante 

(2007, p.12) chamam de “Modelo Detienne” que consistiria em 03 etapas: (1) a 

construção dos objetos, ou seja, as representações de Ísis dos indivíduos, nas obras 

Sobre Ísis de Osíris do grego Plutarco de Queronéia, escrita no começo do II século 

d.C., e nas Metamorfoses do norte-africano Apuleio de Madaura, escrita por volta de 

170 d.C. A segunda (2) etapa consiste na construção de problemas que surgem com 

esses objetos: Quais os aspectos dessas representações eram partilhados pelos autores? 

Quais aspectos divergiam? Quais eram as singularidades de cada representação? De que 

modo essas representações nos permitem entender a miríade cultural e religiosa do 

Império Romano? Qual o papel essa deusa tinha nos pensamentos desses autores sobre 

religio e superstitio? Até que ponto podemos falar de uma “helenização” de Ísis nessas 

obras? E como essas representações refletiriam nos seguidores da deusa? Só assim 

partiríamos para a terceira (3) etapa que consiste na construção de um campo de 

exercício e experimentação comparada. No nosso caso consistiria em um debate dos 

resultados encontrados com outros pesquisadores dos cultos isíacos e/ou outros objetos 

de pesquisa. 

Além disso, emprestamos de Detienne a ideia de ‘campo de ação’ de uma 

divindade (2004, p.98-99) que nos fala que essa  “engloba os lugares e as ocasiões de 

seus serviços, e alguns deles, como que arrastados pela hipertrofia da “função” à qual 

estão ligados, acham-se levados a intervir em domínios muito afastados daquilo que 

parece ser seu âmbito primeiro”. Vemos então como os nossos autores marcam os 
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campos de atuação dessa deusa, de modo a abranger novas funções à ela, algumas 

compartilhadas, algumas específicas de cada autor. Focaremos em um campo de ação 

ou função representada de Ísis e analisamos como esse poder toma forma: a que diz 

respeito ao papel de iniciadora nos mistérios isíacos. Em outras palavras, como essa 

potência intervém na vida humana de um iniciado e no próprio ritual em si, ou seja, o 

modo de agir dessa deusa para se tornar tão destacada de outras divindades a ponto de 

chamar a atenção desses autores. O método comparativo nos permite ampliar as visões 

sobre esses objetos que não foram colocados em diálogo nos trabalhos acadêmicos de 

historiadores brasileiros até aqui. Além disso, vemos um aumento do interesse e da 

necessidade das comparações interculturais, principalmente graças ao crescimento da 

comunicação instantânea entre povos de diversas culturas na atualidade.  

Cabe também explicarmos nosso aporte teórico para essa Dissertação. Para 

falarmos de representação, voltamos a proposta de Roger Chartier. Essas são 

classificações que ordenam a compreensão do mundo social como categorias 

fundamentais de percepção e de apreciação do real (CHARTIER, 2002, p.17). Em 

outras palavras, são concepções, construções, modos de perceber – e até mesmo 

expressar - o real6. Portanto, cremos que, tanto Plutarco quanto Apuleio, construíram 

representações da deusa egípcia Ísis a partir de suas respectivas perspectivas, sofrendo 

influências de seus contextos e visões de mundo. Desse modo, analisamos como a deusa 

Ísis foi representada por dois escritores do Mundo Antigo, de modo a compararmos as 

semelhanças e as diferenças presentes nessas representações. 

A partir dessa definição, destacamos dois pontos sobre a ideia de 

representação: (1) apesar de tal pensamento ser criticado por uma “subjetividade da 

representação”, as representações aparecem referidas aos dados concretos da realidade 

percebida (LAPLANTINE; TRINDADE, 1996, p.03); (2) tais percepções são 

determinadas pelos grupos que a forjam, ou seja, não são neutras, apesar de tenderem a 

universalidade, construindo “mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, 

a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio” 

(CHARTIER, 2002, p.17). Daí poderíamos falar em ‘lutas de representações’ em que 

 
6 Como real, entendemos ser a interpretação que os homens atribuem à realidade. Por sua vez, a 

realidade é a existência das coisas em si mesmas, independentes da nossa presença e dos significados que 

atribuímos a elas, sendo assim independentemente da nossa percepção (LAPLANTINE; TRINDADE, 

1996, p.02). 
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Chartier diz poder haver imposições e lutas pelo monopólio da visão legitima do mundo 

social.  

Outro conceito que vai aparecer muito no nosso trabalho é o de identidade, 

mais um conceito difícil de definir. Aqui entendemos identidade como ideia de si, como 

indivíduo e, também, como pertencente a uma comunidade, uma autocategorização que 

leva a um compartilhamento de características com outras pessoas e uma identificação 

entre si.  Mas também a identidade parte não apenas do que é comum, mas da diferença, 

o que difere o ‘eu’ do ‘outro’. Por seu caráter mutável, deve-se levar em consideração 

os contextos históricos, culturais e sociais em que essa definição é construída 

(GASPARRO, 2019, p.75). Não fixa, ‘identidade’, seja ela de indivíduos ou de 

comunidades, está sempre em transformação, sendo que tal transformação vai depender 

do outro com o qual o sujeito entra em contato.  

Podemos acessar a identidade de um indivíduo, ou de uma comunidade, por 

meio dos discursos que eles constroem a partir de suas representações sociais que, de 

acordo com Steeve Bélanger (2012, p.97-98) responde a duas necessidades identitárias: 

1) a necessidade de identificação entre os atores sociais e 2) a de diferenciação, que 

possibilita a distinção do Outro, muitas das vezes por um estereotipo. Pois utilizamos o 

conceito de identidade para analisarmos como Plutarco e Apuleio construíram suas 

imagens de Ísis de modo que fosse possível reconhecer a deusa, seja por meio do mito 

seja por meio de suas funções e descrições. Ao mesmo tempo, são representações 

diferentes de uma deusa essencialmente egípcia. Por isso ressaltamos a importância dos 

estudos sobre identidade na Antiguidade, pois essa pode permitir que nós 

compreendamos as estratégias e os mecanismos usados nas construções das antigas 

identidades e vermos sua dinamicidade, evolução e discursos (BÉLANGER, 2012, 

p.110-111). Quando aplicado a uma identidade religiosa vemos que: 

Como produtos históricos, de fato, as religiões são realidades 

dinâmicas, cuja identidade está em contínua redefinição e 

renegociação. Mais precisamente, as identidades das tradições 

religiosas são o resultado de um duplo processo, correspondendo à 

natureza peculiar da religião e à sua autonomia relativa, fruto de um 

princípio interno que se expressa, e não pode deixar de se expressar, 

por meio de certos aspectos culturais historicamente condicionados. 

Por um lado, portanto, estudar a identidade de uma tradição religiosa 

significa aplicar a ela as grades conceituais e os métodos de leitura 

que são aplicados para investigar as identidades socioculturais 

individuais e coletivas em geral, adotando, por exemplo, tanto uma 

perspectiva externa através da identificação do estranho, do inimigo, 

do Outro, que permite, a título de diferenciação, a consciência da 
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própria identidade, tanto da perspectiva interna como de um processo 

de autoidentificação e, por fim, fazer interagir as duas perspectivas. 

Quanto ao segundo caso, a atribuição de nomes e autodefinições são 

de primordial importância, especialmente em contextos nos quais a 

dimensão mágico-religiosa dessa operação desempenha um papel 

importante (FILORAMO, 2004, p.18). 

Acreditamos que, ao compararmos as obras, se veem presentes elementos de 

relação e síntese, mas, também, componentes que produzem diacronia. Em Sobre Ísis e 

Osíris, Plutarco constrói uma imagem de Ísis, que se tornou deusa a partir de seus 

feitos, repleta de virtudes e piedades, como um grande exemplo a ser seguido, 

principalmente por aqueles que se prestam a realizar a iniciação dos mistérios. Por outro 

lado, em Metamorfoses, Apuleio constrói uma imagem da deusa Ísis mais ambígua, que 

ao mesmo tempo em que reforça a ideia de que a deusa é a que dita as regras dos 

mistérios e exige obediência, é também aquele que intercede pelos humanos e promete a 

eles proteção. Partindo pelo lado de Plutarco de uma interpretação filosófica dos 

ensinamentos religiosos, e por parte de Apuleio de uma submissão à deusa, os isíacos 

iriam assim, evitar cair na superstição e em práticas condenáveis, como a magia. 

Os estudos sobre os cultos isíacos e Ísis têm chamado cada vez mais a atenção 

dos estudiosos do Mediterrâneo Antigo. Essa deusa, em especial, vem sendo o foco de 

estudos acadêmicos que procuram explicar as trocas culturais que ocorreram entre o 

Egito e Roma durante o Império e seus resultados. Pouco explorada no Brasil, contudo, 

essa linha dos estudos culturais e religiosos, que focam em deuses que não tem origem 

grega ou romana, é um campo fértil a ser cultivado nos estudos clássicos nacionais. 

Por que estudar essa deusa e qual o motivo dela e de seu culto chamaremm 

tanta atenção? Parte desse interesse pode estar na maciça presença dos cultos em locais 

como na Península itálica, em que, nas inscrições que envolvem os deuses ditos 

“orientais” como Jupiter Dolichenus, Mitra, Cibele e Attis, e os deuses isíacos 

encontradas na região, 36,5% são dedicadas aos deuses egípcios7 (MALAISE, 1972, 

p.460). Isso nos mostra a profunda penetração e difusão desses cultos que perpassaram 

por diversas mudanças e o exemplo da Península é apenas uma parcela da presença 

desses cultos pelas regiões de domínio romano. A quantidade de materiais encontrados 

e perspectivas literárias faz com que os caminhos de pesquisa desses cultos 

praticamente não se esgotem. Por isso a importância dos estudos isíacos. 

 
7 8% a Júpiter Dolichenus, 27% a Mitra e 28,5% a Cibele e Attis (MALAISE, 1972, p.460). 
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Assim, essa Dissertação se estrutura em 04 capítulos. No primeiro capítulo, 

“Plutarco de Queronéia e Apuleio de Madaura: contextos de produção, biografias, 

filosofias e corpus documental”, discutimos as biografias e os contextos de produção 

desses autores, como conhecedores da filosofia platônica e como sacerdotes, debatendo 

sobre seus gêneros literários, em especial de Sobre Ísis e Osíris e Metamorfoses, e, 

também, as discussões historiográficas gerais sobre as obras. Pretendemos com esse 

capítulo apresentar ao leitor nossos autores e os nossas fontes, situando-os na história do 

Império Romano e nas suas próprias.  

E quais eram os contextos religiosos do I e do II séculos d.C.? Como era a 

prática religiosa nos primeiros séculos do Império Romano? E o que não era bem-visto 

enquanto expressão religiosa adequada nesse período? O que delimitava as práticas bem 

aceitas? Como eram tratados os grupos que ficaram excluídos do que era tido como 

religião oficial? É esse assunto que tratamos no segundo capítulo. Vemos como alguns 

membros da elite aristocrática romana poderia opor a religião oficial – religio – de 

algumas práticas condenadas e taxadas como superstitio. Entre essas, certas práticas 

excessivas das experiências religiosas que levavam a um falso conhecimento dos 

deuses; as práticas mágicas, que dependendo do objetivo, poderiam ser colocadas como 

permitidas ou não; e por último, os cultos estrangeiros, e sua aceitação ou não no 

panteão romano. Com esse segundo capítulo, tentamos expor o contexto cultural e 

religioso em que os autores viviam, mostrando como as oposições poderiam não ser tão 

claras e concretas quanto se esperava.  

Os dois primeiros capítulos nos preparam para apresentarmos aos leitores Ísis. 

Mas que deusa é essa? Qual foi sua trajetória até chegar ao culto que lhe foi 

estabelecido no II d.C. no Império Romano? Como eram as relações dos governantes de 

Roma com esses cultos? Tentamos responder essas perguntas gerais da história dessa 

deusa no terceiro capítulo. Ali vemos um vislumbre da trajetória dessa divindade desde 

o Egito Faraônico e suas funções cada vez mais expandidas. Marcamos também o fator 

crucial de mudança que ocorreu após a conquista de Alexandre e no que consistiu essas 

mudanças que permaneceram por todo Império Romano. 

E como essa deusa era representada por um grego do I século e um norte-

africano do II século? Quais as funções dessa deusa se destacam para Plutarco e 

Apuleio? Qual papel ela tem nas iniciações de mistérios pelas quais um seguidor que 

recebeu o chamado da deusa deve passar? Tais mistérios são inclusive um dos novos 

aspectos inseridos com a “reforma” dos cultos isíacos ocorridas durante o Período 
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Helenístico e que destacam características helênicas em uma deusa egípcia inseridas em 

um domínio romano, corroborando com uma identidade multifacetada que permitiu 

manusear e criar várias narrativas sobre a deusa e, também, várias interpretações em 

cima de suas tradições religiosas egípcias. Além disso, vemos que esses dois autores 

prescrevem o que pode ser um encontrado em um isíaco ideal: obediência, serviços 

religiosos e pureza. Esse é o foco do último capítulo.  
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CAPÍTULO 1  

PLUTARCO DE QUERONÉIA E APULEIO DE MADAURA: CONTEXTOS DE 

PRODUÇÃO, BIOGRAFIAS, FILOSOFIAS E CORPUS DOCUMENTAL 

Plutarco de Queronéia é um dos maiores biógrafos e ensaístas filosóficos8 do 

Mundo Antigo. Na Renascença, teve suas obras traduzidas por Leonardo Bruni, Jacques 

Amyot e Sir Thomas North, o que fez com que fosse lido por toda a Europa. Desde 

então, influenciou nomes importantes, como Erasmo, Maquiavel, Rabelais, Vasari, 

Montaigne, Shakespeare, Bacon, Rousseau, Beethoven, Goethe, Shciller, Nietzsche, 

Emerson e Foucault. Em seu corpus bibliográfico, leitores de todas as épocas podem 

acessar uma vasta fonte do pensamento helênico e da história greco-romana, com 

muitos detalhes pessoais, anedotas, interpretações alegóricas, comparações, etc... 

(BECK, 2014, p.01).    

No período antigo, a Roma antonina9 foi o principal ponto de recepção e 

disseminação das obras plutarquianas. Um dos alunos de Plutarco foi seu sobrinho 

Sexto de Queronéia, que juntamente com Frontão10, foi professor de Marco Aurélio11 e 

Lúcio Vero12. Além disso, podemos citar de antemão o próprio Apuleio de Madaura 

 
8 “A Filosofia, ou seja, vai desde a estrutura última da realidade e da natureza do divino, por meio da 

cosmologia, astronomia, estudo do mundo natural (incluindo os seres vivos), matemática, modos de 

raciocínio e argumentação, teoria política, e organização social, à teoria ética e ao bem-estar moral do 

agente humano individual. É uma disciplina abrangente, operando no nível mais profundo de 

compreensão em toda a gama do real e abrangendo todas as preocupações humanas mais centrais; em 

nossos termos, combina a autoridade da Ciência com a da Religião e outras coisas além” (TRAPP, 2014, 

p.44). 
9 “A dinastia que começou com o reinado de Antonino Pio (138 d.C.) e terminou com a morte de Comodo 

em 192; durante esse tempo, Roma alcançou os maiores níveis de poder, glória, realizações materiais e 

estabilidade que jamais conheceria. O imperador Adriano (117-138 d.C.) realmente fundou a linha ao 

garantir a adoção de Antonino Pio e a subsequente adoção de Marco Aurélio. Os imperadores envolvidos 

foram: Antonino Pio (138-161); Marco Aurélio (161–180), co-governado com Lúcio Vero (161–169); e 

Comodo (177-192)” (BUNSON, 2002, p.23). 
10 Viveu entre 100 e 166 d.C., e foi um retórico e professor importante de seu tempo (BUNSON, 2002, 

p.221). 
11 “Marco Ânio Vero, mais conhecido como Marco Aurélio, foi o penúltimo imperador da Dinastia dos 

Antoninos,[136] tendo comandado o Império por dezenove anos a partir de 161, ao suceder seu pai 

adotivo, Antonino Pio.  Marco Aurélio é uma das personalidades mais complexas do Principado devido, 

principalmente, às suas inclinações filosóficas, razão pela qual costuma ser lembrado não apenas como 

um imperador ponderado e diligente, um governante sempre preocupado com o bem-estar dos mais 

humildes, o que se comprova pela atenção que dedicou à guarda dos órfãos e à manumissão dos escravos 

(Birley, 2000: 133), mas também como o último representante de peso do estoicismo, uma das principais 

correntes filosóficas à época” (SILVA, 2008, p.297-298). 
12  “Nascido Lucius Ceionius Commodus, ele era filho de Lucius Aelius Caesar, o herdeiro adotivo de 

Adriano. Seu pai morreu em 137, e Antonino Pio foi adotado como herdeiro. Como parte da tentativa de 

Adriano de garantir a estabilidade na sucessão, Antonino Pio levou para sua casa tanto Marco Aurélio 

quanto Lúcio. Vero atuou como questor em 153 e consul em 154 e, em 161, com Marcos. Antonino 

morreu em 161, e Marco foi proclamado imperador e rapidamente declarou que queria um colega. Com o 

novo nome de Lucius Aurelius Verus, ou Lucius Verus, ele tornou-se político igual a Marco Aurélio - mas 
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como receptor13 dessa fama inicial do grego, em especial no Norte da África. Sendo 

assim, acreditamos que Apuleio compartilhava preceitos religiosos, morais e filosóficos 

com Plutarco. Entre outros autores da Antiguidade que parecem terem sido 

influenciados pelos escritos do grego de Queronéia estão Aulo Gélio14, Diógenes 

Laércio15, Eusébio de Cesárea16 e  Macróbio17  (PADE, 2014, p.532-535). Maria 

Aparecida da Silva (2006, p.41) ressalta que, apesar das obras de Plutarco terem sido 

relacionadas como pertencentes ora à literatura, ora à filosofia, ora à pedagogia, era 

comum entre os estudiosos modernos pensar os trabalhos do grego como a-históricos, 

possuindo mais fins pedagógicos e filosóficos. Porém, Silva defende que o grego 

desenvolveu sim um trabalho de historiador na coleta, seleção e registro das 

informações recolhidas, principalmente no modo como pensou e escreveu as biografias 

dos espartanos (SILVA, 2006, p.23). Por isso, cremos que o mesmo pode ter sido feito 

quando Plutarco redigiu Sobre Ísis e Osíris, colhendo suas informações e as 

organizando a partir de sua viagem à Alexandria, seu contato com os templos isíacos 

presentes em território grego ou até mesmo na sua possível iniciação aos mistérios dos 

deuses egípcios. 

Podemos dizer que Apuleio não ficou para trás no quesito da recepção de obras 

e que Lúcio, o protagonista de Metamorfoses, estava certo em predizer que teria uma 

gloriosa fama literária (APULEIO. Metamorfoses, XI.27). O madaurense teve suas 

obras perpetuadas por um membro da família Salustii18 e Agostinho19 que comentaram 

 
nunca foi capaz de superar a opinião amplamente difundida de que ele desfrutava de uma vida de 

descanso e recreação. Ele certamente não era igual a Marco Aurélio em termos de intelecto, fato 

particularmente visível em sua condução de operações militares” (BRUNSON, 2002, p.573). 
13 A recepção e possível influência de Plutarco sobre Apuleio será mais bem analisada no último capítulo 

quando comparamos as representações da deusa. 
14 Viveu no II século d.C.. Gramático, arcaísta e autor de Noites Áticas (Noctes Atticae) (BUNSON, 2002, 

p.237). 
15  Viveu no III século d.C.. Escritor e filósofo (BRUNSON, 2002, p.178).  
16 Viveu entre 260-340 d.C. Um dos Pais das Igreja e bispo de Cesárea, escreveu sobre a história da Igreja 

(BUNSON, 2002, p.202). 
17 Viveu no V século d.C. Escritor provavelmente proveniente da África (BUNSON, 2002, p.339). 
18 “Os Sallustii são uma família proeminente no século IV e, embora a identidade precisa desse Sallustius 

não seja clara, ele quase certamente está conectado com o círculo de reacionários pagãos agrupados em 

torno de Quintus Aurelius Symmachus” (CARVER, 2008, p.13). 
19 “Nascido (354-430 d.C.) na cidade argelina de Thagaste, filho de um fazendeiro e mãe devotamente 

cristã, Santa Mônica, Agostinho foi educado em Cartago. Ele finalmente ensinou e chamou a atenção do 

filósofo pagão Símaco. Educadamente, ele aspirava ser um homem de letras, terminando um casamento e 

abandonando um filho por associações mais ambiciosas. Quando ele tinha 18 anos, ele seguiu suas 

curiosidades intelectuais e leu o Hortensius de Cícero (agora perdido). Ele tentou seguir a seita 

maniqueísta, que prometia sabedoria de uma forma gnóstica, mas acabou se revelando insatisfatória. 

Como professor em 384, ele viajou para Roma, mas finalmente se estabeleceu em Milão, onde iniciou um 
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e copiaram seus escritos. O primeiro fez cópias dos três principais trabalhos de Apuleio 

(Metamorfoses, Apologia20 e Florida21), e tais cópias se tornaram os principais ou talvez 

os únicos manuscritos dessas obras. Agostinho, por sua vez, comentou os trabalhos 

filosóficos de Apuleio, garantindo a sobrevivência desses trabalhos nos monastérios 

europeus. Durante a Renascença, foi lido e estudado por Petrarca e Boccaccio, além de 

ter sido o segundo autor clássico a ser impresso em Roma, em meados de 1450 

(GEISSER, 2008, p.296-298) e posteriormente inspirou escritores como Gustav 

Flaubert e William Shakespeare (CARVER, 2008, p.1-2).  

E nesse capítulo traçamos alguns pontos importantes sobre as biografias dos 

nossos autores, pontos esses que influenciaram nas construções das imagens de Ísis que 

nós vemos em suas obras. No primeiro subitem nos dedicamos a expor aspectos gerais 

da vida de Plutarco, um grego de Queronéia, sacerdote e filósofo do I século d.C., e, 

também, de Apuleio, norte-africano de Madaura, sacerdote, advogado e versado na 

filosofia vivente do II século d.C..  

Em seguida, nos debruçamos sobre as ideias gerais do Médio Platonismo, 

movimento filosófico no qual estudiosos posteriores inseriram Plutarco e Apuleio e 

também como o pensamento religioso estava presente nos discursos filosóficos dos 

autores. No subitem 1.2 discutimos outro fenômeno, dessa vez de caráter literário, no 

qual os autores foram inseridos: a Segunda Sofística, seus aspectos gerais e o que fez 

com que Plutarco e Apuleio fossem considerados como pertencentes desse fenômeno. 

Além disso delineamos um panorama geral dos escopos dos autores e dos principais 

gêneros utilizados por eles. No decorrer da dissertação o leitor poderá perceber como 

essa introdução sobre as obras de Plutarco e Apuleio servem como base de apoio para 

que expliquemos as representações da deusa Ísis e dos cultos isíacos construídas por 

eles.  

E por fim, dedicamos o último subitem desse primeiro capítulo em apresentar 

os principais trabalhos publicados nos últimos anos de cunho historiográfico, cultural e 

filosófico sobre as obras Sobre Ísis e Osíris de Plutarco e Metamorfoses de Apuleio, no 

 
longo relacionamento e amizade com o bispo local, o formidável Ambrósio. Dois anos depois, Ambrósio 

o apresentou ao amplo círculo de neoplatônicos cristãos da cidade” (BUNSON, 2002, p.57) 
20 Um discurso jurídico de autodefesa contra as acusações impetradas contra ele pelos parentes da viúva. 

Em tais acusações, Apuleio era apontado como praticamente de artes mágicas proibidas no Império. 
21 Florida, por sua vez, é formada por 23 extratos de discursos proferidos por ele. Alguns são claramente 

declamados em Cartago (APULEIO. Florida, 9, 15, 16, 17, 18). Os assuntos dos discursos são os mais 

diversos, como ensinamentos, anedotas, descrições de paisagens e lugares exóticos, e panegíricos dos 

representantes do domínio imperial na região. 
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Brasil e no exterior, para que possamos ter um vislumbre dos vários possíveis vieses, 

temas de análises das duas obras e, também, na riqueza de possibilidades que elas 

podem proporcionar para algum pesquisador interessado. 

1.1 Plutarco de Queronéia e Apuleio de Madaura: Biografias 

É notável perceber que, apesar de Plutarco ter sido um grande biógrafo da 

Antiguidade, temos poucas informações sobre sua vida, o que para um(a) estudioso(a) 

do Mundo Antigo, não é de se estranhar. Lucius Mestrius Plutarchus, ou simplesmente 

Plutarco, nasceu por volta do ano de 45 d.C. na província de Queronéia (Fig. 01), ao 

norte de Atenas. Além de ser cidadão de sua cidade natal, Plutarco também recebeu a 

cidadania ateniense e a cidadania romana, mas parece não ter se estabelecido em 

nenhuma dessas cidades permanentemente, mas apenas por algum período para estudar 

e ensinar. Cabe salientar que Delfos foi a cidade em que Plutarco viveu por muito tempo 

como sacerdote de Apolo22 (STADTER, 2004, p.19).  

Plutarco refere-se calorosamente a sua família: sua esposa Timozena, com 

quem teve cinco filhos, mas apenas dois chegaram à idade adulta; o pai Autobulo; o avô 

Lâmprias; e os irmãos Timon e Lâmprias. Sua família pertencia a um grupo antigo e 

respeitável de Queronéia (DILLON, 1996, p.186).    

Sua educação teria sido formada em um primeiro momento na própria cidade 

de Queronéia, onde provavelmente aprendeu os pontos básicos de qualquer jovem de 

família aristocrata da época: literatura e retórica. A segunda parte de sua educação teria 

sido na cidade de Atenas23, da província romana da Achaia24, onde Amônio de 

 
22  “Deus grego que com o tempo foi aceito pelos romanos. Quando os gregos estavam estabelecendo suas 

colônias na Itália, eles dedicaram seu primeiro assentamento, em Cumas, a Apolo. Os italianos 

acreditavam em Apolo como um deus da cura e da medicina, mas ele não foi admitido na cidade de Roma 

por ser uma divindade estrangeira. Apolo foi, no entanto, uma figura dominante em muitos períodos. 

Embora seu nome nunca tenha sido latinizado, seu título de Deus do Sol foi esquecido. Como deus da 

medicina, ele poderia ser homenageado, um costume preservado pelos romanos. Augusto foi responsável 

por estabelecer o deus oficialmente na Cidade Eterna. Como o jovem Otaviano, ele colocou sua casa e sua 

carreira aos cuidados de Apolo, e a batalha de Áccio, na qual ele tomou o poder de Antônio, foi 

supostamente vencida por causa da intervenção de Deus. Em homenagem a este patrocínio, um pequeno 

templo foi erguido ao deus no palácio imperial perto do Palatino” (BUNSON, 2002, p.27). 
23 “Durante séculos, a cidade de Atenas foi o centro cultural e intelectual do mundo ocidental. Sob o 

Império Romano, a cidade foi reduzida a uma unidade da província de Achaia, mas permaneceu como 

sede do intelectualismo. Em 86 a.C., o general Sula capturou Atenas depois que ela se rebelou contra o 

domínio romano e puniu severamente seus cidadãos por tentarem se separar de Roma” (BUNSON, 2002, 

p.53). 
24 “Província romana; conquistada em 146 a.C. e eventualmente composta por uma grande parte da 

Grécia, incluindo Etólia, Acarnânia, Eubeia, as Cíclades e parte do Épiro. A Achaia, que havia sido 

anexada ao território mais amplo da Macedônia, foi assegurada após uma revolta contra o domínio 

romano; Augusto mais tarde fez da Achaia uma província senatorial. A Achaia se beneficiou da atitude 

esclarecida dos imperadores romanos, que trataram as províncias pacificadas de uma maneira melhor do 
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Alexandria25 tomaria o jovem Plutarco como pupilo. Amônio foi um filósofo platônico 

e ativo em assuntos políticos em Atenas, influenciando muito Plutarco. Foi durante esse 

período em Atenas que Plutarco faria amizades e contatos que seriam importantes 

durante toda a sua vida adulta, como ter sido apresentado a Nero26 quando este viajou à 

Grécia em 68 d.C. Dois anos depois, Plutarco supostamente viajou com uma embaixada 

para Alexandria, afim de saudar o então proclamado Imperador, Vespasiano27. Um dos 

amigos de Plutarco, que o apresentou ao círculo social de Roma, foi o senador Lucius 

Mestrius Florus, também seu patrono, e de quem Plutarco parece ter orgulho e 

admiração, foi quem aparentemente conseguiu para o nosso filósofo grego a cidadania 

romana (STADTER, 2014, p.14). Em Queronéia, Plutarco tinha uma vida politicamente 

ativa: servia em embaixadas para Procônsules28, foi nomeado em postos municipais e 

supervisionou construções arquitetônicas. Também foi nomeado com o ornamenta 

consularia, durante o governo de Trajano29. A honra daria a ele não apenas o status 

consular, mas também privilégios como usar a toga consular e se sentar com os 

senadores em ocasiões públicas (STADTER, 2014, p.20). Em Queronéia, também deu 

aulas de filosofia e matemática.  

Philip Stadter (2014, p.15) enumera os 03 motivos que levaram Plutarco a 

realizar sua primeira viagem a Roma: (1) para aumentar sua reputação na sociedade 

romana como filósofo e retórico; (2) para representar as cidades da Beócia ou de Delfos; 

 
que seus predecessores republicanos. Os imperadores, buscando manter um equilíbrio político entre 

Roma e seus territórios periféricos, ofereceram a essas províncias vantagens por seu status” (BUNSON, 

2002, p.02). 
25 Viveu no I século d.C., sendo que a maioria das informações sobre ele que nos chegaram provêm de 

Plutarco. Era um cidadão ateniense importante e foi strategos por pelo menos três vezes. Dillon (1996, 

p.191) acredita que Amônio teve grande influência quanto ao que diz respeito no conhecimento de 

Plutarco da religião persa, em particular em Sobre Ísis e Osíris. 
26 Nasceu no ano de 37 d.C. e faleceu no ano de 68 d.C, era filho de Agripina, a Jovem, e Gnaeus 

Domitius Ahenobarbus. Após o assassinato do Imperador Claudio por Agripina, sua esposa então, Nero 

foi proclamado Imperador no ano de 54 d.C., sendo que seu governo durou até o ano de 68 d.C. 
27 “Tito Flávio Vespasiano não era como os imperadores que governaram antes dele, conhecidos como da 

dinastia júlio-claudiana. Ele não era um nobre ou descendente de César Augusto. Em vez disso, ele era 

filho de um membro da ordem equestre que nasceu em Falácrinas, território dos Sabinos, perto de Rieti, 

área rural que ficava nos arredores de Roma. Vespasiano não era um aristocrata, mas sua família era rica, 

o que lhe permitiu começar uma carreira na política e entrar no senado romano. Soldado duro e general 

capaz, Vespasiano logo construiu uma reputação por sua participação na conquista da Britânia sob 

Cláudio e por seu sábio governo da província da África em 63 d.C.” (PORTO, 2008, p.138). 
28 O procônsul era o governador da província. 
29  “Marco Ulpio Trajano torna-se imperador de Roma em 98 d.C. Originário da Bética (Municipium 

Italica) – província senatorial romana, Trajano (53-117 d.C.), como tornou-se conhecido, foi o primeiro 

imperador romano advindo de uma província, tendo se tornado conhecido da posteridade, sobretudo, por 

três motivos: 1) ter levado a termo uma guerra contra os dácios; 2) ter empreendido um ambicioso 

programa de construções na cidade de Roma e 3) por ter tido a ele destinado um panegírico, escrito por 

Plínio, o Jovem. É sob Trajano que o Império romano atinge sua maior extensão” (SILVA, 2019, p.228). 
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e (3) para aumentar seu círculo de amizades romanas. Após sua primeira visita a Roma, 

o filósofo parece ter feito diversas outras, falando principalmente em nome de Delfos. O 

mesmo classicista comenta basicamente que a boa relação que Plutarco mantinha com 

os Imperadores, como Vespasiano e Domiciano30, o favoreceu para que fizesse um bom 

trabalho como sacerdote em Delfos, levando prosperidade à cidade (STADTER, 2004, 

p.30-31). 

 

Figura 01: Mapa da Grécia. Fonte: LEVICK, Barbara. Greece and Asia Minor. 

In: BOWMAN, Alan K.; GARNSEY, Peter; RATHBONE, Dominic. The 

Cambridge Ancient History. The High Empire, A.D. 70-192. Cambridge: University 

Press, 2008, p. 604-634. 

Não se sabe muito da vida de Apuleio, e a maioria das informações são 

fornecidas pelo próprio autor em seus escritos, principalmente na Apologia e nas 

Florida, ou, até mesmo, nas Metamorfoses. Os dados controversos pairam até sobre o 

seu prenome. Por exemplo, Apuleio é comumente chamado por Lúcio em alguns 

 
30 Imperador de 81 a 96 d.C “Tito Flávio Domiciano, foi o último imperador da dinastia dos Flávios, 

família de origem equestre que ascendeu ao poder em 69 d.C. na sequência dos conflitos militares que, 

depois da morte de Nero (em junho de 68 d.C.), fizeram desfilar no Palatino quatro imperadores: Galba, 

Otão, Vitélio e, finalmente, Vespasiano. A Vespasiano (imperador de 69 a 79 d.C.), sucederam os filhos: 

Tito, que morreu de doença em 81 d.C., e Domiciano, assassinado em 96 d.C., tendo um mandato de 15 

anos, o mais longo desde Tibério. [...] Tradicionalmente, o período imperial de Domiciano é descrito 

como uma época de tirania e terror, considerado por um longo tempo como um imperador paranoico, 

egoísta e exagerado, sob o qual nenhuma forma artística teve liberdade para se desenvolver de forma 

plena. Por meio desta visão, teria sido causador de triste decadência dos costumes, da sensibilidade 

artística da sociedade, da manipulação do Senado e suas condutas militares e administrativas, o que teria 

atraído inúmeras críticas de seus contemporâneos. No entanto tais leituras estão sendo questionadas 

atualmente [...]” (GARRAFFONI, SANFELICE, 2019, p.194). 
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manuscritos da Renascença, que provavelmente deriva da associação feita entre o autor 

Apuleio e o narrador Lúcio de Corinto nas Metamorfoses (HARRISON, 2008, p.01), 

porém não podemos afirmar que o primeiro nome de Apuleio era o mesmo do 

protagonista de sua novela, Lúcio, e por isso aqui o trataremos apenas como Apuleio. 

Quanto ao local de nascimento de Apuleio, fontes externas (por exemplo: 

AGOSTINHO. A Cidade de Deus, 8.14.2) apontam que Apuleio nasceu na cidade de 

Madaura31 (Fig. 02), localizada ao sul da província romana da Africa Proconsularis32, 

atual Mdaurush, na Argélia. Em um trecho no final de Metamorfoses, Lúcio é chamado 

de Madaurensem (APULEIO. Metamorfoses, XI.27), aumentando a relação entre o 

protagonista e o autor. Acredita-se que Apuleio nasceu na década do ano 120 d.C., a 

partir de cálculos feitos das informações33 retiradas de suas obras (HARRISON, 2008, 

p.03). De família aristocrática, seu pai ocupava o cargo de duunviro34 em Madaura de 

158 a 159 d.C., porém faleceu logo em seguida, deixando uma farta herança à Apuleio e 

seu irmão (APULEIO. Apologia, 24.9), herança que foi usada por ele para o 

financiamento de seus estudos (HARRISON, 2008, p.04). 

 
31 Colônia romana fundada na Numídia por veteranos do exército no período Flaviano (69-96 d.C.) 

(LIMA NETO, 2015, p.51). 
32 “A responsabilidade da África pelo fornecimento de grãos romanos tornou-o essencial para a 

sobrevivência de Roma como império. O valor da África como território começou com a destruição de 

Cartago em 146 d.C., quando a República reivindicou todas as propriedades de Cartago. A maior parte da 

África na região da Tunísia foi devolvida aos reinos originais dos quais havia sido esculpida, mas a área 

fértil do nordeste de Túnis foi convertida na província da Africa Vetus, com uma fronteira chamada fossa 

regia. Após a batalha de Thapsus em 46 d.C., César criou a Africa Nova, cortado da Numidia. O império 

mudou as fronteiras africanas novamente. Augusto combinou a Africa Vetus e Nova na Africa 

Proconsularis, que se estendia da fronteira cirenaica para o oeste até o Reino da Numídia. Este arranjo 

não durou porque durante o reinado de Augusto a colonização romana da região começou para valer. A 

partir de então, houve uma crescente e eventualmente rica presença romana na África, descrita pelos 

escritores Apuleio, Frontão e Tertuliano. Treze colônias foram fundadas na Mauritânia. A capital da 

província foi transferida de Utica para a maior e reconstruída Cartago” (BUNSON, 2002, p.08). 
33 “Em Flor. 16 ele afirma ter sido um colega de Estrabão Emiliano, que, portanto, provavelmente foi um 

contemporâneo aproximado e provavelmente tinha cerca de trinta e dois anos na época de seu consulado 

em 156 d.C. na Apologia (89), ele afirma que sua esposa Pudentilia tinha cerca de quarenta anos na época 

do julgamento (1589-9 d.C.), e ela é um pouco mais velha do que ele (Apol. 27), enquanto ele parece mais 

velho que seu filho Pontiano, que havia estudado anteriormente com ele em Atenas e acha que ele é um 

par adequado para sua mãe (Apol. 72). É um palpite juto que Apuleio estava em seus trinta e poucos anos 

na época da Apologia e que, portanto, ele nasceu em meados dos anos 120 d.C. Isso o torno 

contemporâneo de Aulo Gélio, a quem pode ter conhecido pessoalmente, e dos escritores gregos Galeno, 

Luciano e Aélio Aristides; assim, sua vida cai no auge do renascimento intelectual grego da Segunda 

Sofística, quando os escritores gregos notoriamente buscaram reviver as glórias passadas de sua cultura 

nas ricas cidades do Mediterrâneo grego sob a proteção do domínio romano” (HARRISON, 2008, p.03). 
34 Os duunviri eram os mais importantes magistrados de uma civitas romana, sendo eleitos anualmente 

como os responsáveis pela condução da cidade (ALFÖLDY, 1996, p.177).   
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Figura 02: Mapa do Norte da África. Fonte: WHITTAKER, C.R. Africa. In: 

BOWMAN, Alan K.; GARNSEY, Peter; RATHBONE, Dominic. The Cambridge 

Ancient History. The High Empire, A.D. 70-192. Cambridge: University Press, 

2008, p. 514-546. 

Quanto ao estudo de Apuleio, sabe-se que ele teve uma educação na doctrina, 

escrevia em latim, parecia dominar bem o grego35, estudou aritmética, leitura e escrita. 

Em Cartago, estudou letras, gramática e retórica (APULEIO. Florida, 18.15; 20.3). Em 

Atenas, entrou em contanto com a poesia, geometria, música, dialética e filosofia 

aristotélica e platônica (APULEIO. Florida, 20.4), além de participar de iniciações de 

mistérios. Por último, em Roma, estudou direito. Além de relatar também ter realizado 

diversas viagens como os sofistas gregos da época. Em Florida 16, o autor agradece por 

uma estátua erigida em sua honra na cidade de Cartago, pelo Senado e pelo povo, por 

ser eleito a um alto cargo sacerdotal do deus Esculápio36 na cidade de Cartago 

(APULEIO. Florida, 18.38).  

 

 
35 S. J. Harrison (2008, p.02-03) comenta que mesmo que seja possível que a língua vernácula de Apuleio 

seja o púnico, ele não pertencia a uma “subcultura” africana, mas era versado na cultura e na literatura 

latina, e fluente em grego adquirido na sua educação romana. 
36 “Deus grego da medicina que foi importado para o Império Romano, alcançando imensa popularidade 

no século II d.C. Um grande médico nas obras de Homero, ele foi elevado ao status divino e seu culto foi 

centralizado na cidade grega de Epidauro. As curas supostamente foram feitas lá, e em 293 a.C., durante 

uma trágica praga, os Livros Sibilinos ordenaram que um santuário fosse encontrado na Itália para obter a 

ajuda do deus. Uma ilha no rio Tibre foi escolhida como local do templo da divindade” (BUNSON, 2002, 

p.49). 
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Plutarco, como Apuleio, também foi sacerdote. Um dos momentos mais 

importantes de sua vida foi sua nomeação a sacerdote do santuário de Apolo em Delfos, 

onde permaneceria até a sua morte (BECK, 2014, p.06). Durante esse período, Delfos 

passou por uma série de repaginações arquitetônicas com construções de fontes, 

aquedutos, a casa para a Pítia e uma biblioteca. Além do culto de Apolo (PLUTARCO. 

Sobre se os velhos devem intervir na política, 17.792), Plutarco fora iniciado nos 

mistérios de Dioniso37 (PLUTARCO. Consolação a esposa38, 10.611D) e 

provavelmente nos de Ísis e Osíris (HIRSCH-LUIPOLD, 2014, p.164). Não sabemos a 

data da morte de Plutarco, mas sabemos que ele foi nomeado procurator39 da província 

da Achaia em 119 d.C., e nenhuma referência à vida do autor vai além dessa data 

(BECK, 2014, p.06). Portanto, acreditamos que tenha morrido até o ano de 125 d.C. 

(DILLON, 1996, p.186). 

Um acontecimento importante na vida de Apuleio vale a pena ser ressaltado, 

pois vai marcar todo perfil do escritor. Por volta de 156 d.C., como é tratado em 

Apologia, Apuleio retorna ao Norte da África para uma viagem a Alexandria. No 

caminho, permanece um tempo em Oea, na casa do amigo Pontiano. Neste período, se 

casa com a viúva Pudentília, mãe de seu anfitrião e herdeira de grandes bens. Tal 

casamento o levou a ser acusado, pelos outros filhos da viúva em 158 d.C., na cidade de 

Sabrata, próxima a Oea, de ter realizado magia amorosa para conseguir se casar com 

ela. Apuleio, então, escreve Apologia. Após ser inocentado da acusação, Apuleio e sua 

esposa se mudam para Cartago, onde é indicado como decurião40 e sacerdote de 

Esculápio. A data de sua morte é incerta, mas acredita-se que tenha ocorrido por volta 

 
37 “Dioniso, o deus do vinho e do êxtase, era adorado por toda parte; de fato, qualquer um que bebesse 

podia alegar que era seu seguidor. [...] Mas os mistérios báquicos, ao contrário de Elêusis, não possuem 

um centro especial; pelo visto, surgiram por toda parte, do mar Negro ao Egito e da Ásia Menor ao sul da 

Itália” (BURKERT, 1991, p.17). 
38 Παραμυθητικὸς πρὸς τὴν γυναῖκα (Consolatio ad uxorem) é o tratado nº 112 no Catálogo Lâmprias e nº 

45 no Catálogo de Máximo Planudes. Nessa carta consolatória, o grego visa consolar a esposa pela morte 

recente da única filha casal. 
39 “Um agente do imperador, com diferentes níveis de poder ao longo dos anos do Império Romano. Os 

procuradores cumpriam uma série de tarefas dentro da administração civil imperial, especialmente nas 

províncias. De longe, o dever mais comum de um procurador era atuar como governador de uma 

província ou território menor. Seus poderes eram os de qualquer outro governador de uma possessão 

imperial, com controle sobre a lei e o governo local, bem como as tropas disponíveis” (BUNSON, 2002, 

p.456). 
40 “Membros do Senado em cidades e colônias municipais. Eles receberam seus cargos de vereadores 

vitalícios e, por fim, os transmitiram como títulos e deveres hereditários. Os ex-magistrados eram 

escolhidos de acordo com sua riqueza e idade, reunindo-se para supervisionar a vida administrativa de 

suas comunidades. Com o tempo, tornaram-se as classes infelizes e desprezadas dos curiais” (BUNSON, 

2002, p. 170). 
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de 170-180 d.C., na cidade de Cartago, durante a administração de Marco Aurélio (161-

180 d.C.) (CUNHA, 2016, p.29).  

Acreditamos que dois pontos ligam mais esses autores: o ponto de serem 

ambos sacerdotes, ou seja, terem uma preocupação com piedade religiosa; e segundo, 

por ambos terem como base principal de interpretação filosófica o platonismo, que os 

influencia em suas ideias teológicas, cosmológicas, morais, etc. Vejamos mais 

detalhadamente esses aspectos filosóficos a seguir. 

A ligação entre o pensamento filosófico e o pensamento religioso na Grécia 

Clássica e também durante o Império Romano era algo quase constante, e não foi 

diferente em grande parte dos escritos de Plutarco e Apuleio. Como já ressaltamos, 

Plutarco, sendo o mesmo um sacerdote de Apolo e iniciado nos mistérios de Dioniso e 

possivelmente nos de Ísis e Osíris. Ademais, tendo como base as ideias de Platão e 

sofrendo influências de outras filosofias, foi capaz de produzir interpretações muitas das 

vezes originais sobre mitos e práticas religiosas, fortalecendo a piedade filosófica41 que 

defendia. Como dissemos, durante a sua juventude em Atenas, Plutarco foi instruído por 

Amônio de Alexandria, que foi provavelmente influenciado pelo platonismo 

alexandrino de Eudoro de Alexandria42, considerado um dos fundadores do movimento 

que posteriormente ficou conhecido como Médio Platonismo. Apuleio, por sua vez, 

estudou filosofia em Atenas (APULEIO. Florida, 20.4), e como Plutarco, também  foi 

sacerdote, mas de Esculápio (APULEIO. Florida, 18.38) e provavelmente iniciado nos 

mistérios isíacos. As obras sobre filosofia de Apuleio e seus discursos, em especial as 

dedicadas ao platonismo, fizeram com que ficasse conhecido como philosophus 

Platonicus (AGOSTINHO. A Cidade de Deus, 8.12; 8.14; 8.24; 9.3; 10.27), modo como 

também se descrevia (APULEIO. Apologia, 10.6). Apuleio também foi considerado 

 
41  “Finalmente, uma vez que os deuses de fato cuidam dos indivíduos e uma vez que o destino é fixado 

pelas leis, não se deve acreditar que pecadores possam subornar os deuses com presentes (905d). Os que o 

fazem degradam a afinidade dos deuses com a justiça e cometem o mais ímpio dos atos. O raciocínio, 

pois, deve persuadir cidadãos do valor da genuína piedade, isto é, do máximo de piedade que um cidadão 

normal é capaz de ter. Na pólis somente um reduzido número de cidadão será competente para atingir o 

nível mais rico de transcendência extática e piedade filosófica retratadas no Fédon, na República e no 

Fedro.  Outros, contudo, podem pelo menos alcançar um entendimento do que as Leis ensinam sobre o 

divino e sobre como viver em termos de tal abordagem dos deuses. E muitos outros, ainda, podem ser 

dispostos para conduzir suas vidas em harmonia com a providência divina, mesmo não dispondo de claro 

entendimento disso” (MORGAN, 2017, p. 288-299). 
42 Viveu no I século d.C. “Eudoro foi um platônico, contemporâneo de Ário Dídimo. Ele escreveu um 

Estudo Conciso de Filosofia, aparentemente organizado por assunto em vez de cronologicamente; peças 

significativas e relatos de seus escritos são preservados por Estobeu. Seu interesse pelo pensamento 

pitagórico antecipa o florescimento do neopitagorismo nos próximos séculos; suas posições anti-

aristotélicas também antecipam as visões de muitos platônicos subsequentes” (PREUS, 2007, p.111). 
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pertencente ao movimento filosófico médio-platônico, mesmo se observando 

influências em seu trabalho do pensamento estóico e do cínico43 e, também, pela 

predominância dos elementos místicos dos cultos e crenças gregas e orientais, entre elas 

de Ísis e Esculápio (CUNHA, 2016, p.30). 

Como podemos definir o Médio Platonismo, também conhecido como 

“Platonismo pós-helênico”, do qual aparentemente Plutarco e Apuleio fizeram parte? O 

termo “médio platonismo” foi atribuído recentemente para designar o movimento da 

filosofia platônica que se desenvolveu entre o primeiro século a.C. e o terceiro século 

d.C. em Alexandria44. Como o próprio termo emana, enquadra um platonismo 

intermediário entre o pensamento platônico da Academia e o que nós conhecemos como 

Neoplatonismo45, aparentemente inaugurado por Plotino46. Seria, então, uma retomada 

 
43 “Doutrina de uma das escolas socráticas, mais precisamente da que foi criada por Antístenes de Atenas 

(séc. IV a.C.) no Ginásio Cinosargos. É provável que o nome da doutrina derive do nome do Ginásio, ou 

então, como dizem outros, do seu ideal de vida nos moldes da simplicidade (e do descaramento) da vida 

canina. A tese fundamental do cinismo é que o único fim do homem é a felicidade e a felicidade consiste 

na virtude. Fora da virtude não existem bens, de modo que foi característica dos cínicos o desprezo pela 

comodidade, pelas riquezas, pelos prazeres, bem como o mais radical desprezo pelas convenções 

humanas e, em geral, por tudo o que afasta o homem da simplicidade natural de que os animais dão 

exemplo” (ABBAGNANO, 2007, p.141-142). 
44 “Nesse domínio (matemática, astronomia, medicina, geografia, gramática, filologia), não eram as 

escolas atenienses, mas o Museu Alexandrino e sua famosa biblioteca que constituíam o centro mais ativo 

do mundo helenístico: não era uma escola filosófica, mas uma pesquisa instituição criada (e financiada) 

pelo rei Ptolomeu I, que se inspirou em pensadores peripatéticos como Demétrio de Phaleron e Estrato de 

Lampsachus. Assim, os autores alexandrinos (biógrafos, historiadores) muitas vezes passaram a ser 

chamados de “peripatéticos”, embora não tivessem estudado no Liceu” (BÉNATOUÏL, 2006, p.417). 

Além disso, “No mesmo período [no I século a.C.], muitos filósofos lecionavam em Alexandria, que 

permaneceu até o final da Antiguidade uma das capitais mundiais da filosofia e em particular do 

platonismo, embora esta última filosofia, mais do que as outras, continuasse associada a Atenas, onde 

Amônio (o professor de Plutarco de Queronéia (50–125 d.C), Calvenus Taurus e Longinus ensinaram” 

(BÉNATOUÏL, 2006, p.418). 
45 “Escola filosófica fundada em Alexandria por Amônio Saccas no séc. II d.C, cujos maiores 

representantes são Plotino, Jâmblico e Procios. O Neoplatonismo é uma escolástica, ou seja, a utilização 

da filosofia platônica (filtrada através do neopitagorismo, do platonismo médio e de Filon) para a defesa 

de verdades religiosas reveladas ao homem ab antiquo e que podiam ser redescobertas na intimidade da 

consciência. Os fundamentos do Neoplatonismo são os seguintes: (1) caráter de revelação da verdade, 

que, portanto, é de natureza religiosa e se manifesta nas instituições religiosas existentes e na reflexão do 

homem sobre si próprio; (2) caráter absoluto da transcendência divina: Deus, visto como o Bem, está 

além de qualquer determinação cognoscível e é julgado inefável; (3) teoria da emanação, ou seja, todas as 

coisas existentes derivam necessariamente de Deus e vão-se tornando cada vez menos perfeitas à medida 

que se afastam d'Ele; consequentemente o mundo inteligível (Deus, Intelecto e Alma do mundo) é distinto 

do mundo sensível (ou material), que é uma imagem ou manifestação do outro; (4) retorno do mundo a 

Deus através do homem e de sua progressiva interiorização, até o ponto do êxtase, que é a união com 

Deus” (ABBAGNANO, 2007, p.710-711). 
46 Viveu entre 205 e 270 d.C. “Plotino provavelmente nasceu no Egito mas falava grego. [...] De 

importância central para Plotino era a ideia do Um, a fonte de todas as coisas, da qual toda a criação fluiu. 

A unificação individual com o Um era possível por meio de intensa contemplação. Era dever de todas as 

pessoas, ele acreditava, lutar por esse objetivo. A maioria das doutrinas de Plotino foi escrita apenas 

depois de 255. Cinquenta e quatro de seus ensaios foram reunidos por seu aluno Pórfiro e publicados no 
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dos dogmata de Platão47 para contrapor os céticos (BRENK, 2017, p. 324). Jan 

Opsomer cita os principais tópicos presentes nos trabalhos dos ditos “médios 

platônicos” capazes de fazermos com que os coloquemos sob essa alcunha: a defesa da 

autoridade de Platão e uma ideologia correspondente em que há  

a crença em um deus providencial transcendente e em uma alma 

imortal, a rejeição do determinismo estóico e do hedonismo epicurista, 

uma ética baseada na ideia de que alguém deve se assimilar a Deus 

através da virtude (OPSOMER, 2014, p.137). 

Contudo, não podemos falar de um movimento unitário ou de uma escola 

filosófica propriamente dita (ZAMBON, 2006, p.571; OPSOMER, 2014, p.137). Assim 

talvez fosse melhor, como Marco Zambon (2006, p.571) propõe, falarmos de 

“Platonismos” presentes no período Imperial ao invés de “Médio Platonismo”. O 

mesmo autor questiona se essa dita retomada da tradição seria realmente uma 

continuidade ou na verdade uma ruptura dos princípios platônicos. No caso de Plutarco 

e Apuleio que se consideravam seguidores do platonismo, surge a seguinte dúvida: até 

que ponto esses autores eram realmente platônicos? Para Zambon, a resposta é que o 

que houve foram várias interpretações sobre platonismo feitas por esses filósofos e 

escritores, concentrando nessa filosofia a síntese do patrimônio científico, filosófico e 

religioso grego. Em resumo, esses diversos filósofos platônicos e escritores que se 

inspiravam nessa filosofia, presentes durante o I século a.C. e o século III d.C. não 

contestaram a autoridade de Platão.  

Ousamos dizer que Plutarco tinha uma maneira original de abordar as questões 

platônicas que o desviou de certo modo das ideias da Academia. E a presença da 

religiosidade nos seus pensamentos filosóficos e nas ações pessoais estava 

extensamente destacada nos seus escritos. Como exemplo podemos adiantar alguns dos 

temas contidos nas Obras Morais, em que ele discute, entre outros temas, as questões 

filosóficas de Platão48, dos estóicos49 e dos epicuristas50; comenta as práticas religiosas 

 
início do século IV sob o título Enéadas. Diz-se que Agostinho citou o filósofo pagão em seu leito de 

morte (BUNSON, 2002, p.436-437). 
47 Viveu por volta dos anos de 427 a 347 a.C. e foi um  “proeminente filósofo grego, cuja principal 

contribuição consiste em sua concepção do mundo observável como uma imagem imperfeita de um reino 

de "Formas" inobserváveis e imutáveis, e sua concepção da melhor vida como uma centrada no amor a 

esses objetos divinos” (AUDI, 1999, p.709). 
48 Sobre a filosofia platônica, Plutarco escreveu diretamente: Περὶ τῆς ἐν Τιμαίῳ ψυχογονίας (De animae 

procreatione in Timaeo; Sobre o nascimento do Espírito em Timeu), Ἐπιτομή τοῦ Περὶ τῆς ἐν τῷ Τιμαίῳ 

ψυχογονίας (Epitome libri de animae procreatione in Timaeo; Resumo do nascimento do espírito em 

Timeu) e Πλατωνικὰ ζητήματα (Platonicae quaestiones; Questões Platônicas). 
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e os raciocínios teológicos; apresenta um quadro fenomenológico da religião vivida, 

utilizando a mitologia, os ritos religiosos, as imagens e símbolos dos cultos, a 

iconografia e a arquitetura, indo além da cultura greco-romana e alcançando as religiões 

egípcias, persas e indianas (HIRSCH-LUIPOLD, 2014, p.163).  

Como Rainer Hirsch-Luipold (2014, p.165) bem nota, Plutarco parte das 

tradições religiosas praticadas para a busca da verdade filosófica, ou seja, é na tradição 

religiosa que se encontra a verdade divina (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 1.351C). 

Em outras palavras, Plutarco aplicava sua teoria teológica para interpretar várias 

tradições religiosas, entre elas o culto aos deuses egípcios e seu mito, em especial à 

deusa Ísis. No que diz respeito à Apuleio, acreditamos que seu pensamento teológico-

demonológico condiz com o pensamento filosófico-religioso e cultural em voga naquele 

período do Império, e também que configuram as ideias de uma época de mudança que 

continham elementos de crenças populares, como a magia, e religiosidades que se 

diferenciariam das formas tradicionais, como o misticismo e ocultismo. Nosso autor 

madaurense em seus escritos de cunho filosófico se mostra preocupado, ao nosso ver, 

 
49 “Os estóicos da Stoa tardia floresceram durante os primeiros séculos do Império Romano e 

reivindicaram três importantes adeptos romanos: Sêneca (3 a.C. -65 d.C.), Epiteto (60–117 d.C.) e 

especialmente o imperador Marco Aurélio (121–180 d.C.). Influenciados por Heráclito, o “Filósofo que 

Chora” (c. 544–484 a.C.), os estóicos enfatizaram muito a moralidade. Os escritos de Sêneca demonstram 

isso, com seu foco na depravação moral de Roma durante os reinados dos imperadores Cláudio e Nero. 

Da mesma forma, Epiteto escreveu um compêndio sobre a moralidade estóica, o Enchiridion, editado por 

seu aluno, Flavius Arrianus. Marco Aurélio também se preocupava intensamente com a moralidade 

estóica, embora seu próprio sistema ético não o impedisse de continuar a perseguição e execução de 

cristãos, em grande parte porque via o cristianismo como algo nocivo para a sociedade e o Estado. A 

influência do estoicismo foi sentida, no entanto, mesmo entre os primeiros filósofos cristãos” (BUNSON, 

2002, p.428). 
50 “Estabelecido como uma reação ao estrito sistema moral e ético dos estóicos, os epicuristas 

consideravam o prazer como o requisito essencial da felicidade, embora Epicuro (341–270 a.C.) 

argumentasse que ele nunca foi um hedonista egoísta. Os epicuristas declararam assim que, embora todo 

prazer fosse bom por si só, nem todo prazer deve ser buscado. Da mesma forma, eles acreditavam que os 

humanos não precisam evitar todas as dores, mesmo que todas as dores sejam malignas. Além disso, os 

epicuristas posteriormente desenvolveram teorias pertencentes tanto à física quanto à lógica e enfatizaram 

a liberdade humana sobre as tendências estóicas para o destino. Por essas razões, o epicurismo encontrou 

um grande número de seguidores entre os sensualistas romanos e entre aqueles que viam a importância da 

busca humana inata pela felicidade” (BUNSON, 2002, p428). Os tratados filosóficos em que Plutarco 

criticou o estoicismo e o epicurismo diretamente são: Πρὸς Κωλώτην (Adversus Colotem; Contra Colote), 

Εἰ καλῶς εἴρηται τὸ λάθε βιώσας (An recte dictum sit latenter esse vivendum; Os dizeres “viver na 

obscuridade” está certo?), Ὅτι οὐδὲ ἡδέως ζῆν ἔστιν κατ’ Ἐπίκουρον (Non posse suaviter vivi secundum 

Epicurum; É impossível viver prazerosamente à maneira de Epicuro), Περὶ ἠθικῆς ἀρετῆς  (De virtute 

morali; Sobre a Virtude Moral), Περὶ Στωϊκῶν ἐναντιωμάτων (De Stoicorum repugnantiis; Sobre as 

autocontradições estóicas), Ὅτι παραδοξότερα οἱ Στωϊκοὶ τῶν ποιητῶν λέγουσιν (Stoicos absurdiora 

poetis dicere; Os Estóicos falam mais paradoxalmente que os poetas), Περὶ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν πρὸς 

τοὺς Στωϊκούς (De communibus notitiis adversus Stoicos; Sobre as concepções comuns contra os 

estóicos). 
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em ensinar os pontos gerais da filosofia platônica e a visão aristotélica do mundo para 

um público norte-africano. 

No subitem seguinte vemos como os autores foram inseridos no fenômeno 

literáriio da Segunda Sofística e principalmente na riqueza dos escopos dos autores. 

Acreditamos na importãncia dessa exposição dos trabalhos de Plutarco e Apuleio, pois 

são a partir dessas obras paralelas que apoiamos a análise das nossas fontes de estudos 

principais: Sobre Ísis e Osísis, de Plutarco de Queronéia, e Metarmorfoses, de Apuleio 

de Madaura. 

 

1.2 A Segunda Sofística e os Corpora Plutarquiano e Apuleiano 

Plutarco e Apuleio foram considerados pela historiografia como pertencentes a 

um fenômeno literário intitulado Segunda Sofística. Seria um aumento da produção 

literária grega51 realizado entre o início do Principado e a época dos Antoninos, descrito 

em primeira mão por Flávio Filóstrato52, em sua obra Vida dos Sofistas, datada entre os 

anos de 231 e 237 d.C. Na obra, Filóstrato divide as ondas do sofismo53 em duas. A 

primeira onda seria aquela condenada em Górgias por Platão, que defendia o uso da 

argumentação no lugar da violência nos campos sociais e políticos. Destacava-se, na 

querela entre Platão e os sofistas, o aspecto presente por detrás de um belo discurso, que 

poderia ser injusto ou leviano, sendo esse possível de ser comercializado (SILVA, 2014, 

p.57). A segunda onda seria a ocorrida no primeiro século da nossa era, durante o 

Império Romano, em território grego. Diferentemente da primeira onda, esse fenômeno 

estaria presente em outros campos de conhecimento, inclusive na filosofia. Maria 

 
51 Obras escritas em koiné, uma reapropriação da linguagem grega clássica, retomada por escritores 

orientais, visando divulgar o ideário helênico.  
52 Viveu durante o III século d.C., e foi um escritor e retórico. “Ele foi autor de várias obras, as duas mais 

importantes sendo As vidas dos sofistas e a vida de Apolônio de Tiana. Este último foi escrito em oito 

livros, entre 208 e 210, provavelmente sob a influência de Julia Domna” (BUNSON, 2002, p.429). 
53 “1. Aristóteles chamou de Sofística "a sabedoria (sapientia) aparente mas não real" (El. soph., 1, 165 a 

21), e esse passou a indicar a habilidade de aduzir argumentos capciosos ou enganosos. 2. Em sentido 

histórico, a Sofística é a corrente filosófica preconizada pelos sofistas, mestres de retórica e cultura geral 

que exerceram forte influência sobre o clima intelectual grego entre os séculos. V e IV a.C. A Sofística 

não é uma escola filosófica, mas uma orientação genérica que os Sofística acataram devido as exigências 

de sua profissão. Seus fundamentos podem ser assim resumidos: 1° O interesse filosófico concentra-se no 

homem e em seus problemas, o que os sofistas tiveram em comum com Sócrates. 2º O conhecimento 

reduz-se à opinião e o bem, à utilidade. Consequentemente, reconhece-se da relatividade da verdade e dos 

valores morais, que mudariam segundo o lugar e o tempo. 3º Filosofia rística: habilidade em refutar e 

sustentar ao mesmo tempo teses contraditórias. 4º Oposição entre natureza e lei; na natureza, prevalece o 

direito do mais forte. Nem todos os sofistas defendem essas teses: os grandes sofistas da época de 

Sócrates (Protágoras e Górgias) sustentaram principalmente as duas primeiras. As outras foram apanágio 

da segunda geração de sofistas” (ABBAGNANO, 2007, p.918). 
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Aparecida O. da Silva comenta que é possível que a Segunda Sofistica possa ser um 

exagero histórico e literário, se tratando de uma “necessidade dos estudiosos de 

construir uma linha evolutiva que dê um senso de continuidade aos acontecimentos 

humanos” (SILVA, 2014, p.75). 

E quem eram esses sofistas que viveram durante o segundo e terceiro séculos 

de nossa era no Império Romano? De acordo com Thomas Schimitz (2014, p.33), eles 

eram oradores que utilizavam suas habilidades de retórica em julgamentos ou missões 

públicas. Porém, essa habilidade deveria ser usada de uma maneira especial: tinham que 

imitar o melhor possível a gramática e o vocabulário da Ática clássica. Apesar disso, o 

termo “sofista” ainda possuía um teor pejorativo principalmente quando relacionada 

com a filosofia. Silva lembra que  

ao registrar os nomes e as ações dos sofistas antigos e os da segunda 

geração, Filóstrato delimita seu conjunto, separando-os dos filósofos, 

o que pode ser interpretado como uma defesa da filosofia grega, esta 

sim distante dos discursos vazios e próxima do verdadeiro 

conhecimento que não engana, investiga (SILVA, 2014, p.61). 

Achamos que o fenômeno da Segunda Sofística não se absteve ao mundo 

grego, atingindo também autores latinos do Principado, que buscavam inspiração nos 

gêneros clássicos (GIBSON, 2005, p.78). Nesse período se identificam, pela primeira 

vez, autores provenientes da província norte-africana, como Frontão e Apuleio, sendo 

que, para Bruce Gibson (2005, p.78),  

alguns escritores latinos continuam a inspirar-se nos gêneros clássicos 

e autores romanos anteriores da literatura; os épicos que sobrevivem 

desde o tempo dos imperadores Flavianos são um bom exemplo disso. 

No entanto, a literatura latina do período é muito mais parte de um 

continuum com obras escritas em grego, bem como em qualquer 

tempo anterior. Uma figura como Apuleio, autor de dois romances 

(um perdido e um sobrevivente), talvez seja o melhor exemplo dessa 

tendência. 

Recordemos que Plutarco não se considerou um sofista em nenhum dos textos 

que nos chegaram. Stephen Harrison (2004, p.38) acredita que é possível ser filósofo e 

sofista ao mesmo tempo, justamente pela complexidade em delimitar um do outro em 

um período em que os filósofos eram educados nos saberes da retórica também. Para 

Schimtz (2014, p. 41), Plutarco estava mais interessado em usar a Segunda Sofística 

para uma construção ideológica: ele utiliza as atitudes dos sofistas como uma imagem 

que não deve ser seguida, para construir e exemplificar suas ideias filosóficas nos 

diálogos, e por isso, seu estilo de vida. 
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Apuleio, por outro lado, foi considerado por alguns como um exemplo da 

Segunda Sofística ao difundir a cultura grega no seio do Império Romano, gerando uma 

dualidade identitária perceptível, um madaurense, versado na paideia grega que escrevia 

em latim (CUNHA, 2016, p.35). No entanto, Harrison comenta que:  

Em geral, Apuleio, um falante latino competente em grego, mas 

provavelmente incapaz de competir eficazmente com os grandes 

sofistas gregos de seu tempo em seu próprio território, parece ter tido 

algum conhecimento da atividade sofista e de seus centros, mas não se 

juntou ao círculo sofistico do Oriente grego, estabelecendo-se para a 

vida de um professor público e declamador em latim no norte da 

África (HARRISON, 2008, p.06). 

 

Se aceitarmos que Apuleio era um filósofo platônico e um sofista, entraremos 

em uma contradição, pois o próprio autor se proclamava filósofo platônico, como vimos 

em Apologia. De igual maneira, o mesmo nunca se referenciou como sofista. Mas 

classicistas defendem que, apesar disso, ele poderia ser comparado implícita e 

explicitamente com os grandes sofistas do V a.C., mantendo o status de philosophus 

Platonicus. Defendem que isso era comum na parte oriental do Império em que a 

polêmica cultural do Mediterrâneo grego não atingia certas firulas (HARRISON, 2008, 

p.39). Harrison, grande defensor da ideia da relação da Segunda Sofística com a obra de 

Apuleio, argumenta que: “Seu status como estrela principal em Cartago, sua óbvia auto-

promoção e culto à sua personalidade, e sua a exibição dos seus prodígios literários e 

sua polimatia científica permitem claramente que o designemos como um sofista latino” 

(HARRISON, 2008, p.38).  

Achamos que talvez tenha sido a pretensão de Apuleio ser visto como um 

filósofo, mas parece não ter atingido esse objetivo plenamente como foi o caso de 

Plutarco. Pois concordamos com Pierre Hadot (1995, p. 58) quando esclarece que um 

filósofo 

sabe que o estado normal e natural dos homens deve ser a sabedoria, 

pois a sabedoria nada mais é do que a visão das coisas como elas são, 

a visão do cosmos como é à luz da razão, e a sabedoria também nada 

mais é do que o modo de ser e viver que deve corresponder a esta 

visão. Mas o filósofo também sabe que essa sabedoria é um estado 

ideal, quase inacessível. Para tal homem, a vida cotidiana, tal como é 

organizada e vivida por outros homens, deve necessariamente parecer 

anormal, como um estado de loucura, inconsciência e ignorância da 

realidade. E, no entanto, ele deve viver esta vida todos os dias, neste 

mundo em que se sente um estranho e no qual os outros também o 

percebem. E é precisamente nesta vida diária que ele deve buscar 

alcançar aquele modo de vida que é totalmente estranho ao mundo 

cotidiano. O resultado é um conflito perpétuo entre o esforço do 

filósofo para ver as coisas como elas são do ponto de vista da natureza 
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universal e a visão convencional das coisas subjacentes à segurança 

humana, um conflito entre a vida que se deve viver e os costumes e 

convenções da vida diária. Este conflito nunca pode ser totalmente 

resolvido. 

Nem por isso devemos ignorar e excluir os tratados filosóficos do madaurense 

que nos serve de apoio para entendermos ainda melhor a representação que Apuleio 

constrói de Ísis em Metamorfoses. Ademais, não é nosso objetivo determinar se 

Plutarco  ou Apuleio eram ou não sofistas, ou os pormenores desse fenômeno literário, 

pois acreditamos que isso não se relaciona com as imagens construídas da deusa Ísis.  

Apenas trazemos a discussão e alguns apontamentos sobre o assunto que os literatos 

discutem sem levar em consideração, na maioria das vezes, a filosofia em si. É 

impressionante o número de obras escritas por Plutarco e também a grande quantidade 

que nos chegou. Além disso, há a extensa gama e variedade de assuntos pelos quais 

Plutarco se interessou, como música, alimentação, cosmologia, amor sexual, educação, 

filologia, astronomia, geografia, zoologia, física, etnologia, política, religião e filosofia. 

A tradição textual presente no Catálogo de Lâmprias54 acaba dividindo o trabalho de 

Plutarco em dois55 grupos: Vidas Paralelas56 e Obras Morais.  

As Obras Morais57, ou também nomeada como Moralia, é onde está contida 

Sobre Ísis e Osíris e os outros textos plutarquiano comentados nessa dissertação. Tal 

 
54 O Catálogo é uma lista de possíveis obras de Plutarco que nos chegou provavelmente produzida por seu 

filho Lâmprias. “É posicionar à frente as Vidas Paralelas, seguido por outros, agora quase perdidos, 

escritos biográficos foi apenas uma conveniência de organização, e nenhuma tentativa foi feita para 

introduzir qualquer ordem lógica nos títulos restantes. Além disso, deixe-se dizer já aqui que a série de 

Vidas Paralelas podia e era frequentemente vista como uma obra e que coloca-las juntas era apenas a 

conclusão evidente deste fato” (GEIGER, 2008, p.06). 
55 Sabendo da extensão dos trabalhos do Plutarco, apenas faremos um resumo mais detalhado das obras 

que se relacionam com seu pensamento filosófico-religioso.  
56 As chamadas Vidas Paralelas é um conjunto de 48 biografias de personagens históricos gregos e 

romanos ilustres, como militares, legisladores e/ou governantes. É “baseado no princípio heurístico de 

comparação (synkrisis), e explora os elementos constitutivos da grandeza individual na política e na 

guerra, os dois domínios de atividade que serviram de base de prova para a virtude masculina (aretê) no 

mundo antigo” (BECK, 2014, p. 01). Em outras palavras, o autor comparava os feitos e valores entre 

homens gregos e romanos, destacando suas virtudes, como coragem, inteligência, justiça e autodomínio, e 

defeitos. Plutarco, então, de modo educativo, visava que o homem no cargo de militar, de legislador e/ou 

de governante deveria manter um equilíbrio entre suas qualidades e seus defeitos. Silva (2006, p. 50) 

ressalta que Plutarco não apenas registrou a vida de indivíduos ilustres na história, mas também que esses 

mesmos estavam inseridos em uma sociedade, contextualizando-os, e por isso fazendo com que as obras 

biográficas plutarquiana fossem obras históricas. Na comparação entre gregos e romanos, Plutarco 

destaca que os segundos muito aprenderam com os primeiros. E que os helenos também detiveram 

grandes personalidades em suas fileiras, mesmo sendo dominados e governados posteriormente pelos 

latinos. Ao destacar as qualidades e os defeitos dos gregos e dos romanos, Plutarco enfatiza a identidade 

helênica e exerce o papel de pedagogo. 
57 Como já foi possível perceber, comentamos em notas as obras paralelas de Plutarco e Apuleio no 

decorrer do momento em que elas aparecem pela primeira vez na escrita dessa dissertação. Todas as 
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obra é um compilado de ensaios com uma variedade enorme de temas como: 

educação58, moral e ética59, animais60, filosofia61, religião62, física63, política64, sobre as 

mulheres65, literatura66 e consolações67. Ressaltamos que os temas podem ser correlatos 

 
outras obras que ainda não foram referenciadas aparecem a seguir brevemente em notas de acordo com o 

tema geral em que elas são remetidas.  
58 Podemos encontrar trabalhos educacionais como: Περὶ παίδων ἀγωγῆς (De liberis educandis; Da 

educação das crianças), Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν(Quomodo adolescens poetas audire 

debeat; Como os jovens devem estudar poesia), Περὶ τοῦ ἀκούειν (De recta ratione audiendi; Como 

ouvir). 
59 Como em Vidas, Plutarco se dedica a falar de moral, além das que já foram comentadas em: Περὶ 

ἀρετῆς καὶ κακίας (De virtute et vitio; Sobre virtude e vício),  Πῶς ἄν τις αἴσθοιτο ἑαυτοῦ προκόπτοντος 

ἐπ᾿ ἀρετῇ (Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus; Como um homem pode perceber o progresso 

de sua virtude),  Πῶς ἄν τις διακρίνοιε τὸν κόλακα τοῦ φίλου φίλου (Quomodo adulator ab amico 

internoscatur; Como distinguir o Bajulador do Amigo), Πῶς ἄν τις ὑπ᾿ ἐχθρῶν ὠφελοῖτο (De capienda ex 

inimicis utilitate; Como tirar proveitos dos seus inimigos), Περὶ ἀδολεσχίας (De garrulitate; Sobre a 

tagarelice), Περὶ πολυφιλίας (De amicorum multitudine; Da abundância de amigos), Περὶ τύχης (De 

fortuna; Sobre a sorte), Περὶ πολυπραγμοσύνης (De curiositate; Sobre a curiosidade), Περὶ δυσωπίας (De  

vitioso pudore, Sobre o excesso de vergonha), Περὶ ἀοργησίας (De cohibenda ira; Sobre o controle da 

raiva), Περὶ εὐθυμίας (De tranquillitate animi; Sobre a tranquilidade da alma), Εἰ αὐτάρκης ἡ κακία πρὸς 

κακοδαιμονίαν (An vitiositas ad infelicitatem sufficiat; Se o vício é o suficiente para causar a 

infelicidade), Περὶ φιλοπλουτίας (De cupiditate divitiarum; Sobre o amor a riqueza), Περὶ φθόνου καὶ 

μίσους (De invidia et odio; Sobre a inveja e o ódio), Περὶ τοῦ ἑαυτὸν ἐπαινεῖν ἀνεπιφθόνως (De laude 

ipsius; Sobre se elogiar inofensivamente). Também escreveu ensaios históricos, como: Περὶ τῆς 

Ἀλεξάνδρου τύχης ἢ ἀρετῆς (De Alexandri magni fortuna aut virtute; Da sorte ou virtude de Alexandre 

Magno), Περὶ τῆς Ῥωμαίων τύχης (De fortuna Romanorum; Sobre a sorte dos Romanos) e Πότερον 

Ἀθηναῖοι κατὰ πόλεμον ἢ κατὰ σοφίαν ἐνδοξότεροι (De gloria Atheniensium; Da glória dos Atenienses). 

Paralelo a eles, temos: Εἰ διδακτὸν ἡ ἀρετή (An virtus doceri possit; A Virtude pode ser ensinada?), e 

Περὶ τοῦ πότερον τὰ ψυχῆς ἢ τὰ σώματος πάθη χείρονα (Animine an corporis affectiones sint peiores; 

Quando as afeições da Alma são piores que as do corpo).  
60 Entre esses: Περὶ σαρκοφαγίας (De esu carnium; Sobre comer carne), Πότερα τῶν ζῴων φρονιμώτερα 

τὰ χερσαία ἢ τὰ ἔνυδρα (De sollertia animallium; Se Animais terrestres ou marinhos são mais espertos), 

Περὶ τοῦ τὰ ἄλογα λόγῳ χρῆσθαι (Bruta animalia ratione uti; Animais selvagens são racionais).  
61 Outra obra que podemos incluir na gama de livros filosóficos seriam os diálogos além da citada 

anteriormente: Ἑπτά σοφῶν συμπόσιον (Septem sapientium convivium; O banquete dos sete sábios). 
62 Alguns dos tratados plutarqueanos referentes aos aspectos religiosos são discutidos ao longo desta 

Dissertação.. Em Περὶ τοῦ μὴ χρᾶν ἔμμετρα νῦν τὴν Πυθίαν (De Pythiae oraculis; Os Oráculos de Delfos 

não serem mais em verso), realiza uma defesa da crença no oráculo. Temos ainda um tratado no qual 

Plutarco condena diretamente a superstição e o ateísmo: Περὶ δεισιδαιμονίας (De superstitione; Sobre 

superstição), que não podia ser deixado de fora de nossa pesquisa, entre outros já apresentados. 
63 Sobre Física e problemas médicos, temos: Ὑγιεινὰ παραγγέλματα (De tuenda sanitate praecepta; 

Conselhos sobre se manter saudável), Αἴτια φυσικά (Quaestiones naturales; Questões naturais) e Περὶ 

τοῦ πρώτως ψυχροῦ (De primo frigido; Sobre o princípio do frio), Πότερον ὕδωρ ὴ πῦρ χρησιμότερον 

(Aquane an ignis sit utilior; Qual é mais útil: o fogo ou a água?).  
64 Sobre questões políticas: Βασιλέων ἀποφθέγματα καὶ στρατηγών (Regum et imperatorum 

apophthegmata; Ditados de reis e comandantes), Ἀποφθέγματα Λακωνικά  (Apophthegmata Laconica; 

Ditados Espartanos), Τὰ παλαιὰ τῶν Λακεδαιμονίων ἐπιτηδεύματα (Instituta Laconica; Instituições dos 

Espartanos), Πρὸς ἡγεμόνα ἀπαίδευτον (Ad principem ineruditum; A um não educado líder), Περὶ τοῦ ὅτι 

μάλιστα τοῖς ἡγεμόσιν δεῖ τὸν φιλόσοφον διαλέγεσθαι (Maxime cum principibus philosopho esse 

disserendum; Um Filósofo deve conversar especialmente com Homens no poder), Πολιτικὰ παραγγέλματα 

(Praecepta gerendae reipublicae; Preceitos de um governante), Περὶ μοναρχίας καὶ δημοκρατίας καὶ 

ὀλιγαρχίας (De unius in republica dominatione, populari statu, et paucorum imperio; Sobre a Monarquia, 

a Democracia e a Oligarquia), Περὶ τοῦ μὴ δεῖν δανείζεσθαι (De vitando aere alieno; Que não devemos 

pedir emprestado).  
65 Sobre as mulheres, escreveu: Λακαινῶν ἀποφθέγματα (Lacaenarum apophthegmata; Ditados das 

Mulheres Espartanas) e Γυναικῶν ἀρεταί (Muilerum virtutes; Virtudes das Mulheres). 
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em diversos textos. Os gêneros básicos utilizados na coletânea são os diálogos68 e a 

diatribe69. 

Em um primeiro momento, os ensaios morais eram transmitidos 

individualmente ou em grupos pequenos de textos, sendo sua difusão para o Ocidente 

lenta e fragmentada. Apenas no século XV, uma nova versão dividida entre Vidas e 

Obras Morais, feita nas edições impressas, tomou a forma que conhecemos hoje 

(GEIGER, 2008, p. 07). Apesar de separadas tradicionalmente, nos dois conjuntos de 

textos pode se perceber uma tendência conciliadora de temas e métodos, seja nas ideias 

moralizantes de Vidas, seja nos tratados políticos e éticos nas Obras Morais (BECK, 

2014, p.05). As datações de cada obra são difíceis de determinar já que Plutarco não 

especificava a data de seus escritos. O que podemos fazer é apenas especular de acordo 

com os fatos contidos nos textos cruzando as informações com outras fontes. 

A obra sobre Ísis e Osíris, nossa fonte plutarquiana, seria um tratado presente 

nas Obras Morais e é composto por 80 capítulos. O tratado seria o de número 118 no 

Catálogo de Lâmprias, com o título ΠΕΡΙ ΙΣΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΣΙΡΙΔΟΣ (Sobre Ísis e Osíris). 

E seria uma exposição e interpretação do mito e dos rituais que rodeiam os deuses 

egípcios Ísis e Osíris. A data exata em que a obra foi escrita nos escapa, como é comum 

na maioria dos textos do Mundo Antigo. Além disso, dificilmente há um consenso entre 

os estudiosos da área. Em relação à Sobre Ísis e Osíris não é diferente. A variação do 

ano em que foi escrita fica entre 115 e 125 d.C., sendo que John Gwyn Griffiths (1970, 

p.17) defende mais precisamente os anos de 118-119 d.C. O argumento consiste em que 

no capítulo 68 Plutarco se refere ao que poderia ser seu ofício de sacerdote em Delfos e 

também pelas evidências que sugerem ter sido nessa época que Clea foi sacerdotisa. 

 
66 Discute questões relacionadas às tradições culturais em Περὶ τῆς Ἡροδότου κακοηθείας (De malignitate 

Herodoti; Sobre a malícia de Heródoto), na qual debate o patriotismo na Beócia. Já em Συγκρίσεως 

Ἀριστοφάνους καὶ Μενάνδρου ἐπιτομή (Comparationis Aristophanis et Menandri compendium; 

Comparação entre Aristófanes e Menandro). 
67Entre essas: Παραμυθητικὸς πρὸς Ἀπολλώνιον (Consolatio ad Apollonium; Consolação a Apolonio), 

Περὶ φιλαδελφίας (De fraterno amore; Do amor fraterno), Περὶ τῆς εἰς τὰ ἔγγονα φιλοστοργίας (De amore 

prolis; Sobre o Amor aos Filhos), Γαμικὰ παραγγέλματα (Coniugalia praecepta; Conselhos conjugais), 

Περὶ φυγῆς (De exilio; Sobre o exílio),, Ἐρωτικός (Amatorius; Diálogos sobre o Amor), Ἐρωτικαὶ 

διηγήσεις (Amatoriae narrations; Histórias de amor), Αἴτια Ῥωμαϊκά (Quaestiones Romanae; Questões 

Romanas) e Αἴτια Ἑλληνικά (Quaestiones Graecae; Questões Gregas). 
68 “O diálogo consiste na forma de investigação filosófica da verdade através de uma discussão entre o 

mestre e seus discípulos, cabendo ao mestre levá-los a descobrir um saber que trazem em si mesmos mas 

que ignoram” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008, p.79).  
69  “Breve tratado ético. Esse termo também aparece como título de obras atribuídas aos estóicos Zenão e 

Cleantes, bem como a outros filósofos antigos” (ABBAGNANO, 2007, p.275). 
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Isso mostra que o tratado foi finalizado no término da vida de Plutarco. Quanto ao local 

em que foi produzido, sugere-se que foi escrita durante seu período em Delfos. 

A obra é dedicada a Clea (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 1.351), que seria 

filha de seu amigo Poliano e de Eurycide, a quem dedica a obra Conselhos conjugais. 

Plutarco também dedica a mesma jovem seu trabalho Virtudes das Mulheres. Clea seria 

uma sacerdotisa da deusa Ísis (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 2.351), também líder 

das sacerdotisas do deus Dioniso em Delfos e iniciada nos mistérios de Osíris 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 35.364). 

Apuleio, por sua vez, não possui um escopo tão extenso atribuído a ele como 

Plutarco possui, e parte do que ele escreveu também se perdeu. Percebe-se nos textos 

apuleianos que nos chegaram as características de seu tempo e local, ou seja, como 

escritor latino no segundo século da nossa era, sendo influenciado tanto por seus 

contemporâneos de cultura romana, quanto pela Segunda Sofística, que florescia na 

parte grega do Império (HARRINSON, 2008, p.14). As obras de autoria de Apuleio são 

de várias categorias: de caráter filosófico70, poético, novelas, hinos, panegíricos e 

discursos71. Além de ter sido tradutor de obras de Platão do grego para o latim.  

A obra de Apuleio que damos maior atenção nessa dissertação é Metamorfoses 

ou também conhecida como O Asno de Ouro, escrita por volta de 160-170 d.C., 

portanto no final da vida de Apuleio. Apesar das discordâncias quanto à sua datação, 

acreditamos que ela foi produzida em uma época de maturidade da escrita do autor, 

quando levamos em consideração que provavelmente Metamorfoses pertence a uma 

época posterior à Apologia (158-159 d.C.) (HARRISON, 2008, p.09-10). Isso se dá, 

primeiramente, porque possui fábulas de magia e cenas obscenas que, aparentemente, 

 
70 O Deus de Sócrates (De Deo Socratis): é uma obra de Apuleio em forma de conferência e seria um 

resumo dos principais pontos referentes a demonologia se baseando principalmente na filosofia de Platão. 

Platão e sua doutrina (De Platone et eius dogmate): é uma provável tradução de um tratado filosófico 

grego, hoje perdido, em que busca elaborar um sumário com as questões-chave da doutrina filosófica de 

Platão. Sobre o mundo (De Mundo): é uma tradução de um tratado filosófico grego do século I a.C., 

atribuído erroneamente a Aristóteles e denominado originalmente Peri Kosmon (Sobre o Cosmo), que 

trata da organização e da harmonia do universo. Apologia, Florida e Metamorfoses. A única obra 

apuleiana que ainda não foi referenciada é De interpretatione (Sobre a Interpretação), um pequeno 

tratado de lógica.  
71 Na tese intitulada Conflito familiar, vida urbana e estigmatização na Africa Proconsularis: o caso de 

Apuleio de Madaura (século II d.C.), Belchior Monteiro Lima Neto (2015, p.263-264) defende que a 

acusação de magia contra Apuleio na obra Apologia e o processo de estigmatização de sua imagem como 

filósofo se relacionavam com os conflitos cotidianos presentes na sociedade de Oea. Isso seria uma 

consequência direta da quebra de alianças familiares tradicionais, mais precisamente, alianças político-

matrimoniais, provocadas pelo seu casamento com Pudentília; e uma alteridade cultural que opôs 

Apuleio, como um estrangeiro de costumes e valores exóticos, a parte da elite de Oea.  
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não eram do conhecimento de seus acusadores na Apologia. Segundo, Metamorfoses 

parece fazer alusões à carreira de Apuleio no período da Apologia, como o julgamento 

sofrido por Lúcio (APULEIO. Metamorfoses, III) e a oposição ao casamento de Psique 

e Cupido (APULEIO. Metamorfoses, VI-VIII). Terceiro, na lista dos vários gêneros 

literários dominados por Apuleio presente nas Florida, datada de 162-163 d.C., não 

incluem a novela em prosa: “Ependócles, em efeito, compôs poemas; Platão, diálogos; 

Sócrates, hinos, Epicarmo, mimos; Xenofonte, histórias; Crates, sátiras. Eu, Apuleio, 

cultivo com igual arte todos os gêneros e as nove musas” (APULEIO. Florida, XX.5). 

Como dissemos, Metamorfoses se trata de uma novela latina. Quando falamos 

em novela, nos referimos a um “grupo de trabalhos de narrativa de ficção em prosa 

extensa” (SCHMELING, 1996, p.01), similar à novela moderna. Juntamente com o 

Satiricon72, de Petrônio73, Metamorfoses é considerado um dos maiores exemplos da 

chamada “novela” ou “romance”74 antigo, mesmo que não tenham sido denominados 

assim pelos antigos. São ambas narrativas ficcionais extensas, em cenários 

socioeconômicos baixos, baseados em temas como sexo, fraude, roubo, magia e 

fantasmas. Utilizando técnicas de narrativas que combinam o enredo principal em 

primeira pessoa com inserções de histórias e fábulas paralelas que tangenciam a 

narrativa principal, e se fazendo uso de outros gêneros literários75 (HARRISON, 2005, 

 
72 “O Satiricon era um relato de libertinagem e comportamento ultrajante, escrito em 16 livros (Satyricon 

libri). Apenas fragmentos existem, dos quais o Banquete de Trimalchio sobreviveu quase intacto. 

Tecnicamente, Petrônio escreveu a sátira menipéia, usando versos e prosa entrelaçados, enquanto 

manipulava elementos das fábulas milesianas, principalmente contos, na obra. Ele possuía um toque tão 

magistral que no Cena Trimalchionis incluiu exemplos soberbos do latim vulgar de sua época, tornando o 

romance de grande importância para os gramáticos subsequentes. Em essência, a história é sobre 

Encolpio e Gitão, dois jovens que encontram o amor e a aventura no sul da Itália. É satírico, mordaz e 

cômico, apesar do fato de que Petrônio muitas vezes abandonou uma trama coerente por causa da 

inventividade ou imaginação” (BUNSON, 2002, p.423). 
73 “Figura controversa em Roma durante o reinado do imperador Nero (54-68). Embora bem conhecido 

na história, Petrônio pode ter sido duas pessoas diferentes: um cortesão da corte imperial de Nero e 

Petronius Arbiter, um famoso autor mais conhecido por escrever o Satiricon. Embora seja possível que os 

dois possam ter sido distintos, muitos estudiosos são da opinião de que eram um e o mesmo. Com base na 

descrição de Tácito de Petrônio e também em sua obra principal, o Satiricon, com um de seus fragmentos 

sobreviventes, o Cena Trimalchionis (Banquete de Trimalchio), a preponderância de evidências parece 

apontar para Petrônio sendo uma pessoa” (BUNSON, 2002, p.423). 
74 Para Sônia Regina Rebel de Araújo (2007, p.316), a obra apuleiana seria um “romance grego”, por 

conter romances gregos e fábulas. 
75 É extensa a lista de referências clássicas presentes na obra apuleiana, demonstrando seu vasto 

conhecimento no assunto: os poemas épicos de Homero e Virgílio, principalmente no conto de Cupido e 

Psique; dos épicos mitológicos; das elegias amorosas, presentes nas relações entre Lúcio e Fótis; tragédias 

gregas (APULEIO. Metamorfoses, I.16; IV.33; X.10); nos gêneros históricos como em Tito Lívio 

(APULEIO. Metamorfoses, IX.32) e Tucídides (APULEIO. Metamorfoses, IV.9; IX.32); oratória jurídica 

ciceroniana (APULEIO. Metamorfoses, III.3). Além de mostrar seus interesses, que também estão 

presentes na Apologia, como por exemplo, em zoologia (APULEIO. Metamorfoses, I.9), medicina 

(APULEIO. Metamorfoses, I.18) e leis (APULEIO. Metamorfoses, VI.22). Em especial, destacamos o 
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p.214). Evidentemente, Apuleio constrói uma narrativa a partir de inspirações e temas já 

vistos por ele, e não uma pura imitação, criando uma nova narrativa e um novo contexto 

novelístico, utilizando tons cômicos e sensacionais dos contos milesianos76.   

Temos que ter em mente também, como bem ressalta María José Hidalgo de La 

Vega, que a novela, como gênero literário, é um espaço de criação imaginativa de uma 

sociedade, um espaço de relações entre o real e o imaginário. A historiadora defende ser 

“uma forma de expressão ideológica e artística que de alguma maneira se insere na 

sociedade que a produz” (HIDALGO DE LA VEGA, 2007, p.375). 

Também se nota a discussão de relacionar o protagonista Lúcio com a linha 

intelectual de Plutarco. No primeiro livro, ele comenta a relação de parentesco de sua 

família materna com Plutarco e seu sobrinho, Sexto (APULEIO. Metamorfoses, I.2). E 

no livro II, ao encontrar com Birrena, parenta da mãe de Lúcio que também as relaciona 

à linhagem de Plutarco (APULEIO. Metamorfoses, II.2). Não poderíamos deixar de 

destacar estes relacionamentos familiares na vida real e na ficção que engendram 

Apuleio e Plutarco, pelo menos em uma tentativa de Apuleio de se ligar com Plutarco, 

ao menos em seus ideias, não apenas nessa conexão familiar que o autor da novela traça 

entre Lúcio e o grego, mas também ao escolher Ísis como a salvadora do asno. 

Infere-se uma contestação da originalidade da obra, ao afirmar que ela 

derivaria de uma obra grega de mesmo título de Lúcio de Patras, do primeiro século da 

nossa era que não nos chegou, ou de Luciano77, Onos, do mesmo século de Apuleio. 

Onos possui a mesma ideia de fábula do asno de Apuleio, narrada em primeira pessoa 

por protagonista também chamado Lúcio, porém em grego e mais curta. As maiores 

diferenças que constam se dão pelo fato de que a versão de Apuleio é longa e escrita em 

latim, há também uma inserção do mito de Eros e Psiquê e o plot twist do livro XI com 

as informações sobre os cultos isíacos. Atualmente sabemos que processos de aemulatio 

ou imitatio eram comumente usados na formação artística da Antiguidade, sendo esses a 

 
conhecimento técnico do autor ao detalhar o culto de Ísis no livro XI: a caracterização das estátuas da 

deusa (APULEIO. Metamorfoses, XI.3), os nomes e os cultos que concernem à deusa no Mediterrâneo 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.5) e o festival isíaco (APULEIO. Metamorfoses, XI.8). 
76 Ou também conhecido como contos milésimos “eram narrativas de provável origem popular, 

compiladas por Aristides de Mileto (séc. II a.C.) e posteriormente traduzidas em latim por Cornélio 

Sisena (séc. I a.C.). Ao que tudo indica, eram narrativas de caráter erótico e fantástico, que tratavam, por 

exemplo, de adultério e feitiçaria, brincando com as convenções sociais” (MOURA, 1996, p.45). 
77 “de Samosata, compositor talentoso e fluente de ensaios e diálogos, a maioria satírico e espirituoso, em 

prosa grega relaxada e submissa, moderadamente ática” (EIDINOW; HORNBLOWER; SPAWFORTH, 

2012, p.861). 
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inspiração em modelos eficientes da tradição, não vistas, portanto, como plágio 

(GONÇALVES, 2014, p.04-05), mas sim como adaptação e homenagem. 

Acreditamos que muito tem em comum, desde o início, o protagonista Lúcio e 

o autor Apuleio: ambos pertencem à elite provincial (APULEIO. Apologia, 24.9; 

APULEIO. Metamorfoses, II.2; II.3; III.11); têm conexões com a filosofia platônica 

(APULEIO. Metamorfoses, I.2); tiveram uma educação ampla, tanto em Atenas quanto 

em Roma (APULEIO. Florida, 20.4; 17.4; APULEIO. Metamorfoses, I.24); buscaram 

seguir a carreira literária e retórica em latim (APULEIO. Metamorfoses, II.12; XI.27); 

foram sujeitos à inveja nas carreiras (APULEIO. Florida, 9.1; APULEIO. 

Metamorfoses, XI.30); foram iniciados nos ritos de mistérios gregos (APULEIO. 

Apologia, 55.8; APULEIO. Metamorfoses, III.15); receberam estátuas em sua honra 

(APULEIO. Florida, 16.37; APULEIO. Metamorfoses, III.11); eram ótimos oradores e 

se defenderam em julgamentos nos quais as acusações haviam sido fabricadas 

(APULEIO. Metamorfoses, III.1-12). De modo que defendemos que esses pontos 

destacados são um indicativo da autobiografia ficcionalizada, em que o autor adapta 

experiências de sua vida com o intuito de tornar a caracterização de seu protagonista 

mais realista e mostrar seu próprio contexto, sendo então o último livro uma espécie de 

testemunho religioso da iniciação do próprio autor da novela.  

Focamos nossa atenção aqui no corpus dos autores, apresentando informações 

sobre seus possíveis períodos de produção, seus gêneros e as principais discussões que 

pairam sobre a obra. Em Metamorfoses, o debate sobre ser uma autobiografia ou não e, 

também, a inspiração do autor em uma obra grega. Em Sobre Ísis e Osíris, um certo 

consenso sobre a influência platônica na interpretação do mito egípcio por parte de 

Plutarco, que também identificamos a partir da concepção de médio platonismo 

desenvolvido pelos escritores gregos durante o período antonino. A seguir, dedicamos 

algumas páginas para trazermos algumas discussões de cunho historiográfico, cultural e 

filosófico sobre nossos objetos de estudos feitas no Brasil e no exterior.  

 

1.3 Debates históricos, culturais e filosóficos acerca de Sobre Ísis e Osíris e 

Metamorfoses 

John Gwyn Griffiths continua sendo uma das maiores referências dos estudos 

sobre as divindades egípcias. Tradutor e comentador de Sobre Ísis e Osíris e do livro XI 

de Metamorfoses de Apuleio, suas ideias ainda são a base para as discussões atuais 

sobre o assunto. Na sua tradução do tratado grego, Griffiths dedica mais de cem páginas 



 

45 
 

da introdução com comentários sobre o texto de Plutarco, indo desde comentários gerais 

da forma textual até as características linguísticas, a cronologia, a abordagem religiosa 

do mito e do culto de Ísis e Osíris, as fontes e as alegorias. No que diz respeito à sua 

análise dos mitos e dos cultos dos deuses egípcios, Griffiths (1970, p.45) defende que 

por mais que o título da obra venha com o nome de Ísis precedendo o de Osíris, isso não 

demonstra que Osíris seja subordinado à Ísis no tratado. Muito pelo contrário, “os 

mistérios osirianos são um meio de alcançar a verdade filosófica, e Ísis é o repositório 

da sabedoria que torna isso possível” (GRIFFITHS, 1970, p.70). Essa inversão de 

popularidade iria contra o que se pode constatar em território grego e nos cultos 

romanos, em que se tem uma maior presença da deusa Ísis, sendo essa suprema 

divindade vinculada à família e à fecundidade, como vemos nos dois últimos capítulos 

desta dissertação. De acordo com Griffiths (1970, p.46), a relevância conferida à Osíris 

por Plutarco corresponderia a uma tradição no culto faraônico. Já em sua tradução do 

Livro XI de Metamorfoses de Apuleio (1975), Griffiths (1975, p.54) aponta que o 

madaurense prioriza o poder de Ísis como dominante, mas sem perder ou excluir a 

importância de Osíris no culto. 

Uma das abordagens comuns de Metamorfoses é aquela feita a partir da 

metáfora da escravidão, como demonstra Sônia Regina Rebel de Araújo (2007, p.315-

316). A autora defende dois pontos em seu artigo: (1) se Metamorfoses é estruturado 

sobre metáforas que unem escravos e animais, e se a metamorfose de Lúcio em asno 

representasse o processo de se tornar um escravo, haveria, então, uma linha narrativa 

que ligaria toda a obra ao último livro, em que Lúcio recupera a forma humana e a 

cidadania; (2) haver na obra um aspecto ideológico no qual Apuleio critica a superstitio 

e valoriza uma religião estrangeira, porém oficializada, contrapondo a magia goética e o 

culto de Ísis. Araújo (2007, p.316) nota que ao retomar o corpo humano, Lúcio retoma a 

liberdade, a cidadania romana, e seus direitos civis, e também troca a escravidão típica e 

negativa à uma escravidão benéfica que é aquela dedicada à deusa. Em outro artigo, 

Araújo (2012, p.104) explora a ideologia escravista como metáfora entre escravos e 

animais presente na novela apuleiana. Ela defende a metáfora da escravidão como tema 

verdadeiro do romance, em que os escravos eram vistos como coisas ou animais, visão 

de mundo presente na linguagem utilizada pelo autor nas situações sofridas pelo Lúcio-

asno e os seus defeitos como Lúcio-homem, comparados a defeitos comumente 

atribuídos aos escravos, como comportamento luxuriante e curioso. A metáfora 

consistiria tanto nas atitudes de Lúcio antes da metamorfose, como a curiosidade e a 
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luxúria, que seriam atitudes vistas como tipicamente de escravos, quanto aos 

acontecimentos pelos quais Lúcio como asno passou antes de ser salvo por Ísis, como o 

trabalho exaustivo, os maus tratos, etc. 

Hidalgo de la Vega (2007, p.383-391) abordou a noção da escravidão em tal 

obra do Apuleio a partir de outro aspecto. Para ela, a humanização de Lúcio, ou seja, a 

recuperação de sua forma e identidade humana e de homem proporcionada por Ísis 

seguida de sua iniciação aos mistérios e triunfo profissional em um alto cargo, poderia 

dar uma visão de salvação e liberdade plena. Porém, como Lúcio-asno, que era 

escravizado e vendido em mercados, a humanização e iniciação de Lúcio teria uma 

relação com uma manumissão. O protagonista estava livre, mas atado ao serviço da 

deusa eternamente, sendo a mesma tendo poderes sobre o destino dele. Assim, o culto a 

deusa teria valores e controles ideológicos sobre os fiéis e iniciados, de modo que 

interiorizasse a relação de dependência com o crente, fazendo com que parecesse 

igualitárias, porém sendo na realidade uma relação de dominação-submissão.  

Já Paulo Antônio Vieira Júnior (2017, p.103) analisa a presença dos animais, 

não só do asno, de maneira diferente na obra de Apuleio. Para ele a presença dos mais 

diversos animais como asno, formiga, coruja, etc, é uma simbologia do processo de 

individuação, ou seja, que são símbolos que demonstram a superação ou um 

crescimento psíquico das personagens. Assim, a presença dos animais é como um 

dispositivo estratégico típico da tradição que usa pedagogicamente a imagem das bestas 

e posteriormente estaria presente nos Bestiários do medievo. Dentre alguns dos animais 

analisados pelo autor que estaria presente nos Bestiários, está o que mais se destaca na 

obra de Apuleio, o asno, possuidor de grandes orelhas que lhes permitiram escutar 

várias historietas que são repassadas na obra (VIEIRA JÚNIOR, 2017, p.107). 

Hidalgo de La Vega (1999, p.163) também comenta que a obra em questão 

demonstra um claro interesse de Apuleio em observar a vida dos diversos grupos sociais 

de seu tempo e também de descrever a forma como viviam tanto no meio urbano quanto 

no rural. Por outro lado, Lima Neto (2015, p.20) desenvolve a ideia de que Apuleio, em 

Metamorfoses, constrói uma estigmatização dos bandidos na obra a partir de um 

conflito e de uma dicotomia entre as civitates romanas e as regiões exteriores às cidades 

romanas ou romanizadas norte-africanas. Desse modo, a elite citadina norte-africana 

diferenciava e afirmava sua identidade a partir da estigmatização dos bandidos.  

No que diz respeito a uma abordagem histórica de Sobre Ísis e Osíris, Emanuel 

Araujo, defende que Plutarco na obra sobre os deuses egípcios não apenas fez uma 
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interpretatio78 graeca da cultura egípcia, mas também dos hieróglifos. Como outros 

autores gregos e romanos, “tentavam atualizar o que não entendiam direito, 

‘modernizando’ aquilo que julgavam compreender, mas de qualquer modo sob a 

convicção de que a origem de toda a sabedoria jazia no vale do Nilo” (ARAUJO, 1999, 

p. 81). Plutarco, como outros autores antigos, não sabia ler ou decifrar os signos 

hieroglíficos, mas interpretava alguns termos que julgava significativos para o assunto. 

O conhecimento limitado da cultura e dos hieróglifos poderia levar a especulações 

alegóricas muitas das vezes diferentes dos significados originais. Isso não exclui que ele 

possa ter sido auxiliado por algum nativo em sua possível viagem ao Egito, mas sim que 

seu conhecimento limitado dos símbolos e dos seus significados fez com que 

interpretasse de certa maneira aquelas informações ou até mesmo rejeitasse outras que 

já haviam sido feitas. 

Um dos artigos mais comentados na historiografia sobre a obra plutarquiana é 

o de Daniel Ritcher. Neste, o autor procura responder o porquê de Plutarco escolher o 

mito egípcio de Ísis e Osíris como meio de desenvolver suas ideias sobre o divino e a 

estrutura do universo. Ele sugere que Plutarco tenta explicar sua metafisica “médio-

platônica” a partir de uma interpretação alegórica do culto e do mito dos deuses 

egípcios, principalmente focando no trecho em que Plutarco afirma que o nome “Ísis” é 

um nome grego. Ritcher ainda aponta a atitude de Plutarco como uma tentativa de 

renegociação do tradicional derivado dos cultos gregos de modo  que o texto do grego é 

uma apropriação que visa demonstrar a superioridade da filosofia grega sobre o culto 

egípcio, sugerindo um centrismo cultural presente na hermenêutica de Plutarco. Sem a 

interpretação filosófica grega dos cultos egípcios, o culto permaneceria bárbaro 

podendo levar a alma a superstição e uma falsa apreensão do divino. Em outras 

palavras, Ritcher (2001, p.209) defende que a filosofia grega dá sentido a todas as 

formas de culto, sejam elas gregas ou bárbaras/estrangeiras. Porém, ressalta que isso 

não quer dizer que Plutarco via o culto a Ísis helenizado como um barbarismo 

 
78 Interpretatio, seja ela graeca ou romana, é uma construção moderna de uma identificação entre os 

gregos e romanos dos deuses estrangeiros com um membro de seu próprio panteão. Podemos dizer que o 

termo era uma prática linguística de tradução e interpretação de elementos de uma esfera cultural 

estrangeira, utilizando como base as suas próprias referências de divindades (HENRI, 2017, p.43). O 

termo latino aparece pela primeira vez em Tácito (Germânia, 43.3) e se refere basicamente a chamar uma 

divindade estrangeira em seu nome latino ou greco-latino. Não aplicamos esse termo nessa Dissertação 

pois acreditamos se tratar de uma adoção e recomposição de uma divindade em uma base específica de 

Plutarco e Apuleio e não apenas do nome romano. Houve sim uma aproximação da divindade egípcia 

com diversas outras deusas, mas seus multinomes nos impede de estabelecer a aproximação com uma 

divindade apenas e mais na aglutinação de fatores. 
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degenerativo, e sim que o tratado plutarquiano, uma exegese platônica, elevaria o culto 

egípcio a um sacro mistério. Portanto, para Plutarco “o verdadeiro isíaco é um filósofo e 

a filosofia é propriedade dos gregos, o verdadeiro isíaco é um heleno imbuído de 

formação filosófica da paideia grega” (RITCHER, 2001, p.207). 

Erich Gruen, em seu livro Rethink the other in Antiquity, se dedicou a analisar 

como os autores clássicos pensavam sobre a alteridade. Um dos capítulos desse livro foi 

dedicado ao Egito e a presença do mesmo no imaginário dos autores greco-romanos, em 

especial, Heródoto79, Diodoro80 e Plutarco. Para Gruen (2011, p.112-114), apesar das 

grandes diferenças e distâncias culturais entre as sociedades grega, romana e egípcia 

capaz de alimentar um imaginário de mistério e exotismo, esses autores clássicos 

souberam cruzar esses caminhos. Plutarco foi capaz de compreender (em seus termos)  

os cultos egípcios sem condená-los, racionalizando-os a partir de uma chave de leitura 

baseada nas alegorias e no simbolismo. Contudo, o que Gruen não nota é que essa chave 

de compreensão do Plutarco sobre os cultos egípcios é baseada na filosofia platônica 

grega. Ou seja, para que o egípcio que fosse devoto de Ísis e Osíris ou qualquer outro 

devoto isíaco desvie do ateísmo e também da superstição que tendem a cair ao 

interpretar tais costumes estrangeiros do ponto de vista do grego, esse mesmo devoto 

deve aplicar a filosofia platônica nos mitos e crenças dos cultos egípcios.  

Ennio Sanzi sustenta que não apenas Da educação das crianças, de Plutarco, 

deva ser visto como uma obra pedagógica, mas também Sobre Ísis e Osíris. Sanzi 

(2014, p.268) comenta que a paideia presente no primeiro livro permite apreender e 

colher o sentido filosófico-alegórico presente no mito dos deuses egípcios do segundo 

livro. Assim, Sobre Ísis e Osíris seria também um exemplo e aplicação do que deveria 

ser ensinado por um pedagogo platônico tomando a forma da explicação mitológica 

para um conhecimento do divino adequada. 

Já Francesco Padovani defende que Plutarco visava superar as diferenças 

externas entre as culturas gregas e egípcias. Para isso, ele comparou ambas no tratado a 

fim de encontrar um núcleo de verdade universal, utilizando a sua reinterpretação 

platônica do mito dos deuses egípcios para conciliar conhecimento e fé. Para isso, 

Padovani se concentrou na ferramenta etimológica no mito de Osíris, “para destacar sua 

 
79 Viveu provavelmente entre os anos de 484 e 425 d.C., e foi um historiador grego das guerras contra os 

Persas (PREUS, 2007, p.134). 
80 “É o autor da Bibliotheke, uma história universal desde os tempos mitológicos até 60 a.C.” (EIDINOW; 

HORNBLOWE; SPAWFORTH, 2012, p.455). 
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coerência ideológica com relação aos propósitos argumentativos de Plutarco” 

(PADOVANI, 2015, p.122). A partir dessa comparação dos nomes dos deuses gregos 

com o de Osíris, Plutarco ressalta a credibilidade intrínseca dos nomes das divindades, o 

seu caráter simbólico e sua interpretação correta que poderia produzir um contato 

frutífero entre as duas esferas que marcam cada cultura. Desta forma, Padovani acredita 

que a partir dessa comparação, Plutarco visava não apenas preservar a polissemia, mas 

também reiterar a unidade da substância divina que está presente nos cultos. Além 

disso, a fé/crença de Plutarco se torna radical no final da vida, quando provavelmente a 

obra sobre os deuses egípcios foi escrita: 

Sua reflexão cada vez mais orientada para compreender a natureza do 

eterno, mostra um desapego gradual da dimensão da análise histórica; 

tem-se a impressão de que Plutarco sacrifica o papel de historiador às 

necessidades do pensador crente, do filósofo que deseja combinar 

tradição religiosa e sua mitologia com a abstração da reflexão 

platônica (PADOVANI, 2015, p.148). 

Maria Hidalgo de La Vega (1980) já concordava com essa ideia e acrescentou 

que Apuleio utilizou as práticas mágicas proibidas articulando-as aos costumes 

religiosos, de modo a legitimar tais práticas como religiosas típicas dos iniciados nos 

mistérios. E “Apuleio está rompendo com as categorias e práticas ideológicas e 

religiosas de seu grupo social. Esta ruptura que se dá continuamente em um plano 

narrativo e simbólico em suas obras, reproduz conscientemente a ruptura que se dava já 

na sociedade de sua época” (HIDALGO DE LA VEGA, 1980, p.228). De outra forma, 

Wytse Keulen argumenta que exista no livro XI de Metamorfoses 

uma ambivalência na caracterização de Lúcio, desenvolvendo a partir 

de uma recorrente discrepância entre o novo, diferente e difícil 

comportamento religioso e um auto-controle filosófico por um lado, e 

uma instabilidade de Lúcio nos esforços  de lidar com isso por outro 

lado (KEULEN, 2015, p. 29).  

Uma disputa entre o homem renascido e devoto de Ísis, o personagem 

conhecido dos primeiros livros: impulsivo e impaciente, relevando uma continuidade de 

sua personalidade e comportamentos. Para o autor, a re-transformação de Lúcio ao 

corpo de um homem demonstra um processo de integração, socialização e aculturação, 

em que um jovem estrangeiro que continua a lutar para não ser dominado por suas 

emoções, é cada vez mais controlado pela superestrutura da religião e da paideia. 

A classicista Keith Bradley (2017, p.35) levanta o questionamento de que por 

mais que seja impossível encontrarmos uma resposta, a obra de Apuleio não deixa de 

ser relevante para que possamos ver o grau de disseminação dos cultos isíacos. Ela 
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questiona quando e onde Apuleio poderia ter sido exposto ao culto de Ísis, tema 

presente no livro XI de Metamorfoses. Para tentar responder a questão, Bradley traça a 

rota da biografia de Apuleio de modo a levantar as evidências da presença do culto à 

deusa egípcia em algumas das cidades pelas quais Apuleio passou. Em Sabrata, a cidade 

em que Apuleio sofreu o julgamento contra o uso de magia, existia no lado leste da 

cidade um templo a Ísis e Serápis, além disso, próximo ao fórum da cidade havia um 

templo a Serápis, que presumivelmente Apuleio poderia ter conhecido. Em Cartago, 

também havia um templo a Ísis e Serápis. Atenas, por outro lado, parece ser um lugar 

provável em que Apuleio tenha tido mais contato com os ensinamentos isíacos, pois a 

cidade conhecia e praticava o culto a Ísis desde o II a.C.  No entanto, não nos é possível 

afirmar se foi em Atenas que Apuleio adquiriu seus conhecimentos isíacos ou no 

Campus Martius81 em Roma citado em Metamorfoses (XI.11). O que gostaríamos de 

ressaltar é a extensa presença do culto à deusa Ísis durante o século II, no Mediterrâneo 

Antigo, ponto que retomamos no terceiro capítulo. 

Se nos primeiros livros, Lúcio se mostra ativo, curioso, ao passo que ele ao 

tomar a forma de asno, o protagonista perde a função ativa, assim, passando  a estar à 

mercê da vontade dos humanos que o compram, o vendem, o espancam. A retomada 

para forma humana proporcionada por Ísis, para Bradley (2017, p.208), não significa 

necessariamente a recuperação de sujeito ativo de sua vida. Em troca a ser ‘re-formado’ 

em corpo humano, ganhar sua proteção e proporcionar a ele alegria até depois da morte, 

a deusa requer de Lúcio obediência – sedulis obsequiis – adoração e castidade 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.6). Portanto, o preço a se pagar seria uma submissão e 

auto-negação, supressão da sua vontade como indivíduo, ou seja, uma perda de 

agenciamento. Preço esse que Lúcio que está disposto a pagar (BRADLEY, 2017, 

p.209). 

Outro interessante aspecto da obra foi analisado por Rodrigo Santos M. 

Oliveria (2010, p.117), em que o historiador observa a noção do “amor” presente no 

Mundo Antigo a partir da obra de Apuleio. Para ele, Metamorfoses seria um bom 

exemplo de como o sentimento amoroso pode ser prejudicial no que corresponde à ideia 

romana sobre o “amor”, já que esse trazia a servidão ao outro, uma situação inaceitável 

 
81 “Grande planície com o nome de seu altar a Marte; localizado fora das paredes originais de Roma, 

perto da curva noroeste do rio Tibre. A planície era cercada pelas colinas Capitolinas, Quirinais e 

Pincianas e durante séculos serviu como área de ginásio para jovens e treinamento militar. Templos e 

altares se multiplicaram lá durante os dias da República, mas sob o império um programa de construção 

extenuante na propriedade nunca cessou” (BUNSON, 2002, p.92). 
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que ia contra a moral romana. Isso é exemplificado na relação de amantes que Lúcio 

tem com a escrava Fótis, se colocando em posição de inferioridade em relação à 

escrava. Relação que se deu não apenas como fruto de uma atração sexual, mas também 

por ser Fótis a aprendiz das artes mágicas da ama, Pânfíla, esposa de Milão, tornando-a 

detentora de um saber secreto e o caminho procurado por Lúcio para saciar sua 

curiosidade quanto à magia. 

Luciane Munhoz de Omena, juntamente com Erick Messias Costa Otto Gomes 

(2011, p.164), ao analisar as ações de certas personagens femininas presentes em 

Metamorfoses, destaca pontos em que as mulheres não possuem papéis de passividade, 

sendo o casamento um mecanismo que poderia ser utilizado como estratégia de 

afirmação feminina. Do mesmo modo ocorre com as práticas mágicas feitas por alguns 

personagens do livro, discordando da linha de pensamento falocêntrica de alguns 

estudiosos. Já em um artigo publicado individualmente em 2012, a historiadora, ao 

entender que no Mundo Antigo é impossível separar a ficção da religiosidade, percebe a 

importância da escrita para um reforço da memória coletiva de rituais religiosos, como a 

narrada por Apuleio sobre o festival ao deus do Riso (APULEIO. Metamorfoses, III). 

Nesse trecho do livro, Lúcio, ainda na forma humana, se vê inserido no festejo ao deus 

do Riso, em que, através do riso dito sagrado, a sociedade daquela cidade reforça a 

relação de seus habitantes com o deus (OMENA, 2012, p.245). 

No artigo intitulado “Notas sobre a exegese de mitos em Plutarco”, Loraine 

Oliveira (2010, p.157-161) se debruça sobre as interpretações alegóricas feitas pelo 

grego em seu tratado sobre os deuses egípcios. Para a filósofa, Plutarco criticava o uso 

de alegorias físicas – a correspondência de um elemento divino e um elemento físico - 

usadas pelos estóicos, porém tais alegorias não são condenadas em Sobre Ísis e Osíris, 

mas tomam novas formas ocultas, que deveriam ser desvendadas pela filosofia, 

parecendo remeter aos mistérios e ao neo-pitagorismo. Assim, o termo alegoria vê-se 

substituído por enigma, entre outros. 

Já Ana Isabel Blasco Torres (2014, p.83) analisa o dualismo antropológico e a 

dicotomia entre corpo e alma (ψυχή) que Plutarco utiliza para explicar os cultos 

egípcios. O grego diferencia o corpo dos deuses de suas almas, sendo que essas últimas 

corresponderiam a certos astros. A autora defende que apesar da tentativa de Plutarco de 

usar a filosofia grega para entender o pensamento religioso egípcio, no pensamento da 

sociedade do Nilo, por sua vez, nunca houve uma concepção antropológica 

verdadeiramente dualista. Ela explica que, segundo o pensamento egípcio, “o ba, um 
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termo que, algumas vezes traduzido como “alma”, representava a personalidade da 

pessoa, sendo o ba de uma divindade a manifestação de seu poder” (BLASCO 

TORRES, 2014, p.86). Em outras palavras, o ba representava a capacidade física e 

psíquica em sua totalidade, sendo, então, que ba e ψυχή não são equivalentes.  

 Geert Roskam se concentra na  introdução de Sobre Ísis e Osíris, defendendo 

que ali está a chave interpretativa da obra. O autor a divide  em três partes. Do capítulo 

01 ao 03 seria onde Plutarco exporia algumas ideias gerais na importância de 

desenvolver um conhecimento sobre os deuses pelos homens, sabendo que é um 

conhecimento limitado. Um dos pontos destacados por Roskam (2014, p. 223) seria que 

um devoto à deusa Ísis não quer dizer ser aquele com a cabeça raspada e vestido com 

roupas de linho, mas esse também deve buscar a verdade por de trás do que lhe foi 

passado, adotando uma atitude de zetema82. Na segunda parte (capítulos 04-08), 

Plutarco tenta racionalizar os costumes religiosos egípcios, como a alimentação e a 

prática de raspar a cabeça. E por fim (capítulos 08-11), ele faz prévias e breves 

discussões de questões sobre como a religião e os mitos egípcios poderiam ser 

interpretados. Em outras palavras, o autor defende que na introdução do tratado é 

possível encontrar a chave de interpretação do texto plutarquiano que se baseia em uma 

perspectiva teórica. Nessa perspectiva, a tradição religiosa egípcia inspira a atitude 

zetetica na busca por detrás do véu, que seria o conhecimento religioso, que encobre 

uma verdade. 

Isaque Pereira de Carvalho Neto (2015, p.54) utiliza de Schelling, Kierkegaard 

e Eudoro de Souza para analisar o mito de Ísis e Osíris de Plutarco, utilizando as 

categorias de mistério, repetição e catábase. Nele, o autor vê nos mistérios de Osíris 

referências ao eterno retorno, à renovação perpétua e à imortalidade, de outro modo,  

características que estão presentes no arquétipo da viagem ao mundo dos mortos. Para o 

autor, esse arquétipo está presente também em outros mitos como os presentes nas 

culturas dos gregos, dos persas e dos caldeus.  

Focando na estrutura argumentativa do tratado sobre os deuses egípcios de 

Plutarco, Frederico M. Pettrucci também argumenta que o grego pretendia descobrir, a 

 
82 A atitude de zetema ou a zétesis é “Conceito central da filosofia cética que indica a busca incessante da 

verdade e da certeza sem que jamais se tenha a possibilidade de atingi-las. A zétesis é assim uma etapa 

intermediária entre a epoché, a suspensão do juízo motivada pela dúvida, e a ataraxia, a tranquilidade 

gerada pelo reconhecimento de que a certeza definitiva é impossível. Uma corrente do ceticismo 

considera, entretanto, que o que caracteriza a filosofia é exatamente a busca, a procura, mesmo sem a 

expectativa de alcançar a certeza definitiva” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008, p.356). 
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partir da doutrina de Platão, a verdade oculta por trás dos mitos egípcios. Pettrucci 

analisa o método pelo qual Plutarco organizou o tratado, utilizando a argumentação 

zetemática, em que “a proposição de interpretações erradas que se aproximam 

progressivamente da última (a saber, a Platônica) que retoma alguns aspectos positivos 

das interpretações anteriores e coincide com a verdade” (PETTRUCCI, 2016, p.227). 

Após explicar em um tipo de ordem filosófica hierárquica que culmina na filosofia 

platônica, a “seção platônica” destrincha as estratégias argumentativas que adentram 

nos princípios do dualismo. Em outras palavras, o dualismo platônico seria a chave para 

entender a verdade por detrás do mito das divindades egípcias.  

Do mesmo modo, Harrison nega que a obra seja uma fábula moral platônica 

para fins didáticos. Por um lado, Harrison (2008, p.252) não exclui o remetimento ao 

mito platonizado de Plutarco sobre Ísis e Osíris, e a intertextualidade do episódio de 

Eros e Psiquê com Fedro e O Banquete de Platão. Como os cultos egípcios, Apuleio 

utilizou, para Harrison (2008, p.255), seu conhecimento da filosofia platônica como 

instrumento para demonstrar sua sabedoria cultural de modo que a obra não deve ser 

vista com valores ideológicos. E muito menos didáticos morais, já que Lúcio não 

evoluiu sua sabedoria sobre a natureza do mundo fundamentalmente a partir de suas 

experiências, se aceitarmos a obra como uma sátira. A filosofia platônica e suas ideias 

de ética e epistemologia foram então usadas para dar unidade à obra, promovendo uma 

ligação entre o mundo ‘verdadeiro’ e ‘virtuoso’ do culto de Ísis e o mundo ‘falso’ e 

‘vicioso’ da existência profana (HARRISON, 2008, p.258). Em um ponto concordamos 

com o autor: a obra não tem como objetivo difundir as ideias platônicas, já que em 

nenhum momento se utilizam os termos Plato ou Platonicus, como se percebe em 

outras obras de Apuleio.  

Por outro lado, María José Hidalgo de La Vega (2007, p.389) descreve a 

jornada de Lúcio como uma travessia das diversas etapas do conhecimento do divino e 

sua contemplação, até chegar ao nível mais elevado, que seria sua assimilação com Ísis. 

Em todos esses níveis de gnosis se percebe uma mistura nos usos da linguagem no que 

diz respeito aos vocábulos usados de formas indistintas nos vários âmbitos da obra, 

mesmo que suas finalidades sejam distintas e muitas vezes opostas.  

Considerando todas estas análises mostradas, podemos entender que a obra 

Metamorfoses se mostra como uma fonte rica em informações sobre os comportamentos 

sociais e econômicos, são histórica e culturalmente autênticos. Contextualizando a obra 

e o autor, o papel de Metamorfoses, que tem como público-alvo, possivelmente, as 
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camadas mais altas da sociedade, se destaca como um importante documento para 

analisar o cotidiano dos cidadãos romanos, e a visão de mundo de um filósofo 

provincial sobre temas como magia, amor, roubo, morte, aspectos religiosos e morais. 

Por mais que se ambiente em território grego, considera-se a localidade onde Apuleio 

nasceu e escreveu a novela como seu real cenário. Por isso, na forma da prosa, Apuleio 

satiriza, ridiculariza a sociedade em que viveu, o Império Romano no período dos 

Antoninos, mais precisamente a sociedade da Africa Proconsularis. As várias 

abordagens possíveis de análise da obra de Apuleio que pode girar em torno da metáfora 

da escravidão, o papel das mulheres na sociedade e no casamento, a estigmatização dos 

bandidos, uma análise do mito de Cupido e Psique, entre outras. Essa riqueza de temas é 

a expressão de formas de pensar e agir, dotado de credibilidade e significância 

(GRECO, 2014, p.46).  

O mesmo ocorrendo com a prolífica obra de Plutarco, que desperta o interesse 

de tantos pesquisadores no Brasil e no exterior. Plutarco, no final de sua vida dedica 

muitos parágrafos para expor o mito de Ísis, Osíris e Tífon, as principais interpretações 

que envolvem o mito e os costumes egípcios religiosos, para só assim expor o que para 

ele deve ser a base do pensamento religioso para analisar tal mito e crenças religiosas, 

sendo essa a sua filosofia platônica.   

Assim, nesse capítulo, tentamos colocar em contexto os autores e suas obras, 

para uma melhor compreensão e interpretação dos mesmos, de forma a não 

percebermos o nosso objeto como se estivesse isolado no tempo e no espaço. De modo 

que tentamos ressaltar que Apuleio, mesmo não sendo proveniente da cidade de Roma, 

foi versado na paideia grega e no ensino latino, sendo conhecedor e usuário do latim, 

possuindo uma identidade múltipla combinada em características norte-africanas, gregas 

e romanas com grande influência dos cultos orientais, especialmente dos egípcios. 

Ademais, Plutarco pode ser visto como possuidor de múltiplas identidades ao ser 

cidadão de várias poleis e conhecedor dos filósofos gregos e dos mitos egípcios, 

refletindo a circularidade de ideias e concepções que marcava a vida nos limites do 

Mediterrâneo Antigo.  

Em suma, nesse capítulo, tentamos apresentar os dois autores, um grego e um 

norte africano, viventes no Império Romano, que se dedicaram a apresentar e a louvar 

as divindades egípcias, em especial a deusa Ísis. No próximo capítulo, o foco é nos 

aspectos religiosos do Mediterrâneo Antigo. Vemos como é difícil conceituar religião e 

sua oposição à superstitio romana com a linha tênue que separava essas duas noções. 
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Dedicamo-nos à analisar algumas das práticas que são taxadas como superstitio: a 

magia e algumas religiões estrangeiras, intentando perceber como o culto egípcio 

helenizado isíaco pôde impregnar as narrativas de um sacerdote grego e de um 

sacerdote norte-africano em meio aos territórios conquistados e administrados pelos 

romanos no II século d.C.  
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CAPÍTULO 2 

REPENSANDO OS ASPECTOS RELIGIOSOS NO ESPAÇO DO 

MEDITERRÂNEO ANTIGO 

Até o ano de 2010, de acordo com Religions of the World: A comprehensive 

Encyclopedia of belief and practices (BAUMANN; MELTON, 2010, p.LIX), os 

sistemas de crenças com mais seguidores no mundo eram: o Cristianismo 

(2.292.454.000), o Islamismo (1.549.444.000), o Hinduísmo (948.507.000), o 

Agnosticismo (639.852.000), o Folclore Chinês (458.316.000), o Budismo 

(468.736.000), as Religiões étnicas (261.429.000), o Ateísmo (138.532.000), o New 

Religious Moviment (64.443.000), o Siquismo (24.591.000), o Judaísmo (14.641.000), 

o Espiritismo (13.978.000), o Daoísmo (9.017.000), o Confucionismo (6.461.000), a Fé 

em Bahá’ì (7.447.000), o Jainismo (5.749.000), o Xintoísmo (2.782.000) e 

Zoroastrismo (181.000). 

Esses dados demonstram apenas superficialmente como o mundo em que 

vivemos é diverso quanto às crenças religiosas, e por isso culturalmente. Ao ponto de 

nos questionarmos quanto aos princípios responsáveis por categorizar todas essas 

práticas culturais como religiosas ou até mesmo aglutinar algumas em “religiões 

étnicas” e excluir outras, já que  

tentar oferecer uma definição de religião que captura tudo e apenas o 

que eles são tidos como religiões é notoriamente difícil. Central para 

algumas religiões é um Deus pessoal e outras entidades espirituais; 

para outras religiões, não há Deus ou espíritos. Algumas religiões 

veem o eterno, existência pessoal do indivíduo em vida após a morte 

como primordial para a compreensão da Realidade Suprema e muito 

mais importante que a existência terrena temporária. Outros veem o 

que fazemos nesta vida como fundamental, com pouca ou nenhuma 

consideração do daqui em diante. Outras diferenças entre as religiões 

são abundantes (MEISTER, 2009, p.06). 

Partindo de pontos tão díspares, como poderíamos conceituar religião? Várias 

foram as tentativas por parte dos teóricos de tentar conceituar o termo. Cada um em seu 

campo de estudo, seja ele histórico, sociológico, antropológico, filosófico, teológico, 

linguístico, etc. Deste modo, necessita-se de um vocabulário, isto é, de uma 

terminologia para discutir e entender os fenômenos e acontecimentos relacionados. 

Porém, sabemos que as palavras não são neutras, em especial as aplicadas à área da 

religião sob uma perspectiva normalmente ocidental judaico-cristã, ou como 

chamaremos neste trabalho, sob “premissas cristianizantes”. Isso pode causar, por 
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exemplo, imposições de conceitos em culturas ou religiões que não se relacionam a ele, 

fazendo com que tiremos conclusões erradas sobre as mesmas. 

Termos como “mito”, “ritual”, “crente”, “sacerdote”, “sobrenatural”, 

“espiritual”, “crença” e “religião” são categorias que nem sempre existiram como tal, e 

quando existiram não eram da mesma forma em todas as culturas. De maneira que não 

podemos aplicar indiscriminadamente os termos, pois, ao fazermos isso, corremos o 

risco de “distorcer profundamente as ideias e comportamentos indígenas, forçando os 

estrangeiros a conhecer o familiar ou, ao contrário, levando-nos a condená-los por 

"fazer algo errado" ou "não ter a ideia / termo" que achamos que deveriam ter” 

(ELLER, 2007, p.05-06). Por mais que não possamos suprimir completamente os 

valores e os sentidos da sociedade em que vivemos, precisamos estar conscientes e 

respeitar as individualidades distintas de cada religião, região, período e/ou grupo 

social.  Historiadores não devem apelar para definições rígidas, preconcebidas e 

sistemáticas, de modo que  

Nossa atenção deve, portanto, passar para a forma como os processos 

identificados foram conceitualizados pelos contemporâneos, e para as 

recíprocas consequências das mudanças nos conceitos e nas dinâmicas 

sociais da religião antiga: um emaranhado, de várias camadas de 

história (RÜPKE, 2014, p.02-03). 

Acreditamos que religião é um fenômeno social e um sistema cultural, capaz 

de legitimar o status quo de uma vontade celeste; de motivar grupos sociais a 

protestarem e desafiarem o poder; de se ligar cooperativa, competitiva, 

 conflituosamente, com a política e o poder; de organizar relações, etc. Com isto, esse 

sistema cultural se mostra apto a influenciar as ações humanas e isso varia conforme o 

local social e o contexto histórico, como ocorreu no Império Romano. Mas  

Para a antiguidade, como hoje, não se pode pensar em "religião", mas 

em termos de, por um lado, convicções individuais e, por outro, 

preocupações e funções públicas, ou mesmo instituições maciças. Ao 

mesmo tempo, a religião moderna não pode ser reduzida a religião 

privatizada ou mesmo 'invisível', nem a religião antiga pode ser 

reduzida a uma empresa coletiva melhor conceituada como 'polis' ou 

'religião cívica' (RÜPKE, 2013, p.14). 

Como poderíamos aplicar uma noção prenhe de valores e dogmas judaico-

cristãos nos inúmeros fenômenos religiosos presentes nos contextos culturais da 

Antiguidade, onde deuses e deusas, daimons e magia faziam parte de suas crenças e 

cotidiano? Para Jörg Rüpke (2007, p.03; 2014, p.01), a “religião romana” é, em suma, o 

conjunto de sinais, práticas e ideias religiosas na cidade de Roma. Esse conjunto estava 

à mercê de diferentes estratos sociais dos cidadãos romanos que foram capazes de gerar 
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diferentes sinais, práticas e ideias. Ao atribuir um espaço definido para “religião 

romana”, o historiador promove uma conotação local à mesma. Contudo, não podemos 

nos esquecer de que Roma não era isolada de outras cidades e povos, porque desde seus 

primórdios já estava em contato com as outras cidades da Península Itálica e, também, 

com as cidades helenísticas, compartilhando “conhecimento” religioso em forma de 

nomes e instituições rudimentares, ou absorvendo-os em alguns casos.  

Resumidamente, a “religião romana” é caracterizada como politeísta, 

ritualística e não possuía autoridade espiritual, mas era ligada a uma hierarquia social, 

principalmente ao Senado e sua composição elitista ou ao Imperador, juntamente com 

seus valores tradicionais, na manutenção de um mos maiorum83 (SCHEID, 1991, p.04). 

Vê-se a dificuldade de conceituar ou utilizar a palavra “religião” no singular, pois 

definições generalizantes, que incluem fenômenos diferentes tendem a ocultar os 

mesmos, ou seja, o que é dinâmico e contextual. Para evitarmos essas acepções amplas, 

cremos que as definições científicas não devem se desviar muito da linguagem cotidiana 

da sociedade em questão, já que diferentes sociedades no tempo e no espaço usam suas 

próprias noções de religião. E só assim podemos nos comunicar, mesmo que 

parcialmente, com esse mundo exterior (FURSETH; REPSTAD, 2006, p.22). O 

Mediterrâneo Antigo, “o mundo exterior” que estudamos em nossa pesquisa, é formado 

por muitos espaços geográficos com desenvolvimentos diferentes ocorrendo. Em outras 

palavras, uma mudança que observamos em um local também pode ter ocorrido em 

outro lugar, mas não se garante que seus resultados e consequências sejam as mesmas 

(RÜPKE, 2018, p.02). Por isso não pretendemos traçar uma história universal da 

religião do Mediterrâneo Antigo. 

Recorremos assim à palavra latina religio para nos referirmos ao que mais se 

aproximaria a nossa concepção de religião. No entanto, é necessário ressaltar que os 

termos não são equivalentes. Vejamos sua polissemia: 

Religio: 1. Um sentimento sobrenatural de constrangimento, uso. 

Tendo força de proibição ou impedimento. b. (pred.) o que é proibido, 

tabu; também, uma obrigação positiva, regra. 2. Um impedimento 

para a ação proveniente da dúvida, reverência religiosa, consciência, 

etc., um escrúpulo; (w. gen.) um escrúpulo (com respeito a). 3. Estado 

de impedimento, etc., consequência da violação ou não observância 

das leis sobrenaturais. b. uma questão envolvendo tal impedimento, 

etc. 4. Uma manifestação da sanção divina. 5. Uma consideração que 

 
83 Seria um apanhado de medidas que visavam a rememoração dos costumes dos ancestrais romanos 

executadas por Augusto. 
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impõe conformidade a um princípio religioso ou moral, uma sanção. 

6. Uma sensação de presença de poder sobrenatural, medo religioso, 

temor. b. sentimento religioso (w. superstição de força pejorativa. 7. 

Uma qualidade (ligada a uma pessoa, lugar, objeto, ação, etc.) 

evocando temor ou reverência, santidade. b. (como qualidade de 

deuses). 8. A performance de ritos, cerimônias, etc., relacionadas com 

o sobrenatural, observância religiosa. b. uma prática religiosa, 

costume, ritual ou sim. 9. Um sistema particular de observâncias 

religiosas, culto. 10. Respeito meticuloso das próprias obrigações, 

consciência. b. (w. gen.) respeito escrupuloso (para) (OXFORD 

LATIN DICTIONARY, 1968, p.1605).  

Dois pontos se destacam, e de certo modo, convergem nessa polissemia: a 

relação dos homens com os deuses, a observância e a escrupulosidade dos ritos. Para 

John Scheid (1991, p.XIV-V), a religião romana se trata basicamente de uma religião 

social e de atos cultuais. Ou seja, praticada pelo homem enquanto membro de uma 

comunidade, portanto, uma religião de participação. Nessa perspectiva, a religio romana 

não se baseia em um sentimento pessoal do adorador, mas um conjunto de regras 

formais e objetivas, legadas pela tradição. A relação entre os homens e os deuses 

acontece pela observância ao culto, e a não realização do culto de forma tradicional ou 

de qualquer forma consistiria em uma infração das tradições. Assim, capaz de provocar 

uma emoção coletiva pela ruptura da pax deorum (a benevolência dos deuses) com 

possíveis consequências. 

Para Clifford Ando (2009, p.13), a religio romana foi fundamentada em uma 

epistemologia empirista: o culto, com votos, era repetido caso vissem um resultado 

eficaz deles. Nesse sentido, a religio romana era uma ortopraxia, em que o 

conhecimento de dar aos deuses o que lhes era devido, partiu de uma observação dos 

resultados do que foi feito. Isso mostra como a religio representa alta importância para a 

estabilidade da comunidade romana. Eva Mol (2015, p.95) deixa isso claro quando 

indica: 

Quando um ritual é bem-sucedido, leva a um estado mental, um ponto 

culminante espiritual vital na religião, caracterizada como experiência 

religiosa, que se refere à subjetividade do envolvimento do indivíduo 

com o sagrado. Além disso, uma experiência religiosa comunitária é 

uma típica e poderosa forma de interação social capaz de alterar e 

mudar as perspectivas sobre rotinas da vida cotidiana, criando assim 

novas associações, redes e conceitos. Na sua forma mais fraca, a 

resposta cognitiva à experiência religiosa pode ser descrita como um 

sentimento de conexão com um determinado lugar, grupo ou ideia. 

Em sua forma mais forte consiste em um encontro profundo, 

resultando em um forte sentimento de pertença – para com outras 

pessoas e com o divino. 
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Em contraposição à religio, havia a superstitio. No tópico 2.1, analisamos o 

conceito de superstitio, ressaltando como essa noção foi colocada em oposição à religio 

oficial e pública durante o Império Romano. Destaca-se, então, que na realidade o que 

se percebe é uma porosidade do limite de diferenciação entre os termos. Podemos 

compreender como algumas práticas, como, por exemplo, da magia, que é analisada no 

tópico 2.2, foram taxadas de superstitio.  Como a maioria dos historiadores do assunto, 

nós explicamos os termos fazendo um paralelo entre eles, mas ressaltando que a 

oposição está mais presente no discurso feito pelos autores clássicos do que na prática. 

As “suposições cristianizantes” desenvolvidas durante quase dois milênios, 

levaram a mal-entendidos sobre as religiões antigas que ainda estão no imaginário da 

maioria das pessoas. Por exemplo, entre eles está o termo “paganismo”. Dois pontos 

devem ser destacados das noções sobre o termo: 1) seu teor pejorativo e 2) sua tentativa 

de homogeneizar as religiões antigas. Para Mary Beard, Simon Price e John North 

(2004, p.312) e Ennio Sanzi (2006, p.17), só é possível usar o termo a partir de uma 

perspectiva do Cristianismo, que permite a utilização da terminologia como um sistema 

ao invés de uma mistura de diferentes cultos, criado pelos cristãos apenas no IV século 

para identificar o não-cristão. Ou seja, uma tentativa de oposição entre cristianismo 

versus paganismo. Sendo que a primeira visava forjar uma ideia ilusória de 

homogeneidade nas religiões antigas presentes no Império Romano. Embora houvesse 

características comparáveis nas práticas religiosas no Mediterrâneo Antigo, o que se 

destacava era justamente a diversidade e a adaptabilidade (HUMPHRIES, 2009, p.302). 

Tais generalizações são perceptíveis na noção de “cultos orientais” de Franz Cumont e 

nos termos “paganismo” e “monoteísmo” utilizados por Ramsay MacMullen84.  

Além do termo “paganismo”, evitamos usar a ideia de “conversão” para o que 

diz respeito à adesão a novos cultos no espaço religioso tradicional do Mundo 

Mediterrâneo. Isso acontece, pois, alguns defendem que a ideia de que a conversão a 

algum culto é “marcada por uma reorientação espiritual, qualquer recuo por seu passado 

moral e religioso, qualquer ideia de começar uma nova vida. Para a adesão adquirir os 

valores emocionais da conversão, circunstâncias pessoais especiais eram necessárias” 

(NOCK, 1933, p.138). Desse modo, a conversão seria como um processo psicológico 

em que em uma fase de crise cognitiva é resolvida por uma experiência com o divino. 

 
84“A definição global mais conveniente do paganismo é: as somas de formas de pensar, o modo de agir e 

os sentimentos que acompanham e estimulam a crença na existência do poder supra-

humano” (MACMULLEN, 1987, p.207). 
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Esse divino proporcionaria conhecimento e sentido à vida. As pessoas convertidas 

perderiam sua identidade e valores, sendo considerados a partir do momento da 

conversão como falsos. Assim partindo para um novo estilo de vida dedicado a 

divindade que se mostrou a ele. Bradley (2017, p.26) questiona o uso do termo 

conversão para a avaliação de experiências religiosas em uma sociedade politeísta como 

a que Lúcio e Apuleio estão inseridos, sendo que visivelmente essa noção de A. D. 

Nock dizia a respeito a uma sociedade monoteísta. Acontece que tal visão monoteísta 

em que duas religiões são rivais e com formas religiosas incompatíveis, como ser judeu 

e cristão ao mesmo tempo, não se aplica as religiões tradicionais do Mediterrâneo 

Antigo. Tanto o mundo ficcional de Lúcio quanto o real de Apuleio, Plutarco e Clea, 

conheciam e conviviam com uma gama de deuses que coexistiam, sendo possível até 

aumentar essa diversidade com a incorporação de novas divindades. As experiências 

religiosas de Lúcio devem ser vistas em termos culturais específicos. Lúcio não rejeita 

nenhum deus para seguir outro deus de algum sistema religioso radicalmente diferente, 

pois “pela experiência mística, Lúcio encontra uma nova divindade, mas a divindade 

que é uma expressão dos princípios religiosos que ele já naturalmente conhece a forma” 

(BRADLEY, 2017, p.34). Assim, Bradley não acredita que Lúcio não foi transformado 

no sentido de que a partir do momento em que foi iniciado no culto da deusa ele passou 

a crer em apenas uma única divindade, mas sim que foi “re-formado” fisicamente, e que 

isso possa ter despertado uma sensibilidade religiosa. De modo que o termo 

“conversão” no sentido moderno não explica a experiência religiosa em uma cultura 

politeísta como na Antiguidade Clássica.  

Seguindo o ponto da diversidade religiosa antiga – chamada de politeísmo - 

com seus mitos que variavam de narrativa, seus deuses com diversas responsabilidades, 

a capacidade de absorver novos cultos na medida em que o Império se expandia, este 

capítulo se organiza da seguinte maneira: primeiramente, nos baseamos na suposta 

oposição entre religio e superstitio, de modo que expomos alguns pormenores da 

discussão do segundo termo. Vemos que as práticas taxadas de superstitio eram as 

práticas excessivas da experiência religiosa (2.1), a magia (2.2) e algumas religiões 

estrangeiras (2.3). 

No tópico 2.1, analisamos como a elite romana e/ou ‘romanizada’ construiu um 

discurso do que seria considerado uma falta de equilíbrio e desconhecimento da 
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natureza das divindades capazes de produzirem um medo excessivo dos deuses. 

Observamos como Plutarco e Apuleio refletem essa falta de equilíbrio e pietas85 nas 

práticas religiosas em seus discursos. Essa discussão se mostra importante para que 

possamos esclarecer a visão de ambos sobre os atos religiosos condenados moralmente, 

de modo mais geral, para que possamos analisar suas visões da deusa Ísis com relação 

às suas percepções de superstitio. 

Na seção 2.2, percebemos como as práticas mágicas foram inseridas nos 

discursos de superstitio. Primeiro, tentamos entender qual era a noção de magia no 

Mundo Antigo, depois vemos como e em que tom as práticas mágicas estavam 

presentes nas obras de Plutarco e Apuleio. E por fim, identificamos qual era o nível da 

regulação e das proibições das práticas no Império Romano. O assunto se destaca para 

que mais adiante possamos relacionar as ideias de Plutarco e Apuleio com a noção de 

magia e religião presentes em suas obras sobre a deusa Ísis. 

Na última seção 2.3, realçamos como as religiões estrangeiras de modo geral 

foram também taxadas de superstitio por certos segmentos romanos. Baseando-nos 

principalmente nas obras de Plutarco e Apuleio, estudamos como se dava a aceitação ou 

não dos cultos estrangeiros no Império Romano, em especial dos ditos “cultos 

orientais”.  

 

2.1  A Noção de Superstitio 

 

Enquanto o termo religio era utilizado para descrever o comportamento de um 

romano cheio de pietas, ou seja, o comportamento correto e equilibrado dos cultos 

como forma de comunicação adequada com os deuses, superstitio era, basicamente, um 

comportamento e um comprometimento excessivo das práticas religiosas (BEARD; 

NORTH; PRICE, 2004, p.217). Essas atitudes são motivadas por um “medo 

supersticioso” para com os deuses, capaz de enlouquecer os homens e as mulheres 

(SCHEID, 1991, p.155).  Para Richard Gordon (2008, p.77), superstitio foi o termo 

inserido num discurso construído por grupos sociopolíticos (principalmente os membros 

 
85“Em outras palavras, a piedade consiste em respeitar escrupulosamente a tradição comum, seja uma 

“lei” de culto, uma ordem emanada da autoridade religiosa ou, simplesmente, a tradição preservada pelos 

pontífices. Para o indivíduo, a ofensa religiosa consiste na violação de regras públicas” (SCHEID, 1991, 

p.09). 
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das principais famílias que dominavam o Senado durante o final da República e o início 

do Principado até 300 d.C.), “que veio para definir uma comunidade imaginada, ou 

ideal, de crença e prática correta em termos de superstitio” (GORDON, 2008, p.73). 

Sendo essa uma estratégia para delimitar o que autor chama de comunidade imaginada, 

isto é. uma fronteira entre o que é uma prática religiosa 

tradicional/regular/sancionada/apropriada e a não-tradicional/irregular/não-sancionada/ 

inapropriada. De acordo com Rüpke (2016, p.08), em seu livro sobre os desvios 

religiosos no Império Romano, ele aponta que o uso do termo pela elite para diferenciar 

sua própria religião, era de extrema importância para a comunicação política e para a 

afirmação da hegemonia. 

Entretanto, John Sheid discorda em alguns pontos da visão de Richard Gordon. 

Para o francês, Gordon ao defender que o que os autores latinos, como Cícero, faziam 

era a construção de um discurso, ou seja, o que acontecia não era uma descrição de uma 

religião organizada, mas grupos sociais que tentaram organizá-la. Então, ele enfatiza 

que: “é preciso manter uma compreensão correta do discurso de elite no público e 

privado, [...]: não são simples tiques de linguagem pertencentes a um determinado 

discurso, mas categorias jurídicas bem estabelecidas que funcionaram por séculos” 

(SCHEID, 2013, p.52). 

Três características estão presentes nas ocorrências mais antigas da palavra 

superstitio: 1) referem-se às práticas religiosas e medos que as inspiram, mas não a uma 

prática especifica que possa ser taxada como falsa; 2) seus antônimos seriam palavras 

do discurso político-religio: pietas, religio, e iustae preces (súplicas designadas ou 

habituais), que remeteriam a expectativas morais e prescrições tácitas de uma 

normativa; 3) marginaliza algumas práticas definidas em situações especificas e também 

certos tipos de pessoas, como as massas populares, os estrangeiros, as mulheres e os 

escravos (GORDON, 2008, p.79-80, p.90). Por outro lado, Rüpke (2016, p.08) defende 

que o termo cumpria uma função de ponte e um papel integrador e articulador entre a 

religião da elite, em sua forma pública, e a religião da população em geral. 

Gordon ainda defende que, com o Principado, certas mudanças na noção de 

superstitio, como um desvio da prática de conhecimento religioso tradicional, 

assumiram três formas diferentes:  

(1) rejeição de uma parte do conhecimento religioso estabelecido, ou 

as regras que o expressam, que é impiedade; (2) negação da própria 

possibilidade de conhecimento religioso, que é ateísmo, e (3) feitiçaria 
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maligna, a reversão das normas contidas no conhecimento legítimo 

(GORDON, 2008, p.86-87). 

Esses são os exemplos práticos de aplicação da noção de superstitio durante o 

Império Romano. Nessa seção focamos nos dois primeiros pontos, presentes em alguns 

atos religiosos vistos como exagerados causados por um medo irracional dos deuses. O 

segundo exemplo, a relação de superstitio com a magia, é abordado na seção seguinte. 

Somamos também com uma discussão da relação de superstitio com os cultos 

estrangeiros na seção 2.3.  

Muitas das vezes utilizada como sua correspondente, o termo grego 

deisidaimonia é apenas parcialmente um análogo do termo latino superstitio, e significa 

medo do divino, seja ele deuses ou daimons. Plutarco de Queronéia escreveu sobre o 

assunto na obra Sobre superstição, provavelmente por volta de 70 d.C. No texto, o autor 

grego, justapõe deisidaimonia e ateísmo como duas atitudes falsas aos deuses, que 

partem da ignorância e do desconhecimento sobre as divindades pois tais ideias erradas 

sobre o divino produzem efeitos na vida dessa pessoa que o grego descreve como 

feridas que inflamam que roem sua alma, os confunde, e atrapalha o sono 

(PLUTARCO. Sobre superstição, I.164).  

O ateísmo, de acordo com Plutarco, seria não acreditar nos deuses e por 

conseguinte não teme-los (PLUTARCO. Sobre superstição, II.165), ou melhor dizendo, 

não acreditar nos deuses cívicos (GORDON, 2008, p.92). Por outro lado, a 

deisidaimonia é um excesso no que ele chama de opinião emocional e na crença, o 

ateísmo é uma insensibilidade aos assuntos divinos, inflexibilidade e uma falta de fé 

(PLUTARCO. Sobre superstição, II.165). Durante todo o tratado, o filósofo grego 

compara ambos os termos proporcionando exemplos do âmbito privado, como sonhos, e 

também no âmbito público, como os templos, favorecendo ao ateísmo, não de forma 

positiva, mas sim quando se comparado à superstição. Percebemos nos exemplos a 

seguir que ambos os conceitos são baseados em crenças e emoções (por exemplo: 

medo) que permeiam as experiências86 religiosas e escapam do controle social 

 
86 “A própria subjetividade da “experiência” (pathos, ao contrário da antiga ideia de experientia, aprender 

fazendo) parece ser insuficiente contra a falta de fontes antigas. No entanto, análises recentes 

desenvolveram um conceito de experiência que leva em conta o vínculo entre a experiência pessoal e o 

significado comunicado e abre uma perspectiva para a aplicação histórica. “Experiência pessoal, vivida 

em sua dimensão qualitativamente emocional, desde que não seja articulada simbolicamente, permaneça 

silenciosa e incapaz de alterar o comportamento.” Por outro lado, na opinião de Matthias Jung, “qualquer 

sistema de convicções e práticas que não seja mais capaz de expressar experiências qualitativas do ponto 

de vista de primeira pessoa torna-se progressivamente obsoleto”. Assim, ao nos concentrarmos na 
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(RÜPKE, 2016, p.50). O medo aos deuses é o mais impotente e mais vergonhoso, pois 

esse teme todas as coisas, a terra, o mar, o ar, o céu, a escuridão, a luz, o som, o 

silêncio, o sonho (PLUTARCO. Sobre superstição, III.165). 

Comecemos a análise dos espaços privados presentes neste texto de Plutarco 

sobre as superstições.  O primeiro exemplo seria o medo dos deuses presente inclusive 

durante o sonho, que mais parece um pesadelo, com imagens assustadoras de açoites e 

ferimentos, feitos por si próprio e/ou por outros, forçados a obedecerem a bestas 

terríveis e extraordinárias. Ao despertarem, as experiências oníricas vividas não são 

descartadas ou ridicularizadas como algo não verdadeiro, pelo contrário,  

durante as horas de vigília, eles iludem, desperdiçam e se agitam, 

colocando-se nas mãos de conjuradores e impostores que lhes dizem: 

“Se uma visão no sono é a causa do seu medo e a tropa da terrível 

Hécate parecer estar próxima”. Então chama a velha feiticeira e 

mergulha no oceano, senta-se no chão e passe o dia inteiro lá. “Oh 

gregos que haveis adotado torpes costumes bárbaros” (PLUTARCO. 

Sobre superstição, III.166). 

 Percebemos que, no que diz respeito ao medo presente nos sonhos, e não 

descartado quando esse desperto, a crítica de Plutarco está nos seguintes pontos: (1) a 

pessoa permite que seus medos o assombrem durante os sonhos; (2) ao acordar não 

somente não descartam esses sonhos, como também procura pessoas ditas por ele como 

charlatões que interprete os sonhos e os livre de qualquer sinal maléfico presente nesses 

sonhos. Os sonhos que deveriam ser, para o grego, um lugar de descanso e repouso, 

torna-se então um tormento que não é descartado quando são despertados e vistos esses 

como algo irreal. O supersticioso não usa a inteligência quando está acordado para 

manter pensamentos verdadeiros sobre os deuses e quando está dormindo permanece 

ligado a perturbação que lhes causa pesadelos e fortalece suas ideias sobre as divindades 

(PLUTARCO. Sobre superstição. III.166C). E (3) vê-se que Plutarco atribui as atitudes 

supersticiosas dos gregos como algo estrangeiro e bárbaro, deste modo, fortalecendo a 

ideia de superstitio sobre os cultos estrangeiros. 

 O ateu, em momentos de provação, dirigiria suas queixas à fortuna e à 

casualidade, e diria que nada acontecia de acordo com a justiça nem com a providência, 

sendo a causa os assuntos humanos. Já o supersticioso, mesmo atormentado por 

pequenos estresses, já se envolvia em outros padecimentos, suspeitas e temores, 

 
“experiência” no contexto de nossas investigações histórico-religiosas, podemos nos concentrar no ator, 

no observador e usuário das imagens e do espaço sacro, na pessoa que se move naquele espaço, ou em 

direção a ele no contexto da peregrinação” (RÜPKE, 2016, p.63). 
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causados, segundo Plutarco, pela divindade, que o castigava e o fazia pagar por suas 

penas, “toda a enfermidade do corpo, perda de riquezas, mortes de filhos, desgraças e 

fracassos nos assuntos públicos, querem dizer golpes da divindade e ataques de um 

espírito” (PLUTARCO. Sobre superstição, VII.168). 

 Alguns exemplos históricos ilustram meados do texto, principalmente de 

personalidades históricas que estão presentes em outras obras de Plutarco. Um deles foi 

o de Nicias, general ateniense, que ficou paralisado pelo medo supersticioso à sombra 

de um eclipse lunar enquanto era rodeado pelo inimigo, sendo derrotado com um 

exército de quarenta mil homens (PLUTARCO. Sobre superstição, VIII.169). Na 

biografia de Nícias, Plutarco descreve o medo do general com eclipses, que 

provavelmente já era um fenômeno natural compreendido, como causado pela 

ignorância ou superstição, um fenômeno prodigioso e um sinal divino de grandes 

desgraças. O nosso autor ainda soma a derrota de Nícias à falta de um adivinho 

especializado, já que o último que acompanhava o general havia morrido a pouco tempo 

(PLUTARCO. Vida de Nicias, 23). 

 O âmbito público do texto se passa principalmente no espaço do templo, um 

lugar temido pelo supersticioso. Destacamos a importância social e institucional do 

ambiente do templo, sendo um local público e coletivo, de visibilidade e performance 

(RÜPKE, 2016, p.50). Os templos também são santuários que contêm as estátuas dos 

deuses, o que permite ao adorador estar na sua “presença”, “fazer o invisível visível”. 

Tais representações são um meio que facilita o acesso ao ritual, estimula a reflexão e a 

imaginação, seja ela durante os sonhos ou em visões, e provoca pensamentos filosóficos 

críticos. Plutarco critica-os ao adorarem as estátuas, pois “que fazem a suas imagens dos 

deuses como a dos seres humanos, e assim os modelam, os vestem e os adoram” 

(PLUTARCO. Sobre superstição, VI.167D).  

 Ao se referir às festas religiosas, Plutarco comenta que os ateus riam das 

cerimônias e diziam que os adoradores seriam cegos e loucos, e isso é o máximo que 

podem fazer diante de uma cerimônia. No entanto, o autor guarda a maior parte das suas 

críticas aos supersticiosos, já que esses “[...] se aproximam dos templos ou santuários 

dos deuses como tocas de ursos ou tocas de cobras ou esconderijos de monstros das 

profundezas” (PLUTARCO. Sobre superstição, IX.169). Ou seja, se apresentam no 

templo com um medo exagerado dos deuses e pensamentos impuros que não são 

apropriados a esses ambientes sagrados, e como vemos no último capítulo, a pureza no 



 

67 
 

pensamento e no corpo é um dos requisitos traçados pelo grego para uma cerimônia 

religiosa. 

 Por fim, Plutarco condena os sacrifícios humanos feitos por algumas das 

religiões estrangeiras e que seria melhor se tais sociedades não tivessem nenhuma 

concepção ou tradição em relação aos deuses. Como exemplo, ele cita os gauleses e 

escitas (PLUTARCO. Sobre superstição, XIII). Durante diversas partes do texto, o 

autor também dirige suas críticas aos judeus que, “[...] porque era sábado, sentados com 

suas roupas novas, enquanto os inimigos subiam as escadas e tomavam os muros, não se 

levantaram, mas permaneceram enredados em sua superstição em uma rede” 

(PLUTARCO. Sobre superstição, VIII.169). Em suma, Plutarco questiona asatitudes 

religiosas que para ele extrapolam o entendimento sobre a divindade provocadas por um 

temor como: ações e emoções ridículas, palavras, gestos, encantamentos, práticas de 

circular os templos, tocar tambores, purificações impuras, deveres religiosos sujos, 

castigos bárbaros e extravagantes em frente aos templos, etc (PLUTARCO. Sobre 

superstição, XII.171). 

 Contudo, Sobre superstição foi escrito no começo da vida de Plutarco. Já para 

o final de sua vida, como vimos, o nosso autor grego escreve um tratado sobre os deuses 

egípcios em que instrui Clea a como cultuar os deuses egípcios e qualquer outro – com 

a sabedoria da filosofia - sem cair na superstição. Ou seja, como os sacerdotes e 

sacerdotisas da deusa que estavam livres da superstição e da curiosidade (PLUTARCO. 

Sobre Ísis e Osíris, 3.352). Sua ideia fica bem clara no seguinte trecho: 

Assim, sempre que você ouvir os mitos contados pelos egípcios sobre 

os deuses, aqueles que, por exemplo, contam suas andanças, 

mutilações e muitos outros contos, lembre-se do que foi dito acima e 

não pense que alguma dessas coisas que é dita ter realmente 

acontecido ou ter sido promulgado. [...] Se você ouvir os assuntos 

pertinentes aos deuses dessa maneira, receber o mito daqueles que o 

interpretam com reverência e filosofia, e se você executar e observar 

constantemente os ritos aceitos, considerando que nada é mais 

agradável aos deuses, seja sacrifício ou ritual promulgação, do que a 

crença verdadeira sobre eles, assim você evitará a superstição, que não 

é menos má que o ateísmo (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 11.355). 

Durante o tratado, ele cita e explica diversos exemplos de crenças e 

explicações dos costumes egípcios que diz serem supersticiosos, dando interpretações 

para esses costumes se baseando na racionalidade filosófica médio platônica. Mas 

podemos adiantar uma delas em que ele explica a crença de que os sacerdotes desses 

deuses não consumiam cebola. Ele conta que na tradição egípcia Díctis, filho de peito 

de Ísis, caiu no rio ao tentar apanhar cebolas e se afogou, de modo que não se colhia 
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mais cebolas. A explicação de Plutarco é que eles não comiam cebola, pois essa 

provocava sede a quem jejuava e fazia chorar quem a comia, supondo que a comiam 

crua (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 8.353). 

Um último ponto deve ser comentado sobre o assunto na dita obra de Plutarco: 

o culto egípcio a certos animais. Como sabemos, os egípcios cultuavam certos animais 

como deuses, sendo que alguns também tinham a forma antropozoomorfica, como 

Anúbis, ou seja, misturavam em sua imagética partes humanas com partes animalescas 

(corpo de homem com cabeça de chacal). Para Plutarco, essa crença é um exemplo de 

superstição (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 71.379). Porém, ele explica que alguns 

animais são adorados por determinadas razões: caráter simbólico, em que certos 

animais, como o crocodilo, se assemelham no poder que exalam aos atributos dos 

deuses que representavam; outros tanto por seu caráter simbólico, quanto pela sua 

utilidade, etc. Mas para Plutarco, esses animais devem ser honrados pelo divino que 

emana neles, como instrumento ou arte divina (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 

76.382).  

Até aqui falamos da religiosidade ausente (no caso dos ateus) e excessiva (no 

caso dos supersticiosos) a partir da visão de Plutarco. Vimos que o grego caçoa as 

condutas exageradas dos supersticiosos e de seus medos infundados das divindades 

pautados na ideia de que os deuses e os seres divinos causam malefícios aos homens 

provocando medo e, por conseguinte a vergonha. Para o autor, um dos cernes que 

alimentam esses pensamentos são certas crenças que atribuem certos atos aos deuses 

que reduzem ao mesmo nível da humanidade, principalmente moralmente falando 

(MARTIN, 2004, p.97). Por esse motivo, cremos que Plutarco exclui deliberadamente 

da narrativa do mito de Ísis e Osíris certos aspectos que via como inadequados aos 

deuses como a parte do mito em que Hórus é desmembrado e Ísis é decapitada pelo 

filho por libertar Tífon (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 20.358E). O grego nos 

explica que quando atribuem aos deuses esses atos como desmembramento e 

decapitação, os egípcios ignoram a ideia que os deuses eram incorruptíveis se afastando 

da natureza real dos deuses (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 20.358E). Portanto, 

Plutarco oculta tais trechos de sua versão do mito para que se evitem cair na superstição. 

Por outro lado, Apuleio de Madaura fez poucos comentários sobre a superstitio 

e o ateísmo, caracterizando-os como resultados de um desconhecimento filosófico da 

religio e da natureza dos deuses:  
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A multidão, no entanto, dos ignorantes, que são rejeitados pela 

Filosofia como não iniciados, cujas noções de santidade são 

equivocadas, privadas da razão genuína e destituídas de religião; e 

incapaz de compreender a verdade, desonra os deuses, seja por uma 

adoração mais exagerada ou por um desdém mais insolente deles; uma 

parte sendo sempre inchada com desprezo. Muitos são aqueles que 

veneram todos esses Deuses, estabelecidos nas alturas do firmamento, 

e distantes do contágio humano: mas não da maneira que deveriam: 

todos os temem, mais pela ignorância; alguns negam sua existência, 

mas com espírito de impiedade (APULEIO. O Deus de Sócrates, 

3.123). 

A palavra superstitio aparece apenas três vezes na obra: uma vez em Florida, 

quando apenas caracteriza os judeus de supersticiosos (APULEIO. Florida, VI); e duas 

vezes em O Deus de Sócrates, isto é, no trecho citado acima e a outra ao criticar aqueles 

que com crenças supersticiosas ignorantes ao receber augúrios verbais, ou seja, 

mensagens divinas, recorrem a interpretações de outrem (APULEIO. O Deus de 

Sócrates, 19.164). Esses exemplos demonstram que havia a presença da emoção na 

religio romana. No entanto, a ausência da emoção ou o seu controle era considerado 

virtuoso. Diferentemente de outras religiões, a emoção não foi a base da crença e da 

prática religiosa, mas uma consequência de uma má interpretação ou de uma prática 

excessiva (SCHEID, 2013, p.113). Evidentemente, não podemos mensurar o nível e o 

grau com que esse discurso foi aplicado totalmente, mas podemos imaginar por meio 

dos relatos e da cultura material as experiências religiosas dos antigos. Esse “medo 

supersticioso” do poder divino vai se manifestar em doenças epidêmicas, eventos 

estranhos indesejáveis, acusações de posturas “não masculinas” de indivíduos, entre eles 

alguns Imperadores, ataques mágicos, assassinatos, e religiões de povos estrangeiros. E 

a partir dessa exposição inicial dos pensamentos desses autores sobre atitudes religiosas 

aceitas como oficiais, no último capítulo mostramos como eles traçaram nas obras 

Sobre Ísis e Osíris e Metamorfoses o que eles esperam ser aceitáveis para um crente na 

deusa egípcia, de modo que escapem da superstição e do ateísmo. No tópico seguinte 

analisamos a ideia de magia na Roma Antiga e como ela era poderia ser identificada 

como superstitio.  

 

2.2 A Magia como uma Forma de Superstitio 

 

Como a definição do termo “religião”, a categoria “magia” também sofreu 

tentativas vãs de conceitualização que pudessem ser aplicadas em todas as culturas e em 
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qualquer momento da História. Já que ‘“magia" não é uma categoria única, mas um 

termo aplicado a um conjunto de operações cujas regras conflitam com as regras 

vigentes de religião, ciência ou lógica da sociedade em questão” (BEARD; NORTH; 

PRICE, 2004, p.154). No que diz respeito aos estudos do Mediterrâneo Antigo, essas 

tentativas infrutíferas foram descritas e discutidas por Henk S. Versnel (1991, p.179) e 

James Rives (2010, p.53), principalmente quanto à oposição entre religião e magia. 

Como no caso da religião, existiram tentativas de proverem uma noção de magia que 

fosse universal, ou seja, que pudesse ser aplicada a todas as culturas. Mas isso também 

foi um fracasso visto que: 1) não foi levado em consideração que a noção de magia é 

produto de um conjunto particular de circunstâncias históricas na Grécia Antiga sendo 

que o sentido judeu-cristão de magia é herança dessas ideias; 2) essas tentativas 

assumem erroneamente que todos os seus conceitos têm um núcleo ou essência 

(DICKIE, 2005, p.18).  

Concordamos com Richard Gordon e Francisco Marco Simón (2010, p.01) que 

é preciso distinguir entre a prática mágica e o discurso cultural sobre a magia. Por um 

lado, temos a primeira, contextual, local e orientada para atingir objetivos, e por outro 

lado temos a segunda, socialmente mais abrangente e sugestiva. Isso se torna 

importante, na visão dos autores, para que não nos esqueçamos de que os discursos 

sobre magia nos relatos literários são, na verdade, “representações altamente mediadas, 

cujas reais realizações históricas do valor está no que eles podem nos dizer sobre a 

natureza do discurso sobre a magia e as complexas funções sociopolíticas que ele 

cumpriu” (GORDON; MARCO SIMÓN, 2010, p.05). Deste modo, para entendermos 

do assunto no mundo greco-romano, devemos ajustar nossas lentes de observação afim 

de abarcarmos outras culturas nesse aspecto do fenômeno cultural religioso do 

Mediterrâneo Antigo. Justamente por ter sofrido influências do Oriente Próximo, a 

magia, a religião, o folclore e o imaginário social devem ser vistos em um contexto mais 

amplo, mas sem excluir a possibilidade de que certas ideias, contos e costumes possam 

se originar de forma independente.  

Para Georg Luck (2004, p.104-105; 2006, p.16), quando falamos de magia 

greco-romana normalmente nos referimos à magia helenística, produto de relações 

sincréticas e multiculturais que tomaram forma no Egito macedônico, antes de se tornar 

província romana. Um caldeirão cultural chamado Alexandria que interagia e associava 

elementos egípcios, babilônicos, judeus e gregos, formando-se assim o que 

chamaríamos de cultura helenística, que, ao chegar à Península Itálica, se imiscuiu com 
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as crenças e os rituais nativos. Pode se dizer que nesse período houve, provavelmente, a 

chegada de novas práticas mágicas, o aparecimento de novos tipos de praticantes de 

magia. Além disso, homens educados e letrados passam a colecionar objetos mágicos e 

talvez até fazer experiências com eles (DICKIE, 2005, p.95). Acrescente-se que o 

desenvolvimento desse conhecimento mágico no mundo helenístico pode ter sido 

auxiliado pelos profissionais estrangeiros itinerantes (OGDEN, 2004, p.91). Essa 

reapropriação do “Oriente” é vista por Gordon (2013, p.108-109) como um dispositivo 

para legitimar uma reivindicação do poder de conhecimento para reler os poderes da 

Natureza. 

Observemos alguns aspectos da magia. Um desses se relaciona com os atos 

simbólicos presentes nas práticas mágicas, já que, geralmente, a magia opera por meio 

de símbolos e não por meio de conceitos, que servem como uma abreviação dos 

mesmos (LUCK, 2006, p.04-05). 

As práticas mágicas também são, em certo sentido, ritualísticas. Esses ritos 

podem ter cinco objetivos básicos, de acordo com Georg Luck: 

(1) ritos que reforçam o maná87 (ou a dynamis) de um indivíduo ou 

uma comunidade, sucesso promissor na caça, pesca e guerra; (2) ritos 

que reduzem o maná de um inimigo (magia negra88); (3) medidas 

apotropaicas (proteção ao mau-olhado, dos daemons, por exemplo, 

por meio de amuletos); (4) ritos de purificação; e (5) ritos de cura 

(LUCK, 2006, p.09).  

Independentemente das origens das influências, a agregação e releitura dos 

elementos religiosos foram selecionados para uma finalidade prática, já que os deuses 

que foram rogados durante o feitiço eram escolhidos de acordo com o que poderiam 

fornecer. Portanto, “os deuses de uma cultura estrangeira não são tratados como deuses 

próprios, mas porque parecem funcionar para essa outra cultura, eles são suspeitos de 

terem poderes que poderiam ser úteis em operações mágicas” (LUCK, 2006, p.46-47). 

Vejamos as características da magia:  

 
87“Noção largamente difundida entre os povos da Melanésia e registrada por Codrington em 1891. A 

descoberta de representações análogas em diferentes partes do globo (manitol, na América do Norte, 

arung-quitta, na Austrália etc.) aumentou o interesse dos estudiosos pelo maná. Nas interpretações 

clássicas de Mauss e Durkheim, maná é uma força sagrada que está na base da magia e da religião. Tudo 

o que é sagrado ou religioso tem a ver com o maná, mas nem tudo que tem maná é necessariamente 

sagrado. Segundo a interpretação de Mauss, maná é uma categoria de pensamento e condição de 

possibilidade de todo ato mágico. Como toda força social, ele é uma projeção simbólica dos desejos 

coletivos” (MONTERO, 1986, p.71). 
88 Nessa dissertação optamos por não utilizarmos o termo “magia negra” por seu sentido pejorativo e 

preconceituoso, aparecendo apenas em casos de traduções de citações diretas como nesse caso. 
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(1) Magia não é praticada principalmente como uma proteção 

necessária contra os poderes malignos que cercam o indivíduo; em vez 

disso, é um meio de aproveitar poderes bons ou maus para alcançar as 

metas e desejos da pessoa. (2) O operador dos papiros mágicos finge 

ser um deus para assustar os deuses. Essa atitude de fingir, de assumir 

temporariamente uma identidade sobrenatural, é altamente 

característica da magia em geral. (3) O poder mágico está ligado a 

certas palavras que são claramente diferenciadas da linguagem 

normal; elas são pronunciadas de uma certa maneira ou escritos em 

gemas, papiros e afins, junto com certos sinais e diagramas. (4) O 

poder também está ligado a certos gestos e ritos; esses ritos são 

semelhantes aos usados em cultos religiosos, mas, supõe-se, são 

suficientemente diferentes e distintivos para evitar mal-entendidos 

(LUCK, 2006, p.56). 

O fundamento do pensamento da magia se baseava em um princípio chamado 

“simpatia cósmica” ou “ação e reação no universo”. “Todas as criaturas, todas as coisas 

criadas, estão unidas por um elo comum. Se uma pessoa é afetada, outra, por mais 

distante ou aparentemente desconectada, sente o impacto” (LUCK, 2006, p.33-34). Essa 

lógica de pensamento se baseia em três pontos: a similaridade89 – ou imitativa – 

“semelhante age/evoca o semelhante”; o contato90 – contiguidade ou contágio -, quando 

coisas se tocam elas podem influenciar umas às outras e trocar propriedades; e 

contrariedade91, quando antipatia funciona como simpatia.  

A partir dessa lógica de pensamento, os magos e/ou feiticeiras estariam 

aplicando o princípio de associação de ideias, mas pressupondo que a mesma 

“corresponde uma associação objetiva de fatos, ou dito de outro modo, que as ligações 

mais ou menos fortuitas de ideias são equivalentes às relações causais entre as coisas” 

(MONTERO, 1986, p.22-23). Devemos destacar a ambivalência moral presente nas 

práticas mágicas: dizer que pode intervir para o bem também implicava poder intervir 

para o mal (GORDON; MARCO SIMÓN, 2010, p.41). 

O microcosmo (a personalidade) reflete e reage no macrocosmo (o mundo 

exterior) por compartilhamento. Esse pensamento foi mantido em certos aspectos pelos 

pitagóricos, platônicos e estóicos. No final do II século d.C., a mescla entre filosofia e 

magia fica mais densa, já que “para efetivar a união com o divino e aumentar seus 

 
89 Tal tipo de magia se coloca em relação às imagens dos fenômenos, ao crer que toda representação (uma 

imagem, fotográfica, uma boneca, um nome) mantem uma relação (simbólica ou física) com a coisa 

representada. 
90 Esse princípio pressupõe que toda parte é equivalente ao todo a que pertence. Então, o mago ao praticar 

o ritual sobre a parte (fio de cabelo, pedaço da unha, um osso) estará afetando o todo do indivíduo. 
91 “A noção de contrariedade está, pois, intimamente ligada à noção de similaridade, mas é sua aplicação 

invertida” (MONTERO, 1986, p.29). 
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poderes de percepção, os filósofos platônicos adotam técnicas e rituais que foram de 

fato emprestados do repertório do mago” (DICKIE, 2005, p.195).  

Esses procedimentos ritualísticos eram chamados de teurgia. Jâmblico92, no III 

século d.C., formou um grupo filosófico que usava da teurgia para se unir ao divino, a 

partir de inspirações nos Oráculos Caldeus93. Mathew W. Dickie (2005, p.199) comenta 

que a base dos Oráculos era o Platonismo em que “a aspiração de união com o divino 

que o teurgista tenta realizar por meios mecânicos é a passagem em que Fedro de Platão 

evoca a ascensão na companhia dos deuses da alma desencarnada para ver as formas 

eternas”. 

Assim, pode-se dizer que existiam dois tipos de magia: a teurgia e a goetia. De 

acordo com Luck (2006, p.52), o termo teurgia foi introduzido por um caldeu 

helenizado chamado Juliano, durante o governo de Marco Aurélio. Eles formavam uma 

seita religiosa pagã tardia e suas práticas, respeitáveis de certo modo, podiam trazer 

poderes divinos à terra ou fazerem suas próprias ascenderem aos céus. Já a mais 

vulgarizada goetia, sinônimo de mageia94, era supostamente a mais exaltada e com tom 

mais negativo, em que se conjuravam ou convocavam daemons inferiores, não 

 
92 “Filósofo e teurgo neoplatônico. Um dos escritores e pseudo-místicos mais notáveis de seu tempo, 

Jâmblico nasceu na Cele-Síria em uma família de Cálcis. Porfírio influenciou sua educação em Roma, 

onde desenvolveu um conhecimento do Neoplatonismo, matéria que mais tarde ensinou, talvez em 

Apamea. Jâmblico conquistou sua fama como escritor e místico. Suas obras existentes incluem uma Vita 

Pythagorae (Vida de Pitágoras), uma defesa da magia (De Mysteriis), vários tratados matemáticos, um 

livro sobre retórica e Protrepticus, usando outros autores. Ele teria escrito comentários sobre Platão e 

Aristóteles (não existentes) e uma obra sobre os oráculos dos Caldeus. Como místico, Jâmblico 

supostamente possuía o poder de fazer milagres e levitar. Ele demonstrou interesse em teurgia 

(intervenção sobrenatural ou divina nos assuntos humanos), magia ritualística e cerimônia. Ele diferia de 

Porfírio em seu desdém por Plotino e seu neoplatonismo” (BUNSON, 2002, p.268). 
93 “Os Oráculos Caldeus estavam na antiguidade associados a um pai e filho, conhecidos respectivamente 

como Juliano, o Caldeu e Juliano, o Teurgo. A imagem de Juliano, o Teurgo, como um trabalhador da 

magia no imaginário popular se reflete na história contada sobre suas atividades quando ele acompanhou 

Marco Aurélio em sua campanha de 174 d.C. contra os Marcomanos, na qual ele realizou vários feitos 

mágicos que ajudaram os romanos. Destes, o mais conhecido foi quando fez chover sobre um árido 

exército romano” (DICKIE, 2005, p.199). 
94 “Agora, é verdade que o termo magus com seu plural magi não é encontrado em latim até os anos 50 

a.C. Sua ausência e a do termo magia, que é a forma do termo abstrato que em latim traduz o grego 

mageia, não garantem a inferência de que os romanos não tinham concepção da magia como uma 

categoria discreta de pensamento e que não distinguiam os rituais usados para lançar feitiços e 

necromancia daqueles sancionados para a observância religiosa adequada. Não devemos cometer o erro 

quando tratamos da noção de magia entre os romanos de supor que, antes que uma ideia possa existir e 

ser expressa, é necessário que exista um termo abstrato com o qual nomeá-la. Vimos que o conceito em 

Atenas nos séculos V e IV a.C. era composto de um complexo de ideias e atitudes. Essas ideias e atitudes 

podem ser expressas de várias maneiras. Se os romanos caracterizaram a feitiçaria da mesma maneira que 

os gregos, distinguiram-na da observância religiosa adequada e expressaram aversão a ela, então eles 

estão operando com o mesmo conceito de magia que os gregos, quer rotulem ou não o que estão falando 

sob o título magia. A consciência de que magus e magia são termos gregos pode, em qualquer caso ter 

impedido os autores romanos de usá-los” (DICKIE, 2005, p.130-131). 
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encarnados, despertando sua raiva e canalizando-a na direção de uma vítima (LUCK, 

2004, p.150; 2006,  p. 51-52 e p.215). Porém, não devemos nos apegar à ideia de 

simples oposição entre teurgia e goetia. Muito menos supor que magia e teurgia são 

indistinguíveis em uma visão moderna, proveniente, provavelmente de Agostinho de 

Hipona que ressalta que a goetia e teurgia “estão ligadas aos ritos falazes dos demônios 

que se apresentam com nome de anjos” (AGOSTINHO. A Cidade de Deus, X.9).  

Diante dessas características, é impossível não notar as semelhanças existentes 

entre religião e magia. Ambas acabavam por se confundir, como poderia ocorrer entre a 

magia e a filosofia. As distinções entre os termos variam com o período histórico, o 

contexto cultural e o ponto de vista pessoal do orador. Vários antropólogos também 

pretenderam ressaltar as diferenças entre magia, religião e ciência, defendendo 

antagonismos básicos e pautados em ideais evolucionistas, não percebendo que magia e 

religião muitas das vezes se sobrepunham. Mesmo havendo a repressão dos atos 

mágicos, muitos rituais de magia foram introduzidos nos ritos de alguns deuses e vice e 

versa (SILVA, 2014, p.150). O que pode ser uma distinção fundamental entre magia e 

religião, e bem aceita entre os estudiosos, é que o homem religioso se oferece 

humildemente e de forma submissa a uma divindade, enquanto o mago força seus 

deuses por meio de ameaças, baseada em uma espécie de conhecimento especial que lhe 

confere poder a conseguir o que deseja (LUCK, 2006, p.34). 

Nas exemplificações reapresentadas anteriormente das diferenças entre 

“religião” e “magia”, ainda se percebe uma evidente tentativa de expor uma “magia” a 

partir de um viés negativo, ao contrário de “religião”. Mas, na verdade, o limite entre as 

duas categorias é incerto e tal imbricação torna polarizações como 

“simplicidade/complexidade” de sociedades ou “imanência/transcendência” da relação 

desses termos com o funcionamento da natureza impróprios (MONTERO, 1986, p.10). 

Essa mistura de elementos também é vista ao se estudar as placas de maldições95 

(tabellae defixionum), principalmente nas que contêm “orações por justiça”, nas quais 

as placas podem conter orações comuns às principais divindades (OGDEN, 2004, p.97). 

 
95 “Defixiones, mais comumente conhecidas como placas de maldições, são pedaços de chumbo com 

inscrições, geralmente em forma de folhas pequenas e finas, pretensamente usadas para influenciar, por 

meios sobrenaturais , as ações ou o bem-estar de pessoas ou animais, contra a vontade deles” (JORDAN, 

2004, p. 151). 
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Outro ponto contestado pelos antropólogos é que a magia, mesmo quando 

praticada de forma individual e/ou isolada, está sempre baseada em crenças coletivas. 

Em outras palavras, é da sociedade que o mago retira a força de seus poderes.  

Assim, o valor na magia é sempre um valor socialmente atribuído e 

não uma qualidade inerente à coisa: esse valor depende do lugar 

atribuído à coisa ou à pessoa pela opinião do grupo. Dito de outro 

modo, a ideia de maná pode ser compreendida como uma projeção dos 

desejos e aspirações mais profundas da sociedade (MONTERO, 1986, 

p.19). 

A partir desse panorama geral sobre a ideia de magia no Mediterrâneo Antigo e 

sua relação ambígua com a religião, no próximo tópico analisamos a categoria de 

“magia” no Mediterrâneo Antigo a partir da visão dos autores clássicos que 

fundamentam  nosso objeto de estudo com suas obras: Plutarco e Apuleio, como foi 

feito com superstitio, afim de entendermos, pelo menos parcialmente, a mensagem e o 

plano de fundo em que foram construídas certas ideias sobre magia para esses autores, e 

como também acabou sendo taxado como superstitio.  

 

2.2.1 Os Elementos Mágicos nas Obras de Plutarco e Apuleio 

 

Não podemos nos enganar. As definições dadas no Mediterrâneo Antigo de 

magia não nos permitem entender completamente como o fenômeno operava nas 

sociedades gregas e romanas antigas. Os relatos, as descrições, as acusações, os textos 

literários, históricos, legislativos, as placas de maldições, as inscrições, etc. nos 

permitem apenas ter um vislumbre do que aqueles povos viam de diferente e/ou errado 

sobre a magia. Mas  

Nós não sabemos exatamente como os mágicos em Roma perceberam 

seu poder mágico, como eles ganharam adeptos no seu ofício, até 

onde eles consideravam suas próprias atividades como subversivas. A 

literatura sobrevivente deste período não preserva nenhuma voz 

mágica autêntica; pois nossos autores de elite efetivamente 

silenciaram o mago ao mesmo tempo que o abominavam (ou ela). 

Bem, podemos adivinhar que as preocupações romanas com os 

perigos da magia ofereciam um acesso ao poder, embora ilícito, aos 

excluídos da hierarquia da ordem político-social (BEARD; NORTH; 

PRICE, 2004, p.220-221). 

É necessário também mapearmos os principais termos usados para identificar 

magos e feiticeiras no Mediterrâneo Antigo. No grego, para os homens, encontramos os 
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vocábulos epodoi ou epadoio96 (sing. epodos), goetes97 (sing. goes), os que praticam a 

goeteia, os magoi (sing. magos) que praticam mageia ou mageutike e pharmakeis98 

(sing. pharmakeus) que praticam o ofício da pharmakeia. Para as mulheres, usavam-se 

os vocábulos pharmakides (sing. pharmakis) ou pharmakeutriai (sing. pharmakeutria) e 

goetides (sing. goetis). Em latim, os feiticeiros e/ou magos são chamados de magi99 

(sing. magus) ou venefici100 (sing. veneficus), e as feiticeiras e/ou magas de 

cantatrices101 (sing. cantatrix), sagae102 (sing. saga) ou veneficae (sing. venefica) 

(DICKIE, 2005, p. 12). Porém, havia outros termos utilizados para se referirem aos 

praticantes de magia, em maior ou menor escala, variando no tempo, no espaço e no 

gênero da obra. 

Plutarco, por exemplo, condena a deisidaimonia, já a relacionando com a 

magia, o temor aos deuses, que causa “ações e emoções ridículas da superstição, suas 

palavras e gestos, seus encantamentos e mágicas, seu círculo giratório e seus sujos 

deveres religiosos, seus castigos bárbaros e extravagantes e ultrajes diante dos templos” 

(PLUTARCO. Sobre superstição, XII). 

Na obra Apologia, Apuleio transcreve seu discurso de defesa contra as 

acusações feitas por Emiliano, cunhado do falecido marido de sua esposa, entre 157/158 

d.C. O autor é acusado de utilizar magia amorosa para conseguir o casamento com a 

viúva Emilia Pudentília, e nos fornece em seu discurso três significados para o vocábulo 

magus. De acordo com Fritz Graf (2002, p.94), Apuleio pretendia deste modo enaltecer 

seu discurso e neutralizar sua acusação. Vejamos cada uma delas. A primeira definição 

está em Apologia (25.9), em que o magus é apresentado como sendo proveniente da 

Pérsia, onde o termo significava sacerdote. Com as Guerras Greco-pérsicas, os persas 

passaram a representar um perigo à civilização grega, sendo a partir daí que o termo 

 
96 “um homem que se especializou principalmente em cantar sobre pessoas afetadas por vários males, 

para curá-los ou, pelo menos para aliviar seu sofrimento” (DICKIE, 2005, p.14). 
97 “Aqueles que se especializaram em criar ilusões tendem a ser chamados de goetes” (DICKIE, 2005, 

p.14). 
98 “Apesar do nome, pharmakeis não limitaram suas atividades ao uso de drogas ou venenos (pharmaka), 

embora também tenham suas origens em pessoas experientes em pharmaka e na vocação aliada de corte 

de raízes (rhizotomia)” (DICKIE, 2005, p.14). 
99 A ser comentado na próxima subseção. 
100 “Envenenadores e feiticeiros são, no entanto, ambos abrangidos pelos termos veneficae e venefici” 

(DICKIE, 2005, p.14). 
101 “denota uma mulher praticando uma gama de atividades muito mais restritas e modesta do que um 

epodo em grego praticado” (DICKIE, 2005, p.14). 
102 “creditado por fazer tudo, desde anular os efeitos de um sonho ruim até invocar fantasmas” (DICKIE, 

2005, p.14). 
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adquire a conotação de operador mágico que atua contra as leis mágicas da cidade e do 

mundo helenístico (LUCK, 2004, p.105; SANZI, 2006, p.59). James Rives (2010, p.60) 

acha difícil fazer essa afirmação já que nas fontes documentais persas o termo aparece 

frequentemente sem associações religiosas óbvias. 

A segunda definição vem logo em seguida na mesma obra (APULEIO. 

Apologia, 29.10), a partir da ideia de Platão, em que magus é um especialista, um sábio, 

na cultura persa um homem responsável por instruir o príncipe sobre o culto aos deuses 

e o ofício do rei. A terceira definição seria a que ele chama de vulgar (more vulgari), o 

senso comum que “considera, por ignorância, que uma pessoa que por estar em 

comunicação verbal com os deuses imortais, é capaz de realizar o que quer, recorrendo 

à força misteriosa de certos encantamentos” (APULEIO. Apologia, 26.6). 

As três definições dadas pelo madaurense não escapa da relação do ser humano 

com as divindades. Para Rives (2010, p.55), o que distingue as duas primeiras 

definições da última seria suas conotações em que nos dois primeiros sentidos há uma 

tensão entre piedade e respeitabilidade, e na segunda definição, a mais comumente 

conhecida, a tensão está entre o poder e a realização dos desejos. Justamente nessa 

última tensão que paira a acusação contra Apuleio. Outra diferenciação é feita por 

Apuleio entre os filósofos e os especialistas em curar – sejam eles médicos ou 

curandeiros. Ao defender os filósofos, o autor argumenta que eles praticam seus 

conhecimentos medicinais sem fins lucrativos, ao contrário dos outros especialistas 

(APULEIO. Apologia, 40). Outro trecho se destaca no que diz respeito à relação da 

filosofia com a magia:  

Por uma crença errada, compartilhadas por todos os ignorantes, tais 

acusações são feitas contra os filósofos, de modo que uma parte deles, 

justamente aqueles que investigam as primeiras causas e os princípios 

constitutivos dos corpos, os considera ímpios e acrescentam que, por 

esse motivo, negam a existência dos deuses, como aconteceu com 

Anaxágoras, Leuxipo, Demócrito, Epicuro e os outros defensores da 

ordem natural do mundo. Por outro lado, outros que estudam com 

maior zelo a providência que governa o universo e adoram os deuses 

com a devoção mais profunda, os chamam de "mágicos" no sentido 

vulgar da palavra, como se fossem capazes de perceber por si mesmos 

o que sabem acontecer, como aconteceu no passado com Epiménides, 

Orfeu, Pitágoras e Ostans (APULEIO. Apologia, 27). 

O caso de ter o escritor madaurense utilizado de magia ou não para casar-se 

com a viúva é preenchida por diversas descrições de práticas que eram vistas pelo 

senso-comum como mágicas. Entre elas estão: o uso de certa espécie de peixe para a 

produção de poções mágicas de amor (APULEIO. Apologia, 41.5), com o contra-
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argumento de ser utilizado para satisfazer seus interesses intelectuais e médicos; 

enfeitiçar um garoto (APULEIO. Apologia, 42) e uma mulher (APULEIO. Apologia, 

48) ao ponto de que perdessem a consciência, mas ambos eram epiléticos e o argumento 

de Apuleio era que queria ajudar no tratamento da doença; é acusado de manter certos 

objetos escondidos (APULEIO. Apologia, 53), mas ele justifica que tais objetos eram 

símbolos (signa) e recordações (monumenta) da iniciação aos cultos de mistérios que 

realizou durante o período em que esteve na Grécia (APULEIO. Apologia, 55.8); 

praticar sacrifícios noturnos, que ele tenta desacreditar caracterizando a índole 

desonesta do acusador (APULEIO. Apologia, 57); possuir uma estatueta de madeira rara 

com forma de esqueleto usada para magica maleficia (APULEIO. Apologia, 61.2), cuja 

posse Apuleio justifica afirmando que a pequena estátua não teria a forma de um 

esqueleto e sim do deus Mercúrio103 (APULEIO. Apologia, 61.8).  

Após contra-argumentar todas as acusações iniciais, o escritor madaurense 

finalmente se dedica à acusação de praticar magia para conseguir o casamento, 

defendendo que a carta escrita por Pudentília no processo foi utilizada fora do contexto 

em que foi escrita e mal interpretada (APULEIO. Apologia, 79), sendo o caso baseado 

em intrigas entre parentes e interesses financeiros de terceiros, que utiliza da acusação 

contra Apuleio ser um magus. Já o autor baseia sua defesa na diferenciação do que é 

religioso/filosófico do que é mágico/maléfico.  

Outro ponto que é caracterizado em Apologia é o caráter secreto da magia. 

Matthew W. Dickie comenta que apesar da pretensão dos magos e feiticeiras de terem 

acesso a um conhecimento misterioso e secreto, na verdade o que eles faziam não era 

tão misterioso e secreto. Manuais mágicos circulavam na sociedade, homens e mulheres 

poderiam realizar suas próprias práticas por si só ou a partir de terceiros que 

participaram de um ritual de magia (DICKIE, 2005, p.08). O importante de ressaltar 

neste ponto é entender o porquê de as práticas mágicas deveriam ser realizadas em 

segredo. Se partirmos do pensamento de que a magia seria feita para prejudicar de 

algum modo outra pessoa, se essa vítima descobrisse, ela poderia se vingar ou alguma 

punição poderia ser tomada. Dickie ainda ressalta outro ponto que promove o sigilo que 

envolve as práticas mágicas: “é a simbiose peculiar em que se coloca a ortodoxia 

 
103 “Mercúrio, o deus romano Mercurius, identifica-se com o Hermes grego. Como Hermes, protege os 

comerciantes (de resto, no seu nome encontra-se a raiz do vocábulo merx, que significa ‘mercadoria’) e os 

viajantes. Depois da sua helenização, é representado como mensageiro de Júpiter [...]” (GRIMAL, 2005, 

p.306). 
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religiosa e a autoridade que a sustenta” (DICKIE, 2005, p.39), ou seja, para este autor, a 

magia só existe em oposição a uma ortodoxia religiosa que a desaprovava. Somado a 

isso ainda têm motivos internos em que os feiticeiros realizam as práticas secretamente 

para manter o conhecimento em exclusividade. 

Apuleio, então, se defende de uma noção popular de magia, que implica noções 

de rituais secretos, encantamentos e substâncias com propriedades mágicas, 

conhecimentos exóticos e invocações de poderes sobre-humanos, a fim de realizar 

desejos (RIVES, 2010, p.57). Os pontos que Apuleio expõem como os que foram os 

causadores da impressão de que o escritor fosse um mago seriam atitudes que seus 

contemporâneos associariam como atitudes de um praticante de magia. Assim, ele 

mostra um sentido de magia como, além de algo proibido legalmente, também algo 

indesejado e socialmente inaceitável (RIVES, 2010, p.55-56).  Esses argumentos de 

defesa nos fazem pensar como a fronteira do que seria filosofia e do que seria magia é 

incerta no período em questão, e por isso os homens educados na filosofia corriam o 

risco de serem taxados de praticantes de magia (DICKIE, 2005, p.08). 

Na obra Metamorfoses, Apuleio constrói um protagonista que desde o início se 

mostra curioso para com a magia e relata que em uma viagem a Atenas viu um 

circulator engolir uma espada afiada e depois uma lança, sem se machucar, por uma 

quantia de dinheiro (APULEIO. Metamorfoses, I.4). Já no livro II, Lúcio conta que 

encontrou em Corinto um caldeu que faria previsões em troca de pagamentos, como por 

exemplo: datas em que os casamentos deveriam acontecer, quando deveriam realizar as 

construções para perdurar, quando realizar negociações e se deveriam viajar por terra ou 

pelo mar (APULEIO. Metamorfoses, II.12). Porém, o caldeu logo cai em desgraça ao 

fazer uma predição errada (APULEIO. Metamorfoses, II,14). Nessa passagem, Lúcio 

não intitula o ofício do estrangeiro, chamando-o apenas pelo nome, Diofanes, ou por 

“caldeu”.  Mais adiante, no relato de Teléfron, o desafortunado cita Zatchlas Egípcio, 

que em troca de um valor alto, se dispôs a trazer do mundo dos mortos o espírito do 

homem morto, por um curto período de tempo, para esclarecer um julgamento de magia. 

Tal sacerdote itinerante, que se caracterizava como um sacerdote egípcio com roupas de 

linho e cabelos raspados, explorava, como outros, o imaginário e uma popularidade dos 

poderes ocultos dos egípcios, se apoiando em sua crença religiosa. O ritual ainda 

continua com o uso de ervas e evocações:  

 O profeta colocou um raminho de planta na boca do morto, e outro 

sobre seu peito. Depois, voltando-se para o oriente e invocando em 
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silêncio a augusta majestade do Sol que subia no horizonte, pela 

solenidade dessa atitude fez crescer cada vez mais, entre os 

assistentes, a expectativa do milagre (APULEIO. Metamorfoses, 

II.28). 

O sacerdote faz uso de objetos que são tanto comuns na magia vulgar quanto 

na teurgia, além de realizar o ritual durante o dia e no meio de todos.  Curiosamente, 

existem mais fontes literárias que falam sobre as feiticeiras do que sobre magos. Tendo 

papéis de destaque nas obras literárias, as feiticeiras foram figuras que preencheram o 

imaginário do Mundo Antigo. Em especial, o imaginário masculino, sendo eles os 

autores majoritários das nossas fontes literárias. Dickie (2005, p.10) defende que essa 

tendência masculina do período de transferir para as mulheres as ações mágicas era um 

modo de negar que na verdade as práticas eram realizadas pelos homens também.  

O estereótipo da mulher idosa também inspirou o medo e o ódio, e isso fala 

mais sobre os autores do que sobre o passado em si (DICKIE, 2005, p.10). Uma mulher 

taxada de feiticeira poderia significar, geralmente, que ela era uma idosa pobre, uma ex-

prostituta ou uma alcoviteira. Nas Metamorfoses de Apuleio, podemos dizer também 

que o autor costumava relacionar as práticas mágicas com as mulheres adúlteras. O 

imaginário sobre o assunto na obra de Metamorfoses de Apuleio se torna presente no 

senso-comum desde os primeiros parágrafos em que o viajante Lúcio escuta a conversa 

de Aristomenes com outro homem defendendo a veracidade de sua experiência com 

magia, como podemos ver no seguinte trecho:  

Ah! Não são mentiras? São tão verídicas que se pretende que, 

murmurando palavras mágicas, obrigam-se os rios a subir para as 

nascentes; encadeia-se o mar, tornado inerte; adormece-se o sopro dos 

ventos; detém-se o Sol; atrai-se a Lua; desprendem-se as estrelas; 

suprime-se o dia; para-se o curso da noite... (APULEIO. 

Metamorfoses, I.3).  

Aristomenes então relata a triste história de Sócrates, seu amigo, que acabou 

caindo nos encantamentos amorosos de Meroe, a dona de uma taberna na Larissa, mas 

foge ao descobrir que foi enfeitiçado. A ela, o narrador chama de saga e divina, e a teme 

profundamente: “‘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 manes e derrubar os 

deuses, de apagar as estrelas e iluminar o Tártaro’” (APULEIO. Metamorfoses, I.8). 

Meroe é descrita como uma poderosa feiticeira, capaz de transformar com apenas uma 

palavra homens em animais, tanto os que a abandonavam quanto os que tramavam 

contra ela; ela paralisou a gestação da esposa de um amante para que a gravidez durasse 

permanentemente; quando a cidade se indignou com os seus atos, Meroe, com seus 
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encantamentos (cantionum) e suas devoções sepulcrais (devotionibus sepulchralibus), 

prendeu todos em suas casas e, ao líder da conspiração Meroe transportou sua casa com 

as portas trancadas para longe, colocando-a no cume de uma montanha, deixando-o sem 

água (APULEIO. Metamorfoses, I.10).  

Meroe e outra feiticeira, Pantia, descobrem onde Sócrates está, juntamente com 

o amigo que o ajuda, Aristómenes (que assiste todo ritual e posteriormente relata a 

Lúcio), e vão até o local. Enquanto Sócrates dorme, Meroe,  

E, inclinando para a direita a cabeça de Sócrates, mergulhou a espada 

inteira, até o punho, no lado esquerdo da garganta; depois, aproximou 

um odrezinho e recolheu o sangue que jorrava, diligenciando para 

que nenhuma gota se perdesse. Tudo isso eu vi com os meus olhos. 

Para conservar, creio, a essa imolação todas as características de um 

sacrifício, a doce Méroe introduziu a mão direita no ferimento, 

remexeu até o fundo das entranhas, e retirou o coração do meu 

desgraçado camarada. A violência do golpe tinha-lhe cortado a 

garganta e ele, deixando escapar pela fenda um som que não passava 

de um vago sopro, exalou o último suspiro. Pância, com uma esponja, 

tampou a larga abertura, dizendo: “Esponja, tu que nasceste no mar, 

guarda-te de atravessar um rio’ (APULEIO. Metamorfoses, I.13). 

(Grifo nosso) 

Tal relato diz respeito à vingança tomada por Meroe por ter sido abandonada 

por Sócrates ao descobrir sobre seu feitiço. O ritual narrado acaba por ter objetivo de 

assassinar Sócrates no momento em que ele bebesse água, o que acabaria ocorrendo 

eventualmente.  

Mais adiante, no livro II, Lúcio começa a ter suas próprias experiências com 

relação à magia. Na Tessália, o protagonista é hospedado na casa de Milão que tem 

como esposa Pânfíla, sobre a qual pairam as suspeitas e as fofocas sobre magia. Birrena, 

uma matrona conhecida da família de Lúcio, o alerta dos perigos que o jovem sofre, 

chamando a anfitriã de maga e grande conhecedora de carminis sepulchralis 

(APULEIO. Metamorfoses, II.5). 

No livro III, Fótis relata a tentativa de Pânfíla em conquistar um rapaz da 

Beócia pelas artes mágicas. Pânfíla manda Fótis conseguir uma mecha do cabelo do 

rapaz que cortava o cabelo na barbearia, mas sendo pega pelo barbeiro e ameaçada de 

ser denunciada, ela engana sua senhora entregando-a uma mecha de pelos de um 

cabrito. A feiticeira então:  

Nas primeiras horas da noite tu não tinhas voltado ainda do jantar. 

Pânfila, fora de si, subiu, do outro lado da casa, a um terraço coberto 

de pranchas, livre, acessível a todos os ventos, de onde a vista abrange 

o oriente e se estende de outro lado em várias direções. Esse lugar se 

presta como nenhum às suas operações mágicas, e Pânfila o 
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frequenta em segredo. Ela dispôs então, para começar, o 

aparelhamento ordinário de sua oficina infernal, cheia de substâncias 

aromáticas de todo o gênero, de lâminas cobertas de inscrições 

desconhecidas, de velas de navios perdidos no mar. Estavam ali 

expostos inúmeros fragmentos de cadáveres, já chorados ou 

mesmo já colocados no túmulo: aqui narizes e dedos, ali cavilhas 

de forca, com langanhos de carne, além o sangue recolhido de 

gargantas cortadas, e crânios mutilados arrancados dos dentes 

das feras. Ela pronunciou em seguida encantamentos sobre 

entranhas palpitantes e derramou como oferenda de feliz presságio, 

sucessivamente, água da fonte, leite de vaca, mel das montanhas, 

por fim o hidromel. Traçou então os cabelos de que falei, formando 

nós e os atirou, com uma certa quantidade de substâncias odorantes 

para fazê-los queimar, sobre brasas. E, de repente, pelo poder 

irresistível da ciência mágica e pela força escondida das divindades a 

seu serviço, os corpos, cujo pelo fumegava crepitando, tomaram uma 

alma humana: sentiram, ouviram, caminharam. Guiados pelo odor de 

seus despojos em combustão, dirigiram-se para a casa (APULEIO. 

Metamorfoses, III.56) (Grifo nosso). 

Nessa citação, percebem-se cinco características típicas da prática da magia 

vulgar: (1) a atribuição da ideia de que essas cerimônias e rituais são realizadas durante 

a noite, enquanto as práticas religiosas (e a teurgia) se realizavam durante à luz do 

dia104; (2) o caráter secreto das performances mágicas, em que suas práticas devem ser 

mantidas em segredo, tanto quanto os ritos de mistério; (3) os objetos usados para a 

prática do ritual de magia não se diferenciam muito dos objetos utilizados nos cultos à 

deusa Ísis, com exceção às partes de corpos humanos, que estão presentes, 

aparentemente, na magia vulgar; (4) a utilização de partes do corpo da vítima, seguindo 

a ideia de que uma “parte” do corpo da vítima corresponde ao “todo” do corpo da 

mesma, então, (5) o que ser infligido a parte, refletirá no corpo, sendo essa um dos 

princípios da magia. 

A arte adivinhatória fica evidente no livro II, em que Pânfilia faz uma previsão 

do tempo (clima) do dia seguinte. Quando questionada como ela sabia disso, ela 

responde que o candeeiro lhe mostrou. Seguindo essa adivinhação de Pânfilia, Lúcio 

conta uma experiência cômica que teve com a adivinhação em Corinto, quando um 

caldeu prevê a viagem de Lúcio (APULEIO. Metamorfoses, II.12). Além disso, em 

outra obra, Apuleio critica a crença exagerada em adivinhos usando o termo 

superstitiones:  

Além disso, se tivesse observado cuidadosamente os presságios 

verbais, já teria obtido alguma indicação deles, pois vemos na prática 

muitos que, por causa de uma crença excessivamente supersticiosa 

 
104 Com exceção da iniciação de Lúcio que começa durante a noite. 
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nos presságios verbais, não se deixam levar por sua própria intuição, 

mas pelas palavras dos outros (APULEIO. O Deus de Sócrates, 19.1) 

(Grifo nosso). 

Ao nosso ver, Apuleio era da opinião que as crenças nas artes adivinhatórias, 

tanto a de Panfília quanto a do caldeu, eram crenças ingênuas e infantis, feitas por 

impostores para enganar as pessoas. Outro tipo de goetea que comentaremos possui 

vários exemplos nos três primeiros livros de Metamorfoses, seria a magia metamórfica. 

Exemplificada não somente quando Lúcio se transforma em asno por erro de Fótis, mas 

também no livro I, quando Sócrates relata que Meroe tem o poder de transformar seus 

amantes em castor com uma única palavra, ao vizinho invejoso em rã, a um advogado 

que falou mal dela em carneiro; no livro II, com o relato de Telifrão, as sagae possuem 

o poder de se transformarem em doninhas, moscas, ratos ou cães para roubar partes do 

cadáver que o rapaz vigiava (APULEIO. Metamorfoses, II.22; II.25; II.30); e no livro 

III, com Pânfíla se metamorfoseando em ave com ajuda de unguentos (APULEIO. 

Metamorfoses, III.21-22).  

Como dissemos, Apuleio constrói as personagens magas ou as mulheres que 

procuram as práticas mágicas como adúlteras (Meroe, Pânfila, a esposa do rapaz morto 

e velado). No livro IX, a esposa adúltera do moleiro, um dos donos de Lúcio, também 

utiliza do serviço de magia de uma feiticeira para se vingar do marido que humilhou seu 

amante e divorciou-se dela ao descobrir a relação. Apuleio, nesse trecho, afere que as 

práticas mágicas são práticas antigas e artifícios típicos do sexo feminino (APULEIO. 

Metamorfoses, IX.29). A esposa do moleiro pede a uma velha feiticeira que conseguisse 

que ela se reconciliasse com o marido, e caso não conseguisse isso, que ele morresse de 

forma violenta. Essa feiticeira (saga), “que tinha poder sobre os deuses” (APULEIO. 

Metamorfoses, IX.29), não conseguindo o que queria, então, “indignada contra as 

potências divinas e estimulada tanto por seus desdéns como pelo lucro que esperava da 

recompensa prometida, foi a própria vida do desgraçado que ela ameaçou, incitando a 

perde-lo a sombra de uma mulher que perecera de morte violenta” (APULEIO. 

Metamorfoses, IX.29). A parte que segue a narrativa é curta, porém macabra: durante o 

dia aparece no moinho  

uma mulher vestida como uma acusada, desfigurada por uma indizível 

tristeza. Vestida de trapos lamentáveis, pés nus e sem proteção, estava 

pálida como o buxo e era de horrível magreza. Sua cabeleira grisalha, 

espalhada e suja de cinza, caía para a frente e lhe escondia a maior 

parte do rosto (APULEIO. Metamorfoses, IX.30). 
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  Essa mulher de aspecto sombrio leva o moleiro para o quarto e, após algum 

tempo os escravos do homem, não obtendo respostas ao chamado do dono, entram no 

quarto e o encontram enforcado. Aqui Lúcio relata seu testemunho do poder das 

feiticeiras em controlar e manipular mortos, assim como Zatchlas fez ao trazer do 

mundo dos mortos o jovem morto pela esposa. A diferença está não apenas na natureza 

dos praticantes desses rituais que controlam os mortos, mas também no objetivo que 

eles têm ao trazer esses manes de volta. Enquanto Zatchlas busca esclarecer o ocorrido 

na morte do jovem, a feiticeira busca se vingar matando o homem.  

Em suma, expusemos nessa subseção como os autores tratam do assunto da 

magia nas suas obras, ressaltando as principais caraterísticas das práticas. Na próxima 

subseção, focamos nossa atenção em como o poder atribuído às práticas mágicas eram 

capazes de produzir o medo e estimular o imaginário romano. Esse medo foi ao ponto 

de que se criassem regulamentos oficiais e condenações das práticas tidas como mágicas 

na vida das comunidades dominadas pelos romanos. 

 

2.2.2 A Condenação e a Regulação de Algumas Práticas Mágicas 

 

Esse valor atribuído à magia, ou melhor dizendo, ao mago/feiticeira que pratica 

a magia, confere-lhe um poder; um poder em saber fazer. No Império Romano e, 

também, em muitas outras sociedades, esse poder representa um certo perigo à ordem 

vigente. Logo, é o saber do mago que está em questão, o conhecimento de como 

manipular certos objetos que possuem poder mágico, com o uso de uma linguagem 

específica e secreta (SILVA, 2014, p.155-158), adquirindo formas de contracultura, 

vistas como uma considerável ameaça sócio-política ao Império. Em meados do I século 

a.C. os romanos já desaprovavam os rituais praticados por magos e feiticeiras que 

alegavam terem poderes para mudar o curso normal da natureza, tomando tais práticas 

como impiedade e aberrações da forma correta de observância religiosa (DICKIE, 2005, 

p.136).  

A pretensão da elite romana de delimitar as práticas de superstitio não se 

restringiu apenas em uma questão intelectual ou no reforço de identidade tradicional 

romana, mas também em medidas administrativas e judiciais que alcançaram as 

províncias do Império que buscavam regular as práticas vistas como religiosas ou não. 

Os discursos, pautados em estereótipos, limitavam e controlavam práticas vistas como 
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subordinadas e marginais que tomou diversas formas, sejam ela na oposição binária de 

legítimo-ilegítimo, por repressões diretas ou indiretas e depreciações (GORDON; 

MARCO SIMÓN, 2010, p.06). No entanto, por mais que as práticas mágicas fossem 

condenadas moralmente no mundo helênico e proibidas por lei no mundo romano, a 

magia não deixou de ser praticada em nenhum dos dois lugares, assim como indicam os 

testemunhos (SANZI, 2006, p.58). 

Dickie (2005, p.137) simplifica que magos/feiticeiras poderiam sofrer três tipos 

de limitações impostas pela comunidade: 1) poderiam ser processados por praticar 

magia baseado na lei; 2) as autoridades poderiam eliminar o perigo dos praticantes de 

magia executando-os ou exilando-os; 3) a população também poderia tomar atitudes 

espontâneas de lidar com essas pessoas que eram considerados um perigo para o bem-

estar da comunidade. 

Na Lei das Doze Tábuas105, do V século a.C., constava como crime a recitação 

do malum carmen, que consistia em um feitiço destinado a ferir uma pessoa ou afetar a 

reputação de alguém, sob pena de morte, ou a condenação da técnica mágica fruges 

excantare, que possibilitava a destruição da colheita de alguém ou a transferência da 

mesma para outra propriedade (DICKIE, 2005, p.138; LUCK, 2006, p.18; SANZI, 

2006, p.59).  

Em 81 a.C., a categoria de venenum foi incluída como modo de magia pela Lex 

Cornelia desicariis et veneficiis. Ritos que envolvessem sacrifício humano, que 

encantavam, enfeitiçavam ou uniam qualquer pessoa, ritos ímpios e noturnos também 

eram considerados ilegais, podendo ser condenado à pena de morte quem os 

praticassem (BEARD; NORTH; PRICE, 2004, p.233). Temos que ressaltar que não 

havia uma lei que especificava claramente a proibição de magia durante o Principado, e 

que a Lex Cornelia pontuava qual prática era proibida (GORDON; MARCO SIMÓN, 

2010, p.10), porém, o texto original não nos chegou, apenas pôde ser reconstruído 

parcialmente em citações e alusões posteriores (RIVES, 2006, p.49). Aparentemente, tal 

lei criminalizava veneficium, mais especificamente, condenava quem preparasse, 

vendesse, comprasse ou possuísse venena mala106 para matar alguém. 

 
105 “As tábuas de bronze originais não sobreviveram. Mas parte de seu conteúdo foi preservado porque 

romanos posteriores encararam essa coleção de regulamentações como o início de uma tradição jurídica. 

O que havia sido inscrito em bronze foi depois colocado em forma de panfleto e era também repetido de 

cor, segundo o que nos conta Cícero, por estudantes no século I a.C.” (BEARD, 2017, p. 193). 
106 “Um venenum era uma substância que poderia trazer uma mudança em outra coisa, especialmente um 

ser humano; […]. O venenum malum era, portanto, uma substância que provocava uma mudança negativa 
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Em seu texto para o livro Religion and Law in Classical and Chirstian Rome, 

Rives (2006, p.48) comenta que a dificuldade de definir magia na Roma Antiga é bem 

exemplificada pelas evidências das condenações do uso de magia que nos chegaram. 

Nelas o que é visto como “magia” e por isso cabível de condenação, era algo sujeito a 

negociação, ou seja, poderia variar de caso a caso. E essas condenações poderiam servir 

para construir um consenso do que seria aceitável ou não no que se trata de 

comportamentos religiosos no Império. Em outras palavras, é o uso de um princípio 

legal que restringe as atividades rituais particulares levando em conta interesses 

particulares, tornando-se um objeto de intervenção oficial e controle.  

Como mostramos na subseção anterior, na obra Apologia de Apuleio de 

Madaura, o autor é acusado de práticas mágicas para conquistar o casamento com uma 

certa viúva rica. Porém, concordamos com Rives (2006, p.60), quando este defende que 

o mesmo não é possível dizer que Apuleio foi acusado com base na Lex Cornelia, já que 

o não foi acusado de usar venena, carmina ou mala sacrificia, mas sim algo mais geral 

como magia ou ser um magus.  

Um ponto que poderia preocupar o acusado de magia, como no caso do 

Apuleio, foi o descrédito de sua imagem social, já que as acusações se basearam em 

crenças populares sobre magia e feiticeiros/feiticeiras, rumores, e qualquer 

comportamento incomum realizada pelo acusado. Esses comportamentos poderiam 

envolver o conhecimento em encantamentos, ervas, adivinhação, cura carismática, etc. 

O rumor era um dos modos mais comuns utilizados para mover uma acusação 

contra alguém de quem suspeitavam praticar a magia. Essa instrumentalização do medo 

poderia produzir vantagens em querelas de familiares e vizinhos, e, também, em 

vinganças pessoais. O que mais despertava o medo na autoridade dos Imperadores 

foram as adivinhações ilícitas e que envolvessem diretamente um ataque a segurança e 

vida do Imperador (GORDON; MARCO SIMÓN, 2010, p.11-12).  

 
ou indesejada” (RIVES, 2006, p.49). Porém, em outro trecho o autor explica que o termo venenum 

também era aplicado para outros fins: “A palavra venenum poderia ser aplicada a substâncias usadas não 

só para matar, embora essa fosse a conotação mais comum, mas também para causar esquecimento ou 

sono; da mesma forma substâncias que resultam não apenas em morte, mas também em amor, aversão, 

impotência ou loucura, podem ser descritas como veneficia. Teoricamente, o venenum pode até denotar 

um medicamento ou curativo; foi por essa razão, ou pelo menos foi o que ensinaram os instrutores de 

jurisprudência, que a Lex Cornelia especificava venenum malum” (RIVES, 2006, p.50). 



 

87 
 

Tácito107 e Dion Cássio108 são dois autores que narram o período em que 

Tibério109, no ano 16/17 d.C. após a conspiração de Escribônio Libo Druso, expulsa os 

astrólogos e magos de Roma e manda executar os estrangeiros que praticavam esses 

conhecimentos. Tácito apenas comenta brevemente no segundo livro dos Anais:  

Decretos do Senado também foram aprovados para expulsar da Itália 

astrólogos e mágicos. Um deles, L. Pituanio, foi arremessado da 

rocha. Outro, P. Marcio, foi executado, de acordo com o costume 

antigo, pelos cônsules do lado de fora do Portão Esquilino, depois que 

as trombetas foram ordenadas a tocar (TÁCITO. Anais, II.32). 

Por outro lado, Dion Cássio comenta que os adivinhos foram proibidos durante 

o governo de Tibério de realizar suas práticas para qualquer pessoa sozinha ou realizar 

profecias sobre morte mesmo que haja outra pessoa junto (DION CÁSSIO. História 

Romana, 56.25.5). Em outra passagem, Dion relata que Tibério exilou todos os romanos 

que praticavam o conhecimento em astrologia e magia, mas também os que praticavam 

adivinhação de qualquer tipo, mesmo depois de um decreto anterior. Mas os que 

obedeceram ganhavam imunidade. Para os estrangeiros que praticavam esses 

conhecimentos, Tibério não foi tão “democrático”, executando-os (DION CÁSSIO. 

História Romana, 57.15.8-9). Paralelamente, Dion Cássio também comenta que Tibério 

estava sempre em companhia de um adivinho chamado Trasylo110, sendo que o próprio 

 
107 “Último dos grandes historiadores clássicos romanos. Pouco sobreviveu de sua própria vida, exceto 

pelos detalhes mais básicos de uma carreira pública. Ele era provavelmente de ascendência gaulesa, 

atingindo o posto de senador durante o reinado de Vespasiano. Avanço posterior veio após 77, quando se 

casou com a filha de Agricola. Foi nomeado questor em 81 e pretor em 88, tendo sido nomeado para o 

quindecemviri. Com um consulado em 97, Tácito sobreviveu aos tempos difíceis de Domiciano, um 

período que viu a morte de seu sogro e um regime cujo despotismo cultivado deixou uma marca 

importante em seus escritos. Visto como um dos maiores oradores da época, Tácito fez a oração fúnebre 

para L. Verginius Rufus em 97. Três anos depois, ele processou Marius Priscus por extorsão, recebendo 

ajuda de Plínio, o Jovem. Em 112-113, Tácito tornou-se procônsul da Ásia, morrendo alguns anos depois” 

(BUNSON, 2002, p.521). 
108 “Historiador. Filho de um senador romano da Nicéia na Bitínia, Dion viajou em 180 para Roma, 

embarcando em uma carreira política de sucesso. Tornou-se senador e ocupou dois consulados, em 205 e 

229. Septímio Severo nomeou-o para seu Consilium Principis, e Macrinius nomeou-o curador em 

Pérgamo e Esmirna. Posteriormente, ele governou a África, a Ilíria e a Alta Panônia, sucessivamente, de 

223 a 228. Ele se aposentou na Campânia após seu segundo consulado (com Severo Alexandre) antes de 

voltar para Nicéia, onde morreu” (BUNSON, 2002, p.174). 
109 “Imperador de Roma de 14 a 37 d.C. Graças aos escritos de Tácito, Suetônio e outros, o reinado de 

Tibério foi amplamente documentado. Tibério sofreu com o fardo considerável de suceder ao principado 

depois de Augusto. Parece que quaisquer boas qualidades que ele possuía foram eventualmente apagadas 

pela deterioração de seu regime em seus últimos anos e por seu desejo de viver longe da Roma que ele 

odiava. Tibério era um membro da família dos Claudianos, filho de Livia Drusila e Tibério Claudio Nero, 

o ardente republicano” (BUNSON, 2002, p.539). 
110 “Astrólogo particular do imperador Tibério Thrasyllus juntou-se à família de Tibério em 4 d.C., 

enquanto o eventual imperador estava em Rodes. Como o próprio Tibério era fascinado pelas estrelas, ele 

permitiu que Thrasyllus se tornasse um íntimo, lamentando essa decisão eventualmente. O astrólogo teria 

sido atirado para a morte de um penhasco rochoso na ilha se ele não tivesse previsto que se sentia em 
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Imperador era interessado nas artes da adivinhação (DION CÁSSIO. História Romana, 

57.15.7). Acreditamos que havia no caso de Tibério, um medo por parte do Imperador, 

do conhecimento que poderia circular por meio dos rituais mágicos e, também, o risco 

que ele corria com isso. 

Nas Metamorfoses de Apuleio, podemos ver três exemplos dessa condenação 

da magia tanto como uma condenação social quanto legalmente. No livro II, na 

narrativa de Telifrão, quando o rapaz morto volta ao corpo para contar que sua morte foi 

por culpa da esposa adúltera que com “as artes culposas de minha nova esposa as 

causadoras de minha morte. Vítima de uma beberagem perniciosa, deixei um adúltero 

no meu leito ainda tépido” (APULEIO. Metamorfoses, II.29). A população fica dividida 

em condenar a mulher a ser enterrada viva com o corpo do marido ou acreditar no que o 

morto diz.  

No livro X, Lúcio, ainda como asno, narra duas situações relacionadas com o 

uso do venenum. O primeiro crime aconteceu em uma pequena cidade em que estava 

com um dos vários donos que teve enquanto esteve metamorfoseado em asno. Uma 

certa mulher apaixonada pelo jovem enteado, mas se vendo rejeitada por ele, resolve se 

vingar com um veneno mortal conseguido com um médico da cidade. Porém, o plano 

não funciona como o esperado, e quem bebe o veneno misturado em um vinho é o filho 

da mulher e não seu enteado, caindo como morto. A mulher culpa o rapaz, seu enteado, 

de ter envenenado a criança como vingança, já que ele tinha se recusado a se entregar a 

ela voluntariamente. O rapaz então recebe um julgamento no Fórum. Entre os 

magistrados estava o médico que havia produzido o veneno a pedido do escravo da 

mulher, que solicitava a beberagem por motivos falsos de serem administrado a um 

doente crônico para supostamente aliviá-lo dos tormentos (APULEIO. Metamorfoses, 

X.9). O médico, desconfiando do crime, fez a poção, mas não recebeu o valor 

prometido, temendo um inquérito. Astutamente, o homem disse que receberia as 

moedas se estas estivessem marcadas com seu anel e se fossem avaliadas por um 

cambista. O médico então acusa o escravo de ter comprado o veneno, provando isso 

 
perigo e que o navio que navegava no porto de Rodes trazia boas notícias. Certo em ambas as acusações, 

Thrasyllus acompanhou seu patrono a Roma no mesmo navio que informara Tibério das mortes de Caio e 

Lúcio César. Pelo resto da vida foi companheiro constante de Tibério, ainda no ano 14, ao lado de 

Augusto nos seus últimos dias. Depois que Tibério se tornou imperador, o governante o consultou todos 

os dias. Além de suas previsões otimistas, o astrólogo usou sua influência para prevenir as execuções 

declarando que Tibério não precisava se preocupar com elas, pois o imperador tinha muitos anos de vida 

e não precisava se preocupar em matá-los imediatamente. Thrasyllus morreu um ano antes de Tibério, em 

36” (BUNSON, 2002, p.538). 
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com as marcas do anel. O magistrado, usando todo um discurso sofista, conta que 

tomou outra precaução contra o escravo: ao invés de lhe dar um venenum, lhe deu 

soporífero. Portanto, o menino não havia morrido, e sim dormia um sono profundo 

semelhante à morte e que logo acordaria, como aconteceu. Então, o crime se esclarece, 

por mais que Lúcio não conte como, a mulher foi condenada ao banimento perpétuo, o 

escravo foi crucificado e o médico teve a permissão de ficar com a quantia de moedas 

prometida no negócio. 

No segundo relato de Lúcio no livro X, o asno, que havia sido “adestrado” e 

agia como um homem, tem seu corpo prostituído pelo que seria seu último dono. O 

homem permite, mediante a um valor considerável, que uma matrona tenha uma noite 

de fornicações com o asno Lúcio, que é narrado com bastante detalhes. O dono vendo 

na cena – um asno tendo relações sexuais com uma mulher – um espetáculo que poderia 

lhe render uma boa quantia de dinheiro, organiza para que o asno fornique com uma 

condenada no anfiteatro. O caso dessa mulher escolhida é ainda mais interessante do 

que o anterior. Condenada às feras, a prisioneira havia matado violentamente por ciúme 

de seu marido uma jovem, sem saber que a mesma era, na verdade, sua cunhada. A 

mulher, que havia perdido o título de esposa, resolve se vingar do marido, aproveitando-

se do seu estado doente pela morte da irmã. Encomenda, então, de um médico, um 

veneno potente que chamam de sagrada (sacram) disfarçado de remédio para o marido. 

Ela, muito esperta, querendo se livrar de um cúmplice de crime, manda o médico tomar 

um pouco do veneno disfarçado de remédio para que tenha certeza de que funciona. O 

médico toma e o jovem também. Porém, o médico conta tudo a esposa antes de morrer, 

como acontece com o jovem. A mulher do médico, a fim de reclamar o valor cobrado 

pela poção, procura a jovem perfídia, que diz que irá pagar, mas pede mais um pouco do 

veneno. Visando ficar para si toda a herança do marido que matou, a jovem viúva 

envenena a filha e a mulher do médico. Mas antes de morrer, a mulher envenenada 

acusa a sua assassina ao governador, contando todo o ocorrido. E assim, a jovem 

assassina foi condenada às feras.   

Em suma, as evidências sugerem que os magos e as feiticeiras, por toda a 

extensão do Império, enfrentaram perseguições de diversos tipos: poderiam ser levados 

a julgamento por suspeitarem de suas práticas mágicas, poderiam ser exiladas, banidas 

ou até mesmo executadas. Contudo, como bem disse Daniel Ogden (2004, p.94-95), 

nem todas as práticas mágicas foram ilegais. Isso pode ter sido causado pela falta de 

definição concreta do que se era atribuído como religião ou como magia que fossem 
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universalmente aceitas, somado à natureza politeísta e diversa do Império e à tolerância 

emergente de novos cultos que ocuparam o período. Motivos, muitas das vezes, 

interligados permearam as acusações contra os praticantes de magia como tensões 

sociais, disputas internas, competições por poder, e o medo (JANOWITZ, 2002, p.01). 

Muitas das religiões “estrangeiras” que se popularizaram tanto em Roma quanto por 

todo Império também levaram o estigma de superstitio, como vemos no próximo tópico. 

 

2.3  Os Cultos Estrangeiros e a Superstitio 

 

Como vimos no início deste capítulo, os cultos estrangeiros também entraram 

no discurso de que deveriam ser identificados pelos romanos como integrantes do 

campo da superstitio. Se no final da República e durante o Principado os romanos 

aceitavam que as sociedades estrangeiras tinham suas próprias práticas religiosas, de 

modo que não fossem sistematicamente rejeitadas ou ridicularizadas, no início do II 

d.C, a situação parece mudar. O motivo não nos é muito claro. Talvez possa ser uma 

tentativa da elite de se definir em relação às províncias (BEARD; NORTH; PRICE, 

2004, p. 221). Obviamente que os deuses não poderiam ser controlados ou sancionados 

por qualquer grupo social/político/militar. Sofriam ataques por discursos e motivos 

filosóficos, mas apenas os cultos aos deuses poderiam ser regulados, proibidos, 

tolerados ou agregados. 

A crítica moralizante da aristocracia tomou várias formas: escritos apologéticos 

de judeus e cristãos; em sátiras, como as de Juvenal111 e Luciano; em discursos 

filosóficos como o de Plutarco e Sêneca112; e discursos de exclusão como em Tácito. 

Nesse momento, as práticas são descritas como canibais e havendo sacrifícios humanos, 

 
111 “O maior dos satíricos romanos. Poucos detalhes da vida de Juvenal estão disponíveis, exceto por 

referências raras a si mesmo e menção por Marcial. Ele provavelmente veio de Aquinum e alcançou 

notoriedade em seus últimos anos (c. 110-227) como o satírico mais talentoso e eloquente de Roma. As 

sátiras de Juvenal eram ensaios soberbos condenando o estado de sua época, examinando mordazmente as 

anormalidades morais da sociedade romana e ridicularizando as facetas mais fúteis da vida diária e do 

governo. Sua justa indignação foi provavelmente mais efeito do que realidade, pois nenhum período 

histórico poderia ter sido tão desesperador quanto o que ele retratou. No entanto, eles eram claros, 

perspicazes e bem-humorados e atendiam às demandas da sátira além do nível de quaisquer trabalhos 

anteriores” (BUNSON, 2002, p.296). 
112 Viveu entre 05 e 65 d.C. e foi “Poeta, escritor, importante figura literária e filósofo estóico. Sêneca era 

filho de Sêneca, o Velho, e nasceu em Córdoba, Espanha. Levado para Roma quando jovem, ele estudou 

retórica e filosofia enquanto usava a reputação de seu pai e as conexões de sua tia para iniciar uma 

carreira senatorial” (BUNSON, 2002, p.496). 
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e algumas delas passam a serem criminalizadas (RÜPKE, 2014, p.17-18). A atitude 

oficial também tomou várias formas: banindo práticas que desaprovavam, como 

sacrifício humano; expulsando sacerdotes e práticas de cultos que não agradavam; 

proibindo que os cidadãos participassem de alguns cultos, até mesmo alguns oficiais 

como o da Grande Mãe113; e proibindo algumas práticas pessoais, como a auto-

castração (NORTH, 2003, p.200). A criação de regulamentos que miravam a regulação 

das práticas religiosas, definindo como lícita ou imprópria, era fruto de interações entre 

os aspectos ideológicos, simbólicos e práticos da cultura religiosa no Império Romano. 

Dentre as medidas tomadas está a expulsão de não-cidadãos e suas práticas 

“estrangeiras” de Roma.  

No fim da República e no início do Principado houve casos contra adivinhos, 

judeus e seguidores do culto a Ísis, como analisamos mais a fundo no próximo capítulo. 

Tácito (Anais, II.85) nos conta que no ano de 19 d.C. o Senado enviou quatro mil 

libertos para fazerem trabalhos militares na Sardenha, pois, segundo ele, estavam 

superstitione infecta pelos cultos egípcios e judeus. Ele mesmo condenava as práticas 

dos Druidas114 (TÁCITO. Anais, XIV.30) que praticavam sacrifícios humanos. Em 

resposta, os romanos destruíram seus bosques, pois eram dedicados a saevis 

superstitionibus. Além de referir a uma profecia dos druidas (TÁCITO. Histórias, 

IV.54) em que Roma cairia para os gauleses como superstitione vana..  

Anteriormente comentamos que Plutarco denominou o judaísmo como 

deisidaimonia. O grego também critica os cultos egípcios quando comenta sobre as 

práticas de se golpearem e chorarem nas festas religiosas: “se esses são deuses, não 

choreis por eles, e se são homens, não lhes fazeis sacrifícios” (PLUTARCO. Sobre 

superstição, 13). Paralelamente a essa visão de subversão dos cultos estrangeiros, 

identificamos mais adiante que o culto a Ísis também foi utilizado por Imperadores tanto 

positivamente quanto negativamente. 

 
113 “Cibele é a grande deusa da Frígia, muitas vezes chamada Mãe dos Deuses, ou Grande Mãe. O seu 

poder estende-se a toda a natureza, cuja potência vegetativa personifica. É venerada nas montanhas da 

Ásia Menor e, de lá, o seu culto divulgou-se por todo o mundo grego e, posteriormente, pelo mundo 

romano, quando, em 240 a.C., o Senado romano tomou a decisão de mandar vir de Pessinunte a “pedra 

negra” que simbolizava a deusa e lhe construir um templo no Palatino” (GRIMAL, 2005, p. 85-6). 
114 “O sistema religioso e filosófico dos Celtas, especialmente na Gália e na Grã-Bretanha. Os druidas 

foram alvo de erradicação pelo Império Romano ao longo do primeiro século d.C. O druidismo é de 

origem desconhecida e era considerado antigo ainda na época de Aristóteles (século IV a.C.). Alguns 

disseram que os druidas originais eram fenícios ou egípcios, mas o sistema se enraizou particularmente 

entre os celtas, liderados pelos sacerdotes druidas, especificamente os druidas, vates e bardos” 

(BUNSON, 2002, p.186). 
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Lúcio, no livro IV e VIII de Metamorfoses, critica alguns sacerdotes de uma 

deusa Síria que o compra quando ele estava na forma de asno. No livro VIII, Lúcio se 

refere aos sacerdotes da dea Syriam, que supomos ser Atargatis de Hierápolis-

Bambykée já que no livro IV, os sacerdotes da dea Syriam a relacionam como irmã de 

deum mater (APULEIO. Metamorfoses, IV.10), que supomos ser a representação da 

Grande Mãe. O sacerdote chamava Filebo e é descrito como um velho de cabelos 

grisalhos longos que peregrinava com um grupo entre as cidades, exibindo a estátua da 

deusa, mendigando e roubando dinheiro. Lúcio critica seus modos de vestimenta: 

No dia seguinte, vestiram camisas vistosamente coloridas, e buscaram 

compor 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 tecido de linho fino e 

de seda de um amarelo cor de açafrão. Alguns vestiam túnicas 

brancas, apertadas na cintura e ornadas com debruns de púrpura, que 

corriam em todos os sentidos, em forma de ferro de lança. Calçavam 

sapatos amarelos (APULEIO. Metamorfoses, VIII.27). 

 

Enquanto Lúcio-asno carrega a estátua da deusa envolta em uma túnica de 

seda, os seguidores da deusa atravessam a cidade dançando, como as bacantes, ao som 

de uma flauta cuja música estimula a frenética dança (APULEIO. Metamorfoses, 

VIII.27). Há também o relato de autoflagelação como punição entre os seguidores da 

deusa síria: 

Vociferando com um inspirado, inventou uma impostura, começou a 

se atazanar com censuras, 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 atributo por 

excelência desses homens, um chicote que consistia em delicadas 

tranças de lã natural, terminadas por longas fimbrias e guarnecidas 

com ossinhos de carneiro em todo o comprimento, fustigou-se a 

grandes golpes com o nodoso instrumento, opondo à dor uma 

prodigiosa resistência (APULEIO. Metamorfoses, VIII.28). 
 

Porém, vale ressaltar que Apuleio em nenhum momento da narrativa condena a 

deusa síria em questão ou trata os atos de seus seguidores como superstitio. Lúcio 

apenas comenta com estranheza as práticas dos seguidores diante da imagem da deusa e 

indignação com as atitudes deles longe da estátua. O madaurense usa a palavra 

superstitio em três ocasiões, sendo que duas delas já foram comentadas anteriormente, 

em apenas duas de suas obras: Florida e O Deus de Sócrates.  

Em Florida, durante um discurso sobre a Índia, Apuleio tenta localizar o 

território no Oriente, pontuando os povos que estão entre eles: “os eruditos egípcios, e 

os judeus supersticiosos, e o mercantil nabatenos, e os fluentes arsacídeos com mantos 
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[...]” (APULEIO. Florida, 6.1).  Como Plutarco, Apuleio denomina os judeus como 

supersticiosos.  

Desse modo, a proibição dos cultos estrangeiros não quer dizer que os cultos 

foram exterminados do Império Romano. E também não foram todos os cultos 

estrangeiros que foram banidos e proibidos pelo Senado romano. Na verdade, os 

estudos mostram que no começo do período republicano houve diversas mudanças e 

inovações, como novos templos, cultos e cerimônias, além de mudanças nas escolhas 

dos sacerdotes (GORDON, 2003, p.75; NORTH, 2003, p.216-7). Contudo, Beard, 

North e Price (2004, p.61) chamam a atenção a outros aspectos de mudanças, como as 

de caráter social, político ou econômico que acabaram por influenciar as mudanças 

religiosas. Entre as inovações de maior peso estariam a introdução de novas deidades e 

formas de pensamentos durante o período. Além de se estabelecer a prática de admitir 

novos cidadãos, vistos como exóticos, porém familiares, das áreas vizinhas na sua 

comunidade como cidadãos romanos (ORLIN, 2010, p.04).  

Não podemos excluir a relação dessas fronteiras abertas a níveis humanos com 

as fronteiras “abertas” dos deuses estrangeiros. Muito menos ver o processo de 

assimilação e incorporação como algo automático (ORLIN, 2010, p.04). A tolerância a 

uma pluralidade de deuses não significa que a religio não tinha limites, como foi 

disseminado nos cânones cristãos. Eric Orlin (2010, p.32) defende que a aceitação ou 

não das práticas religiosas estrangeiras variava de acordo com fatores políticos e sociais, 

sendo importante tratá-las individualmente. E esse tratamento mais “aberto”, esse “jeito 

romano de fazer”, permitiu que se iniciasse uma modulação de uma certa romanidade. 

Quando se utiliza o termo moderno “tolerância”, devemos saber que a 

categoria pressupõe três pontos hoje em dia, como afirma John North (2003, p.199-

201), em seu artigo “Religious Toleration in Republican Roman”: (1) a escolha de um 

compromisso religioso está disponível ao indivíduo; (2) que há uma desaprovação das 

escolhas por parte das autoridades; (3) uma restrição deliberada é imposta por razões 

morais. Isso se dá porque não há sistemas religiosos alternativos disponíveis. O 

indivíduo não abandona o antigo culto. Além disso, as restrições ocorriam por motivos 

que fossem convenientes ao Senado ou ao Imperador. No entanto, ainda se utiliza o 

termo “tolerância” por não haver ainda outra palavra disponível e aplicável, deixando-

nos conscientes de seu uso problemático.  

Esse fenômeno de interação com a religião estrangeira despertou a 

preocupação quanto à penetração dos mesmos na cultura romana. Scheid (1991, p. 191) 
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explica que a introdução de divindades provenientes de outras cidades era uma forma de 

Roma fazer frente às suas próprias contradições religiosas e, ao mesmo tempo de 

estender seu domínio. Concordamos com Scheid (1991, p. 104) quando afirma que o 

que houve foi que Roma enriquecia seu patrimônio político e religioso com tais 

agregações.  

Ao falarmos dos cultos estrangeiros no Império Romano é impossível não 

comentarmos a categoria de “religiões orientais”, defendida por Franz Cumont, em Les 

Religiones Orientales dans le Paganisme Romain, publicada pela primeira vez em 1906. 

Cumont propõe o termo a partir de um quadro de semelhanças das religiões que 

possuem sua origem no Oriente. Quatro delas se destacam: Ísis e Osíris egípcios, a 

Grande Mãe frígia, Mitra115 persa e os deuses sírios. O autor defendia a ideia de que 

todos esses deuses compartilhavam características capazes de colocá-los em uma “seita” 

e de estabelecer uma certa homogeneidade dogmática: seus cultos tomaram formas de 

mistérios, prometiam uma salvação da alma e uma outra vida imortal, praticavam ritos 

com poderes purificadores e redentores, exigindo dos fiéis submissão, e com sacerdotes 

detentores da sabedoria dos deuses (CUMONT, 1987, p.14-15). 

Desde a sua formulação, essa categoria desenvolvida por Cumont sofreu 

severas críticas. Para Beard, North e Price (2004, p. 246-247), esses cultos ditos 

“orientais” possuem mais características que os separam do que os agrupam em uma 

única categoria. Eva Mol (2015, p.90) discute que Cumont foca sua atenção no que as 

“religiões orientais” tinham de diferente do sistema religioso Romano, e não nas 

características que poderiam fazer com que eles se encaixassem no sistema. 

Outros argumentos se baseiam na noção de “Oriente”. De acordo com Miguel 

Versluys (2013, p. 247), na Grécia Clássica, “oriental” indicava tudo que estava além da 

 
115 Uma das principais figuras de culto do Império Romano, popular em grandes círculos da sociedade 

desde o século I d.C. até o século IV. Mitras era uma divindade antiga, primeiro estabelecida pelos 

arianos e depois incluída nos Vedas como um deus da luz. Nessa encarnação, ele viajou para a Pérsia, 

onde os zoroastrianos o anexaram a seu panteão. Como portador de luz, Mitra se adequava perfeitamente 

à crença de Zoroastro na dualidade de luz e escuridão. Ele se tornou um soldado a serviço de Ahura-

Mazda, lutando contra a escuridão de Ahriman. Embora subordinado a Ahura-Mazda, Mitra manteve tal 

individualidade que emergiu como um deus único com seu próprio culto e mitos especiais. De acordo 

com sua mitologia, Mitra veio de uma rocha, nascido milagrosamente e então forçado a suportar duas 

grandes tarefas: uma luta contra o sol (eles se tornaram amigos) e a captura do touro sagrado da criação. 

O sacrifício desse animal trouxe o desabrochar de flores, plantas e colheitas. À medida que o culto 

mitraico se movia para o oeste, assumiu um apego crescente à adoração do sol e à astrologia mística. As 

conexões do Sol eram óbvias, devido ao relacionamento de longo prazo com Ahura-Mazda, e a astrologia 

era o resultado de conversões feitas na Babilônia e na Caldéia. O deus provavelmente entrou no mundo 

romano em algum momento da metade do primeiro século a.C., tomando conta primeiro nas províncias 

orientais” (BUNSON, 2002, p.371). 
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costa do mar Egeu, incluindo o Egito116. Já nos períodos helenísticos e romanos, “o 

leste” era fortemente relacionado com Marco Antônio, Cleópatra e o Egito, associado a 

geopolítica até o 395 d.C. Jaime Alvar ressalta o caráter ideológico que permeia o termo 

vindo desde período das Guerras Púnicas até o final do Império Otomano. 

Evidentemente, ele [Cumont] estava simplesmente adotando termos 

correntes no final da Europa do século XIX, juntamente com uma sem 

autoconsciência da bagagem colonial que os atendia; aos seus próprios 

olhos, porém, o objetivo era escolher e valorizar os 'inépuisables 

réserves' das antigas civilizações orientais e, assim, reverter a 

concepção, tradicional desde o Iluminismo, de um Império Romano 

minado e seduzido, sobretudo em assuntos religiosos, pelo Oriente 

(ALVAR, 2008, p.01-02). 

Porém, Alvar justifica seu uso do termo “cultos orientais” para se referir aos 

cultos da Grande Mãe, de Ísis e Mitra, por haver, para ele, uma coerência tipológica 

(ALVAR, 2008, p.10). Para o classicista espanhol, os cultos orientais, assim que 

adaptados ao sistema religioso alheio (o romano) em vários níveis receptivos a eles, 

tornaram-se bens de consumo altamente disponível para o consumo da cultura romana, 

havendo desse modo uma Romanização dos cultos orientais (ALVAR, 2008, p.04).  

Em outra perspectiva, Miguel Versluys (2013, p.236) defende que o fenômeno 

se baseia, na verdade, no orientalismo117 dos romanos. Para ele, os cultos considerados 

orientais foram manipulados e reformulados de acordo com as ideias específicas dos 

romanos sobre o “Oriente” que existiram nos diversos contextos romanos. Desse modo, 

“uma ênfase consciente deve ter sido colocada na alteridade dos cultos e eles foram 

 
116 “O Egito sempre fez parte desse Oriente Romano. Para os romanos da República e do Império, 

“oriental” parece, em geral, ter sido associado ás civilizações que Roma definiu e respeitou como mais 

antigas do que ela mesma. “Oriental”, para eles, era, portanto, uma mistura que poderia incluir Grécia, 

Síria, Levante e Pérsia, mas também Etiópia e Índia. É lógico, portanto, que estereótipos e associações 

relacionadas a essas culturas se misturassem e pudessem ser usados indistintamente” (VERSLUYS, 2013, 

p.247). 
117 “O que é orientalismo? Para Said, o termo Orientalismo denota imagens ocidentais do Oriente ou, 

como ele coloca na primeira página de Orientalismo, “(-) uma forma de chegar a um acordo com o 

Oriente que se baseia no lugar do Oriente na experiência ocidental europeia”. Este acordo seria 

frequentemente determinado pelo eurocentrismo e racismo de acordo com Said, mas não é 

necessariamente ou inerentemente negativo, já que o Oriente também poderia ser imaginado como um 

milagre exótico cheio de coisas importantes que faltavam à Europa.” (VERSLUYS, 2013, p. 243). Porém, 

“Nos estudos pós-coloniais, três acréscimos importantes à ênfase de Said em relação ao Orientalismo 

foram desenvolvidos e alteram profundamente seu entendimento. Em primeiro lugar, há o fato de que não 

havia uma imagem ocidental singular: o orientalismo foi um processo heterogêneo e contestado. Deve-se 

contar, portanto, com o fato de que não há diferentes orientes (heterogêneos) e que se deve também tentar 

compreender esses processos por meio de vozes contraditórias ou marginais (contestadas). Em segundo 

lugar, há a compreensão de que o orientalismo é um processo de mão dupla, tanto na realidade quanto no 

discurso. O Oriente não apenas influenciou profundamente o Ocidente em e por meio do processo 

(histórico), mas, espelhando o Orientalismo, também há um discurso do ocidentalismo. Em terceiro lugar, 

há a percepção de que o contexto é crucial para a compreensão do que exatamente o Orientalismo fez ou 

foi” (VERSLUYS, 2013, p.243). 
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ativamente Orientalizados de acordo com essa visão” (MOL, 2015, p.91). Tanto Alvar 

quanto Versluys defendem, desta forma, que os ditos cultos orientais são essencialmente 

cultos e práticas Romanas por terem sido romanizados em alto nível. Para ambos, 

independente se ocorreu uma orientalização dos cultos romanos ou uma romanização 

dos cultos orientais, o ato foi intencional e consciente, ambos foram construídos.   

Eva Mol (2015, p.91-93) critica ambos os classicistas ao dizer que categorizar 

os cultos sob o termo “oriental” mantém a dicotomia entre romano e oriental, sendo que 

o importante é estudar todos os cultos por si só, não como orientais, nem para fins 

heurísticos. Além disso, termos como distanciamento e alteridade não devem ser vistos 

como um comportamento exclusivo do culto oriental, mas sim como parte da 

experiência religiosa e do ritual como um todo. Ela defende que o processo não é 

intencional e consciente, e sim um fenômeno psicológico materializado. Assim, cultos 

diferentes vieram de origens religiosas diferentes. Fenômenos religiosos complexos 

como esses não podem ser simplificados e reduzidos quanto à sua natureza e a seu 

alcance. 

Sendo que a influência cultural grega sobre a romana foi firmemente 

estabelecida durante o III século a.C., é perceptível nos registros arqueológicos do 

período, na arte e na arquitetura, e em uma tradição literária explicitamente baseada no 

modelo grego. Essa influência também está presente nos cultos religiosos com os quais 

entraram em contato. De modo que, para Alvar (2008, p.04), houve uma genuína 

refundação dos mesmos, nos quais desenvolveram visões dos cosmos em uma “direção 

universalizante”. Tal visão presente nos mitos estava ligada a uma formação de uma 

religiosidade dirigida internamente aos cultos de mistério e apoiado por demandas sobre 

o corpo e sobre o caráter ético. O historiador espanhol argumenta que o que atraia 

seguidores aos cultos orientais não era a insatisfação religiosa com as opções oferecidas 

pelo culto público-cívico tradicional. Para ele, o sucesso dos cultos orientais está, entre 

outros, na “oferta de acesso institucional e parcialmente rotineiro ao papel 

subjetivamente atraente de servo do deus por meio da revelação secreta” (ALVAR, 

2008, p.06).  Outros fatores que permitiram esse sucesso foram as demandas do público 

em: experiências religiosas diferenciadas; exigências de uma sociedade complexa e 

dinâmica por novas oportunidades para a autoexpressão simbólica e novos tipos de 

conhecimento especializado.  

Beard, North e Price (2004, p.303) comentam que a interação entre 

comerciantes, funcionários oficiais, soldados e sacerdotes ajudou a promover um grau 
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de homogeneidade nos cultos, ao mesmo tempo em que os cultos responderam a 

condições sociais similares em diferentes partes do Império. O fato que esses cultos não 

foram encontrados fora dos limites do Império Romano, com exceção do Judaísmo, do 

Cristianismo e do Maniqueísmo, indica que por mais que sejam estrangeiros, eram 

essencialmente “romanos”.    

Os escravos e libertos desempenharam um papel importante na disseminação 

dos cultos orientais. Eles participavam dos rituais religiosos de seus donos, mas também 

era a eles permitido manter suas crenças, portanto, contribuindo para a difusão dos 

cultos orientais e, principalmente, egípcios na cultura romana e nas províncias 

(FANTACUSSI, 2006, p.26). 

Gostaríamos de destacar o papel de alguns Imperadores118 na propagação dos 

cultos orientais, seja na permissão de cultos anteriormente proibidos, seja na adoção de 

símbolos nas suas representações e os associando a identidade da família imperial. 

Robert Turcan explicita bem a influência desses cultos aos Imperadores quando informa 

que  

Calígula, bisneto de Antônio, sente predileção pelos deuses egípcios. 

E Claudio favorece o frigianísmo. Nero, por outro lado, se interessa 

pela Deusa Síria e a doutrina dos magos. Oton participa das procissões 

isíacas e na crise do ano de 69 os cultos levantinos se manifestam com 

maior virulência por razões diversas. Vespasiano, proclamado 

imperador em Alexandria, recebe de Serápis a consagração divina. 

Domiciano se vê livre do massacre no Capitólio por um disfarce 

isíaco. Tito não deixou de peregrinar a Pafos de Chipre, ao templo de 

Vênus-Astarté, quando recebeu ordens de levar a Roma uma 

mensagem de lealdade ao imperador Galba (TURCAN, 2001, p.27). 

Sendo assim, talvez possamos concordar com Robert Turcan (2001, p.20) 

quando o mesmo afirma que, ao invés de falarmos de “religiões orientais”, talvez seja 

melhor falarmos de religiões de origens no Oriente ou de religiões greco-orientais, 

encobertas por um véu helênico muito antes de aportar em Roma. Tal agregação poderia 

se dar por meio da evocativo: durante alguma guerra os deuses do inimigo poderiam 

receber o convite para que o seu culto continuasse em um templo em Roma, ganhando 

assim a proteção da cidade (BEARD; NORTH; PRICE, 2004, p.35 e p.133). Eles 

permanecem sendo estrangeiros, mas não são hostis (RÜPKE, 2014, p.15).  Isso não 

quer dizer que todos os cultos estrangeiros passaram pela evocatio ou por votos do 

Senado para serem venerados em Roma. Um exemplo disso é o culto de Ísis e Serápis, 

 
118 No capítulo seguinte nos debruçaremos mais sobre a relação dos Imperadores e suas famílias com os 

cultos isíacos. 
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como demonstramos a seguir. Dentre esses cultos estrangeiros, o que mais nos interessa 

aqui é o culto prestado à Ísis (e em menor grau aos deuses egípcios que a acompanhava) 

no território do Império Romano durante dos dois primeiros séculos de nossa era. Em 

especial nas representações da deusa construída por Plutarco e Apuleio. Para isso 

traçamos brevemente a trajetória da deusa e seus cultos a partir do Egito, atingindo os 

territórios do Norte da África – região de Apuleio; a Grécia – região de Plutarco; e por 

fim a própria Roma, capital do Império e centro do poder político do Império. Vale 

ressaltar que o nosso objeto de estudo é o culto a uma deusa de origem egípcia, que 

passou por filtros de interpretação helênicos e romanos. E é esse o panorama que 

tentamos traçar no próximo capítulo, para então tentarmos apreender as representações 

construídas da deusa Ísis por Plutarco e Apuleio em suas obras. 
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CAPÍTULO 03: 

 MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS DE ÍSIS E DO CULTO ISÍACO 

Para o Mediterrâneo Antigo, o termo “politeísmo” aparece como um modelo 

comumente relacionado ao pluralismo religioso. Ele também é baseado na diferença, 

aparecendo pela primeira vez na obra de Fílo119 de Alexandria (I d.C.) para descrever 

religiões não-judaicas, isto é, cultos nos quais não se desenvolveu uma crença em um só 

deus, portanto monoteísta (RÜPKE, 2014, p.169-170). Até o termo “panteão”120 não se 

apresenta como adequado para alguns pesquisadores. Com esse mesmo olhar – que 

diferencia – nos dirigimos às religiões do Mundo Antigo Mediterrânico. Porém, como 

vimos, no período em análise, não havia um conceito de religião que permitisse seu uso 

no plural. Rüpke (2014, p.205) comenta que “em vez de insistir na pluralidade de 

religiões, o melhor seria refletir sobre os limites que levaram ao surgimento de 

‘religiões’”, ou seja, qual era o limite que distinguia diferentes religiões? Pois, por mais 

que os romanos tivessem uma tendência de incorporar novos deuses, isso não quer dizer 

que não havia a preocupação com a influência dos cultos estrangeiros, como vimos 

anteriormente.  

Concordamos com Greg Woolf (2019, p.116) quando, ao analisar alguns 

deuses que foram cultuados em larga escala nos períodos helenístico e romano, 

identifica no culto a Ísis um paradigma para o “movimento dos deuses”, ou seja, para a 

difusão de alguns poucos deuses durante esses períodos. No caso de Ísis (que serviria de 

 
119 Viveu entre 30 a.C. e 50 d.C. e foi um notável intelectual e escritor judeu do I século d.C.  
120 “A ideia de “panteão” como um conceito para a história da religião deriva da análise do antigo Oriente 

Próximo e, especialmente, do texto mitológico grego. Isso parece implicar a existência de um grupo 

limitado de divindades (cerca de dez a vinte) que parecem ter sido instituídas a fim de cobrir as 

necessidades mais importantes da política. A coerência interna é produzida por vínculos genealógicos ou 

instituições por analogia aos políticos: um conselho dos deuses, por exemplo. Para a Grécia, a 

onipresença dos poemas homéricos dá plausibilidade à ideia de que se pensava que as divindades locais 

agiam dentro ou complementavam o círculo dos cerca de doze deuses mais importantes, mesmo se estes 

não estivessem presentes na forma de estátuas ou templos de propriedade individual. Para Roma e Itália, 

falta essa plausibilidade. Os rituais centralizadores mencionados acima podem promover a ideia de tal 

"panteão" - tecnicamente, a propósito, um termo para denotar o caso excepcional de um templo 

pertencente a "todos os deuses". Em contraste com o termo frequentemente usado di immortales, 

designando os deuses como um conjunto não estruturado, as procissões do circo apresentariam um 

número definido de deuses. No entanto, não sabemos se a ordem dos deuses foi fixada ou sujeita a 

decisões situacionais e individuais. Mesmo que a tradição - isto é, o precedente - tivesse sua parte, não 

havia um corpo codificado de contos mitológicos que constituísse uma ordem de deuses ou mesmo um 

círculo interno de figuras divinas. A multidão de deuses venerados na cidade de Roma sempre foi 

aumentada por decisões individuais - aquelas de membros generosos da nobreza e generais vitoriosos 

investindo parte de seu butim, bem como as de imigrantes de origem étnica estrangeira. Da mesma forma, 

a diminuição no número foi devido à negligência individual dos desempenhos do culto ou falta de 

interesse em manter e reparar santuários” (RÜPKE, 2007, p.04-05). 
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paralelo para os outros) havia, por exemplo, comunidades diaspóricas; alguns 

adoradores eram estrangeiros no Egito, enquanto outros eram egípcios em terras 

estrangeiras; o principal vetor na transmissão dos cultos era a partir do comércio; as 

autoridades políticas ocasionalmente tentavam controlar ou proibir os cultos, etc. Claro 

que esses pontos são simplificações desses fenômenos de movimentações religiosas, por 

isso nesse capítulo vemos esses com mais atenção. Ressaltamos a importância de 

historicizar a deusa e seu culto para que possamos perceber as mudanças e 

permanências que esses sofreram durante essas movimentações no tempo e no espaço 

da história até chegarmos nos autores, Plutarco e Apuleio, e, assim, podermos notar 

como eles construíram suas próprias versões dessa deusa milenar e multifacetada, quais 

atributos egípcios eles escolheram manter, quais eles resolveram ocultar ou 

propositalmente descartar, e o que isso significa para um devoto iniciado nos mistérios 

isíacos. Mais precisamente, cremos ser de suma importância a discussão e a 

problematização de termos utilizados nos estudos que envolvem religião e cultura, em 

especial, os aplicados na história do Mediterrâneo Antigo, afinal, estamos falando de 

encontros culturais que requerem a utilização de conceitos que muitas vezes vêm 

emprestados de outras áreas e por isso devemos analisar sua aplicação e adequação  nos 

estudos antigos.   

Podemos destacar que os estudos desde o século XIX utilizam o termo 

“romanização” para se referirem à difusão da identidade cultural romana no seu tempo, 

sendo um processo de mudança social, muitas vezes tida como uma qualidade moral 

(HINGLEY, 2005, p.16). De acordo com Regina Maria da Cunha Bustamante (2013a, 

p.03), o processo no qual os romanos levariam a “civilidade” de sua cultura aos 

“bárbaros” dominados seria denominado pela historiografia moderna como 

“romanização”, que justificavam a violência e o uso da força cometida pelos romanos 

para o fim de alcançarem a Pax Romana. Dessa noção “imperialista”, romanização 

“implica na ideia de transferência de cultura, partindo-se do suposto abandono passivo 

da identidade nativa pela adoção da imagem romana como um ato positivo” (MENDES, 

1999, p.311). O resultado seria a perda das culturas locais e de suas identidades para 

tornarem-se integradas ao identificado como “romano” (HINGLEY, 2005, p.17). 

Porém, o termo romanização não é utilizado pelos povos antigos, mas ao contrário trata-

se de uma construção moderna usada para explicar o processo de mudança social 

ocorrida durante o domínio romano. Desse modo  
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A romanização está, ao mesmo tempo, ligada a ideologias nacionais e 

imperiais mais recentes, embora deva muito a relatos de império e 

civilização formulados durante o final da República e no início do 

Império na escrita, arte e retórica. No centro, estão as imagens 

imperiais que apresentavam a ideia do império como divinamente 

sancionada, concebendo que Roma tinha a missão de civilizar os 

bárbaros (HINGLEY, 2005, p.15) . 

Com o desenvolvimento da historiografia pós-colonial do século XX, o termo 

“romanização” passou por uma crítica ferrenha a partir do qual se enfatizaram as 

culturas e as realidades locais, as diversidades populacionais e uma busca por uma 

identidade histórico-cultural africana, resgatando, assim, a pluralidade e os dinamismos 

dos elementos nativos (BUSTAMANTE, 1999, p.129). Apesar das narrativas clássicas 

defenderem uma cultura romana universal e uniforme, as evidências arqueológicas 

indicam que a cultura do império variava de local para local. Nas áreas pacificadas, os 

sistemas de governo se baseavam em uma colaboração entre os romanos (em menor 

número) com a elite local, assim, demonstrando ser não só uma questão ideológica, mas 

também uma necessidade121 (BEARD, 2017, p.484). Essa elite, por sua parte, 

compartilhava cada vez mais dos aspectos culturais e políticos romanos, como valores, 

costumes, religião e o latim, proporcionando, mesmo que parcialmente, uma noção de 

identidade latina, isto é, uma experiência de tornar-se romano. Mesmo a partir dessa 

identificação com o romano, “em um nível prático, cotidiano, a população urbana mais 

ou menos bem de vida da província tornou-se agente de sua própria romanização, e não 

o objeto de uma campanha romana orquestrada de reprogramação cultural ou de missão 

civilizatória” (BEARD, 2017, p.487). Assim, permitiu-se a coexistência entre a 

mudança cultural e a adoção local (HINGLEY, 2005, p.47).  

 
121“Essas abordagens permitem que um foco geral ocorra sobre a variabilidade das relações imperiais, 

vinculando-as ao contexto local da adoção dos modos de vida romanos. Duas questões problemáticas, no 

entanto, estão por trás dessa convergência de abordagens. Primeiro, - na companhia de relatos anteriores 

da romanização - essas novas perspectivas permanecem focadas na elite. Eles continuam a justificar uma 

abordagem em que a vida da maioria das pessoas em todo o império permanece excluída ou pouco 

estudada. Obras que examinam identidades romanas fragmentadas de outras maneiras surgiram nos 

últimos anos em resposta ao legado romanocêntrico; eles tentam ir além de uma perspectiva 

romanocêntrica, considerando a conectividade de membros da não-elite (soldados, trabalhadores 

industriais, comerciantes, etc.) no sistema imperial. Em segundo lugar, tanto as abordagens convergentes 

da cultura de elite quanto as ideias de identidades fragmentadas destacam a relação entre o estudo do 

passado clássico e nosso mundo presente. Todas essas abordagens se relacionam diretamente com as 

teorias da globalização que surgiram nos últimos anos na sociologia e na antropologia. Uma tensão entre 

o contexto local de sociedades individuais e a criação da coerência cultural romana define a dinâmica 

dessas contas, enquanto a mesma questão está por trás de interpretações influentes do atual sistema 

mundial global” (HINGLEY, 2005, p.48). 
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Greg Woolf (1998, p.245), consciente dos problemas que envolvem o termo 

“romanização”, o analisa ao ser aplicado à Gália. Para o autor, o tornar-se romano na 

Gália foi o resultado de um complexo processo cultural que envolveu a combinação de 

diversas culturas desembocando no que seria uma cultura provincial nova. De modo que 

“havia tantos tipos de romanos que se tornariam romanos, que tornar-se romano não 

significava assimilar a um tipo ideal, mas antes adquirir uma posição no complexo de 

diferenças estruturadas em que residia o poder romano” (WOOLF, 1998, p.245). 

Para Richard Hingley (2005, p.14), a teoria da romanização “é simplista 

demais, concentrando a atenção na elite do império e concebendo identidades e 

mudanças sociais em termos que são brutos e concretos demais”. Porém, diante dos 

problemas do uso do termo apresentados acima, a seguinte questão se forma: Se o uso 

do termo “romanização” se torna problemático na sua aplicação, que termo utilizar? 

Lima Neto (2015a, p.106) defende que “sua utilização, na falta de um substituto à 

altura, ainda é operacional”, quando temos a consciência de que foi um processo 

sociocultural complexo, e não de imposição de valores ou aculturação.  

Algo semelhante ocorre quando se utiliza o termo helenização, ou seja, a 

propagação da cultura grega no Mediterrâneo Antigo, sob Alexandre Magno e seus 

sucessores e uma aceitação passiva desse processo por parte dos não gregos. 

Momigliano tentou traçar os limites da helenização defendendo que o processo de fusão 

e difusão não ocorreram de forma uniforme, tanto geograficamente falando quanto 

culturalmente. O italiano então defende que os gregos já haviam percebido e ressaltado 

o que o autor chama de “sabedoria estrangeira”, agregando, assim, parte dessa sabedoria 

à sua própria (MOMIGLIANO, 1998, p.07). É necessário pensarmos em termos mais 

complexos sobre as razões e o próprio processo de troca cultural que vemos nas 

evidências materiais provenientes do Mediterrâneo Antigo. Mesmo que ainda não haja 

um consenso sobre o termo mais apropriado, em um ponto temos que concordar: a 

mudança é um processo multi-direcional e multi-dimensional.  

Na tentativa de propor um “novo” termo para nos referirmos às mudanças 

culturais ocorridas com a expansão do domínio romano, Richard Hingley (2005, p.02) 

analisa o uso do termo “globalização”. O termo foi definido por Stuart Hall (2006, p.67) 

como “processos, atuantes numa escala global, que atravessa fronteiras nacionais, 

integrando e conectando comunidades e organizações em novas combinações de 

espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais interconectado”. 

Por mais que aparente uma tendência à homogeneidade cultural, o que se vê na 
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realidade é um maior interesse à diferença e à alteridade. Assim, Hall propõe que se 

procure pensar não uma tensão entre o “global” e o “local”, e sim uma articulação, 

parece então que a globalização tem, sim, o efeito de contestar e 

deslocar as identidades centradas e “fechadas” de uma cultura 

nacional. Ela tem um efeito pluralizante sobre as identidades, 

produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de 

identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais 

políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou trans 

históricas. Entretanto, seu efeito geral permanece contraditório 

(HALL, 2006, p.88). 

Ao aplicar “globalização” nos estudos do Império Romano, se pretende pensar 

o mesmo como primeiro império “global”, se baseando principalmente nas ênfases entre 

dois aspectos inter-relacionados da globalização: a perspectiva global e diversidade 

regional cultural. Hingley (2005, p.118) comenta122 que ao adotarmos a perspectiva da 

globalização para observarmos o imperialismo romano, percebemos que ele foi 

estabelecido em um conjunto de formatos e estruturas. Eles mediavam as sociedades 

regionais e provinciais nas suas similaridades e diferenças. “Como resultado, a 

hegemonia global romana se desenvolveu através da articulação de ‘estruturas de 

diferença comum’” (HINGLEY, 2005, p.118). Jörg Rüpke (2014, p.23) também aplica 

o termo para pensar as mudanças religiosas ocorridas durante a história da antiga Roma, 

já que, segundo ele, as mudanças globais implicam sempre mudanças locais, e a difusão 

global pode levar a diferentes resultados que dependerão da localidade onde se realiza.  

O termo, porém, não foi bem aceito por parte dos historiadores e arqueólogos 

que estudam o Mediterrâneo Antigo. A cautela apresentada se baseia em uma série de 

argumentos construtivos. Entre eles está que o conceito seria um paradigma para 

explicar apenas a modernidade, já que se baseia na política, economia e cultura do 

capitalismo, no consumismo multinacionalista e nas redes instantâneas de comunicação 

global, tornando-se seu uso anacrônico (DENCH, 2005, p.218). Além disso, por mais 

pretensiosas que fossem as intenções do Império Romano, ele não ser tornou 

verdadeiramente global123 (NAEREBOUT, 2008, p.154). Podemos somar também o 

 
122 “Richard Hingley disse-me numa conversa pessoal que nunca pretendeu recomendar a globalização 

como um conceito para substituir a romanização, mas apresentar uma crítica da globalização como um 

novo paradigma, da mesma forma que criticou a romanização como o antigo. Seu livro foi geralmente 

mal interpretado, possivelmente por causa do título - que era do editor e não seu” (NAERREBOUT, 2008, 

p.167). 
123 “Isso pode parecer picuinhas: nem quase tudo abordado hoje em dia enquanto a globalização está 

ocorrendo em todo o mundo, em um sentido literal "[...] O que mostra que não devemos nos demorar com 

etimologia ou semântica passada, mas olhar para o uso atual: uma certa consciência de 'globalismo' é 
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ponto de que o termo “globalização” é capcioso124 e possui diversas tentativas de 

conceitualização. Se for esse o caso, globalização seria um termo do mesmo tipo de 

romanização, mas “dissimulando o que em épocas menos politicamente corretas poderia 

ser declarado sem vergonha” (NAEREBOUT, 2008, p.158). 

O que não podemos negar é que ocorreram mudanças com os encontros 

culturais, e em todas as instâncias em que as encontraram e em todos os elementos que 

se mesclaram. Tais processos também receberam diversas denominações pelos estudos 

culturais. Ressaltamos a importância de uma discussão dos conceitos que utilizamos 

para analisar nossos objetos, de modo que possamos realizar um estudo mais apurado e 

menos ideologicamente pautado, na medida do possível. A busca do melhor termo para 

nos referirmos as trocas e mudanças culturais é incessante e o consenso é raro, 

independente do período em que se tenta aplicar. Além disso, os conceitos são 

continuamente revistos pelos intelectuais, de modo que sua aplicação seja invalidada ou 

não.  

Poderíamos falar que houve a “creoulização” como propõe Jane Webster 

(2001, p.219-223). O termo seria emprestado dos estudos do Caribe e dos estados 

escravistas da América do Sul, que se referem à linguística da mistura de dois idiomas 

(o francês e o africano) para formar um novo dialeto, sendo que Webster defende seu 

uso para os estudos da cultura produzida no Império Romano, pois resume uma 

negociação entre diferentes elementos em uma sociedade não-igualitária. Para David 

Mattingly (2004, p.07-08), o desafio do termo é ser capaz de distinguir entre os usos da 

cultura material para propósitos de emulação ou de subversão. Ademais, não se pode 

polarizar a cultura material na dicotomia Romanização versus resistência. Para este 

autor, tanto a emulação (uma visão “de cima para baixo”) feita pela elite quanto a 

creolização (uma visão “de baixo para cima”) realizada pelas camadas não-elitizadas 

tiveram seu papel na formação de diferentes identidades nas províncias romanas. Já 

Andrew Wallace-Hadrill (2008, p.11) acrescenta que diferentemente da colonização 

moderna em que o colonizador europeu escravizou as colônias africanas, a conquista 

 
mais importante do que sua verdade literal '. Ainda assim, não é completamente sem impotência olhar 

para o sentido literal de' globalização ':' romanização 'Eu e outros consideramos problemático porque a 

própria palavra enfatiza a agência romana e, portanto, um caminho tráfego, a 'mission civilisatrice'. Seja 

qual for a forma como se redefina o conceito, sua denotação de linguagem natural sempre vai interferir. 

Com a globalização é a mesma coisa” (NAEREBOUT, 2008, p.154). 
124 Entre elas a visão de ser um conceito vazio, e uma reformulação do colonialismo e do imperialismo, 

como uma cortina de fumaça para interesses neoliberais e neoimperiais. 
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romana não reduziu a população nativa a escravidão, e sim que Roma recrutou as 

sociedades dominantes dos territórios conquistados para o seu suporte. 

Wallace-Hadrill (2008, p.07) ainda traçou críticas a outros dois termos 

utilizados: fusão e hibridização. O primeiro seria uma metáfora emprestada da 

metalurgia em que dois metais fundidos formariam um novo metal e com composições 

distintas dos metais que a compuseram. Hibridização, por sua vez, seria um termo 

provindo da biologia e caracterizaria o processo quando duas espécies diferentes se 

cruzam produzindo algo geneticamente distinto dos progenitores, porém, mantendo 

características de ambos125. Quanto a ambos os termos, o autor rebate: 

Os estratos da arqueologia podem se cruzar, mas nunca se fundem; e a 

história humana sugere que sucessivas influências culturais raramente 

cancelam os traços e memórias do passado. A sobrevivência de 

línguas ou religiões minoritárias séculos após a conquista sugere que a 

produção de uma fusão rápida e homogênea após a conquista 

certamente não deve ser tomada como garantida, se é que isso 

acontece (WALLACE-HADRILL, 2008, p.07). 

Concordamos com este autor. O importante nesta pesquisa é compreender a 

dialética da apropriação na qual os conquistados assumem, para realizar certos 

objetivos, as características e os bens culturais do conquistador, ao mesmo tempo em 

que o conquistador assume certas características selecionadas dos conquistados para 

acomodar a conquista. Para concluir o assunto, não devemos entender a cultura Romana 

como monolítica nem totalizante, já que a troca cultural é bilateral (e muitas das vezes 

multilateral) e multidirecional, e a complexidade do fenômeno não pode ser maquiada 

por um discurso de homogeneidade cultural da ficção de sujeito coletivo (MENDES, 

1999, p.323). 

O que nos interessa, particularmente, é que esse impacto pode ser interpretado 

de modos diferentes de acordo com a cultura impactada. O que queremos dizer é que ao 

mesmo tempo que o imperialismo constrói seu poder nas tradições locais conquistadas, 

a cultura e a religião de tais sociedades tentam reforçar suas tradições locais. O 

imperialismo romano não buscava, geralmente, erradicar as religiões nativas 

conquistadas, impondo suas tradições religiosas. Mas, mesmo assim, houve 

empréstimos e influências mútuas, mesmo que não uniformemente, entre cultos 

romanos e práticas religiosas de alguns desses locais conquistados. Essa difusão que 

 
125 No entanto, o animal ou a planta hibrida são estéreis ou demoram anos para reproduzirem 

(WALLACE-HADRILL, 2008, p.07). 



 

106 
 

ocorre nas trocas culturais possui vetores de magnitude e direção variadas (RÜPKE, 

2013, p.103). 

Alguns cultos se espalharam pelo Império em padrão bem diverso (BEARD; 

NORTH; PRICE, 2004, p.301). Esses autores ressaltam como as estruturas e práticas 

dos cultos eram similares em diferentes partes do Império, apelando para um certo grau 

de uniformidade. Por exemplo, quando eles dizem que os hinos ou Aretalogias à deusa 

Ísis encontrados na Grécia são similares à versão presente na novela de Apuleio. Eles 

explicam o fenômeno ao dizer que pode ser o resultado de sacerdotes especializados 

responsáveis por disseminar os cultos, como no caso do culto a Ísis; ou suas liturgias 

que poderiam ser transportadas para qualquer lugar. Porém, esses fatores não explicam 

de fato o alcance dessas crenças, sendo que o mais provável seria que por se tratarem de 

cultos estrangeiros, ou seja, por não se limitarem a um lugar restrito, as interações 

sociais comuns do cotidiano entre soldados, comerciantes e escravos, poderiam ser os 

principais responsáveis pelo contágio religioso. 

Não podemos exagerar o grau de homogeneidade, ou de uma linguagem 

religiosa comum, como analisa Claudia Beltrão (2013, p.199), desses cultos pelo 

Império, ou negarmos a originalidade das religiões locais e suas tradições culturais, já 

que cada cultura produz de modo específico, ao entrar em contato com elementos 

estrangeiros, suas próprias releituras e associações das culturas alheias. Desse modo, os 

deuses, provavelmente, tinham significados diversos em diferentes províncias do 

Império, como demonstra a cultura material. Vê-se que “há uma efetiva recomposição 

dos sistemas religiosos em regiões alheias ao mundo cultural helenístico, agora 

integrada ao Império, incluindo alterações físicas em santuários” (BELTRÃO, 2013, 

p.200). 

 Na tentativa de historicizar Ísis, notamos então a necessidade de traçarmos seu 

passado, pelos seus aspectos gerais, já que estamos falando de três mil anos de história. 

Esse é o objetivo desse capítulo. Começamos no primeiro subitem apresentando as 

origens dessa deusa em território egípcio e suas primeiras funções e acompanhantes. 

Podemos perceber que seu passado em um Egito faraônico permitiu uma certa 

plasticidade em suas características que possibilitaram a incorporação e a combinação 

de pontos de outras divindades e enriqueceram seu repertório divino. 

 No subitem 3.2, percebemos como essa deusa foi construída, representada e 

adaptada aos objetivos dos Ptolomeus, com uma nova iconografia, novos aspectos 

rituais e um novo companheiro que agradou melhor ao domínio grego que perdurou, 
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mas com adaptações, pelo Império Romano, por onde se difundiu.  No último subitem, 

vemos como foram os processos de aceitação e proibição desses cultos por parte dos 

governantes romanos; de Sula, quando se atesta a formação dos colégios de formação de 

sacerdotes em Roma, até o último imperador da dinastia dos Severos, Alexandre 

Severo.  

 

3.1 Ísis faraônica: mudanças e permanências  

 

Quem neste trabalho chamamos de Ísis, no Egito faraônico era conhecida 

principalmente como Ȧst ou apenas Ȧs, comumente representada pelo símbolo de um 

trono. Suas maiores prerrogativas eram a de ser uma esposa amorosa, fiel e também 

uma mãe devotada. Mas inúmeras outras funções e atributos foram incorporados à 

deusa, como possuidora dos poderes das deusas da água, da terra, da plantação, das 

estrelas, a rainha do submundo, possuidora do “poder da palavra” (magia), etc. Magia 

essa que foi amplamente utilizada no Egito, independentemente dos níveis sociais. 

Rosalie David (2011, p.371) comenta que na “crença egípcia, a palavra criativa divina e 

a energia mágica podiam ser utilizadas para transformar conceitos em realidade”. Essa 

energia, essa força, ou simplesmente magia, era conhecida como heka e pertencia 

apenas aos deuses, mas poderia ser outorgada aos reis e magos. Este último, por sua 

vez, poderia, a partir de conhecimento e poder, usar essa força mágica para agir sobre a 

natureza com uso de palavras, gestos e ritos e obter resultados benéficos ou não. 

Pode se dividir as práticas mágicas egípcias em três tipos: a magia religiosa, a 

corrente e a profana. A primeira seria aquela presente nas liturgias, nas práticas 

médicas, nos rituais funerários, etc., são extensamente demonstradas nos Textos das 

Pirâmides126, nos Textos dos Sarcófagos127 e no Livro dos Mortos128. A magia corrente 

 
126 Os Textos das Pirâmides são, de acordo com Sales (1999, p.21), a literatura religiosa mais antiga que 

se conhece, do III milênio a.C. São textos gravados nas paredes das 05 pirâmides reais de Sakara: na de 

Unas (último rei da V dinastia) e nas de Teti, Pepi I, Merenré E Pepi II (04 faraós da VI dinastia). São 

mais de mil textos de conteúdo religioso, em especial nos aspectos funerários. “Constituem, no fundo, 

uma coleção de palavras mágicas e de encantamentos cujos objetivos eram assegurar a passagem a salvo 

dos faraós para o outro mundo e sua divina transfiguração” (SALES, 1999, p.21). 
127 “[...] no Médio Império, quando ocorreu a democratização das crenças religiosas e funerárias, foram 

desenvolvidos outros encantamentos para o uso de donos não reais. Inscritos nos caixões, são conhecidos 

hoje como “Textos do Sarcófago”. Novamente, eram destinados a assistir o dono em uma passagem 

segura para o Além e a assegurar a sua imortalidade e o seu bem-estar no reino dos mortos” (DAVID, 

2011, p.52-53). 
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seria aquela praticada no cotidiano das pessoas e poderia ter um objetivo de profilaxia, 

ou seja, como proteção contra algo, seja mal-espíritos, animais, ou doenças, e era 

utilizado normalmente algumas fórmulas ou encantamentos e amuletos. Esse tipo mais 

popular, no sentido de ser mais acessível as pessoas, também poderia ter objetivos 

maléficos e criminosos, em que se pronunciava determinadas palavras a um simulacro 

que representasse a pessoa que se queria enfeitiçada. A magia profana seria, de acordo 

com Sales (1999, p.84-85), a que tem a finalidade “testemunhar a força do mago” e não 

possuía conteúdo religioso. 

Antes de falarmos mais sobre a relação de Ísis com as práticas mágicas no 

Egito, vale ressaltar a presença marcante dos mitos tanto nos textos mágicos voltados 

para a vida cotidiana do egípcio quanto nos textos funerários. A partir desses mitos é 

possível ter um vislumbre do pensamento religioso que rodeava os deuses, e 

principalmente, no que concerne essa pesquisa, a deusa Ísis no Egito. Vale frisar que os 

mitos egípcios (com modificações) da criação dos deuses da família de Ísis, o mito de 

desmembramento de Osíris, a procura de Ísis pelo corpo do irmão, e a luta entre Hórus e 

Seth, estão presentes não só na obra Sobre Ísis e Osíris de Plutarco, como 

provavelmente na sabedoria contida na iniciação dos mistérios de Ísis. Assim, cremos 

que o elemento mítico desses deuses seja um dos fatores que permaneceram nos cultos 

egípcios presente no Império. No entanto, os mitos com narrativas dos feitos divinos 

não estão presente nos rituais fúnebres do período imperial como os que eram realizados 

no Egito faraônico, mas provavelmente no conhecimento passado aos acólitos dos 

mistérios isíacos. Os mitos permanecem sendo uma fonte de conhecimento divino. 

Porém, no Império, esse conhecimento é destinado aos vivos que se dedicam ao culto da 

família isíaca. Comecemos pela teogonia dos deuses de Heliópolis. 

As principais cidades tinham suas próprias versões da criação das divindades e, 

dentre elas, se destaca para nós a cosmogonia da cidade de Heliópolis129 em que o deus 

 
128 “Durante o Novo Império, a função dos textos das Pirâmides e dos Textos do Sarcófagos foi 

amplamente substituída pelos chamados “Textos funerários”. Os egípcios chamaram o mais famoso deles, 

conhecido atualmente como “Livro dos Mortos”, de “Livro de Sair à Luz do Dia”” (DAVID, 2011, p.52-

53). No entanto, não consiste na realidade em um único livro, mas sim em um compilado de fórmulas 

mágicas, sua maioria presentes nos Textos das Pirâmides e nos Textos dos Sarcófagos, escritos em 

papiros e depositados juntos dos mortos na sepultura (SALES, 1999, p.22). 
129 “Heliópolis - “cidade do sol”-  é o nome grego para a egípcia Iwnw (a bíblica On), localizada no delta 

sul próximo ao Cairo moderno. Heliópolis era o principal local de culto para a adoração do deus Sol 

Atum como criador desde o tempo do Império Antigo; Rá também foi adorado como criador lá” 

(HOLLAND, 2010, p.32). 
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criador seria Atum130. A principal fonte egípcia sobre seriam os Textos das Pirâmides. 

No texto 527 explica a origem dos deuses dessa Enéade em que: “Atum é aquele que 

veio a ser itifálico em Heliópolis. Ele colocou seu pênis em seu punho para que ele 

pudesse ter orgasmo com ele, e os dois gêmeos nasceram, Shu e Tefnut”. Shu 

representaria “o deus da vida manifestado no sopro da vida” (HOLLAND, 2010, p.33) e 

Tefnut seria o princípio feminino da umidade do ar. Ambos gerariam Geb, o deus da 

terra, e Nut a deusa do céu, que gerariam, por sua vez, dois deuses, Osíris e Seth, e duas 

deusas, Ísis e Néftis. E essa é uma das versões da criação dos deuses de Heliópolis. 

Porém, o pensamento religioso egípcio não ficou cristalizado por quase três mil anos, 

nem era único por todo o território do Nilo.  Como dito no início do parágrafo, os mitos 

poderiam variar de cidade para cidade, e um mito em uma cidade poderia ter versões 

diferentes no decorrer de sua história, de forma que se pode perceber, como bem disse 

José das Candeias Sales (1999, p. 27), que se “realizou de forma feliz, a síntese criativa 

da tradição e da inovação”. Ao longo de mais 3000 anos de história, essa civilização se 

viu modulando suas crenças religiosas, combinando deuses, misturando ritos, que 

poderiam refletir os acontecimentos políticos que envolvessem as cidades e os reis da 

terra do Nilo.  

Plutarco não narra nenhuma versão da cosmogonia segundo a tradição egípcia, 

mas apenas a teogonia dos deuses Osíris, Ísis, Tífon e Néftis. Em sua versão helenizada, 

o grego conta que Reia131 teve relações com Crono132, seu irmão, e posteriormente com 

Hélio133 e Hermes134. Dessas relações Reia gerou cinco filhos: no primeiro dia nascera 

 
130 “O completo "e" aquele que não é ", de acordo com o duplo significado da raiz de seu nome. Deus 

criador em Heliópolis, ele criou Shu e Tefnut, que, com seus sucessores, constituíram a Enéade. 

Antropomórfico, ele era também associado ao deus sol e era a manifestação do sol poente na combinação 

divina Khepri-Re-Atum” (DUNAND; ZIVIE-COCHE, 2004, p. 344). 
131 Uma das Titânides, filha de Geia (a terra) e Urano (o céu), foi esposa de Crono e com ele compartilhou 

a soberania do mundo e gerou seis filhos: Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Crono teria 

recebido um oráculo que o instruía a devorar os filhos, já que um deles o destronaria, na medida em 

fossem nascendo, e assim Reia teria escondido Zeus e dado à Crono uma pedra para que esse o comesse 

pensando ser o filho (GRIMAL. 2005, p.405). 
132 Dos Titãs, era o filho mais novo de Urano e de Geia, foi o único que ajudou a mãe a se vingar do pai, 

de quem cortou-lhe os testículos. Depois que passou a governar o mundo e recebeu o oráculo, devorava 

os filhos, na medida em que iam nascendo. Foi derrotado por Zeus, que tinha sido escondido por sua mãe 

e o forçou a devolver os irmãos que haviam sido engolidos por ele (GRIMAL, 2005. p.105). 
133 “Hélio, o Sol, é uma divindade ou, pelo menos, um gênio dotado de existência e de personalidade 

próprias, que se distingue de outras divindades solares como Apolo. Pertence à geração dos Titãs e, por 

isso, é anterior aos Olímpicos. Passa por ser filho do titã Hiperion e da titâmide Tia. É irmão de Aurora e 

Eos) e da Lua (Selene). Descende Urano e Geia” (GRIMAL, 2005, p. 202). 
134 “Hermes é o filho de Zeus e de Maia, a mais jovem das Plêiades. Nasceu numa caverna, no cimo do 

monte Cilene, no Sul da Arcádia. Maia concebera-o de Zeus em plena noite, enquanto os deuses e os 

homens dormiam. [...] Hermes era considerado o deus do comércio e também do roubo. Ele guiava os 
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Osíris; no segundo dia Aroureis, que alguns chamam de Hórus, o Velho, ou Apolo 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 12.355; 54.373); no terceiro dia teria nascido Tífon; 

no quarto, Ísis; e no quinto, Néftis, também conhecida, de acordo com Plutarco, como 

Teleutê135 (Fim), Afrodite e Nikê – personificação da Vitória. Os dois primeiros deuses 

seriam filhos de Reia com Hélio; Tífon e Néftis seriam filhos de Reia com Crono; e Ísis 

seria filha de Reia com Hermes (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 12.355). Vale 

ressaltar o papel de Hermes na obra de Plutarco ao comentar que alguns acreditavam 

que Ísis era filha de Prometeu, por crerem que esse teria descoberto a sabedoria e a 

premeditação, ideia da qual Plutarco particularmente discorda (PLUTARCO. Sobre Ísis 

e Osíris, 37.365); outros de que a deusa era filha de Hermes, que teria descoberto a 

escrita, a música e a poesia (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 3.352). Hermes também 

estaria presente no mito da luta entre Hórus e Tífon, como vemos mais adiante. 

É importante comentarmos brevemente sobre um dos irmãos de Ísis e Osíris: 

Seth. Seth era representado as vezes como um animal que não se sabe identificar, as 

vezes apenas com a cabeça desse animal. Tinha um caráter dúbio em que era o protetor 

da barca do sol de Rá e também o responsável pela morte do irmão de Osíris, causando, 

assim desordens e transtornos. Por isso Plutarco (Sobre Ísis e Osíris, 41.367D) 

reconhece Tífon como sendo o Seth egípcio, que ele afirma denotar ser “opressivo e 

compulsivo”. O Tífon na tradição grega seria um ser monstruoso que, segundo Grimal 

(2005, p.449), seria um intermediário entre um homem e uma fera, com uma força 

imensa.  

Da sequência da narrativa desse mito, Plutarco dá ênfase ao que diz respeito a 

apenas alguns desses deuses: Osíris e Ísis, que dizem que se apaixonaram ainda no 

ventre de Reia, onde poderiam ter gerado Hórus; e o casamento de Tífon e Néftis 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 12.356). Ísis permaneceria ligada a Osíris por toda 

sua história, não apenas como sua irmã, mas também como sua esposa e mãe de seu 

herdeiro, Hórus/Harpócrates. Osíris136, no Egito faraônico, era representado na época 

 
viajantes pelos caminhos; a sua imagem erguia-se nas encruzilhadas, sob a forma dum pilar cuja parte 

superior, apenas, estava talhada em forma de visto humano, mas dotado de órgãos viris muito visíveis” 

(GRIMAL, 2005, p.223-224). 
135 Aparentemente a ligação de Néftis com Teleutê parece estar, apor seu casamento com Seth/Tífon (e 

seu princípios destrutivo e ser patrono do mar e do deserto), aos limites da terra e das bordas do mar 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 38.366). 
136 “Seu nome foi dividido por outros para significar "aquele que ocupa o trono" ou "aquele que copula 

com o Ísis". Foi até mesmo sugerido que por trás de Osíris se esconde uma deusa-mãe original, cujo nome 

pode ser interpretado como "aquela que pertence ao útero". No entanto, a explicação mais provável 
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mais tardia como uma múmia, levando nas mãos um cajado e um mangual. Usava 

geralmente a coroa dupla que simbolizava a unificação do Alto Egito (a parte sul do 

território do Nilo) e do Baixo Egito (a parte norte do território do Nilo): na base, com 

chifres de carneiro; no centro uma peça cônica alta com duas plumas de cada lado.  

De acordo com algumas tradições, Osíris teria sido um grande rei que livrou os 

egípcios do primitivismo e da brutalidade, pois ensinou-os a semear, a cultuar aos 

deuses e deu a eles leis. Posteriormente, Osíris partiu pelo mundo ensinando o mesmo a 

outras culturas, utilizando discursos persuasivos, música e poesia. Ísis seria sua irmã e 

esposa e ficaria responsável por governar o Egito enquanto o marido estivesse fora. Mas 

Tífon, irmão de Ísis e Osíris, tomado pela inveja, constrói um sarcófago para aprisionar 

Osíris e o joga no rio que desagua no mar (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 13.356). 

Ísis ao descobrir o que aconteceu, corta o cabelo e se veste com roupas de luto e 

peregrina em busca do corpo do amado. O deus tinha várias prerrogativas, mas duas se 

destacam: como governante do mundo dos mortos e como representante do faraó morto, 

e posteriormente, com todos137 os mortos, além de sua ligação com o ciclo da 

vegetação138, como esclarece J. Gwyn Griffiths (1970, p.36): 

Como rei do reino dos mortos, ele foi creditado com poder sobre a 

água, especialmente o da inundação e sobre a vegetação; por meio 

desse poder ele poderia garantir a continuidade da vida aos crentes 

identificados com ele. Além disso, ele poderia prometer triunfo no 

julgamento após a morte, visto que era considerado tanto como aquele 

que havia conseguido isso por si mesmo quanto como o deus que 

presidia o tribunal, sendo este último papel provavelmente um atributo 

antigo dele. 

 
parece ser a mais simples: o nome de Osíris está conectado com a palavra ‘woser’, que daria o sentido de 

‘Poderoso’.” (HART, 2005, p.115). 
137 Se em um primeiro momento Osíris estava ligado apenas com a imagem do faraó, durante o Médio 

Império houve o que Rosalie David (2011, p.510) chama de “uma importante democratização das crenças 

religiosas”: “Com o colapso do Antigo Império, os reis menfitas e seu deus patrono Rá não mais eram 

protetores críveis da terra e do seu povo. Foram promovidos novos cultos divinos, mas o deus Osíris 

atraía o apoio mais amplo não somente em razão de sua associação aos rituais e ritos divinos realizados 

pela ascensão e coroação do rei, mas também porque ele poderia oferecer a imortalidade para as pessoas 

comuns. Se, durante o Antigo Império, somente o rei podia esperar desfrutar da imortalidade, na XI e XII 

Dinastia houve uma democratização das crenças. Embora os reis da XII Dinastia restaurassem o costume 

da construção de pirâmides, a maioria dos governadores provinciais continuou a ser enterrada em seus 

próprios distritos. Eles agora tentavam ganhar a vida eterna por meio de alguns artifícios religiosos e 

mágicos que tinham protegido os regentes do Antigo Império e asseguraram a sua passagem segura para o 

outro mundo” (DAVID, 2011, p.207-208). 
138 “Acreditava-se que a vida, a morte e o renascimento do deus coincidiam com o ciclo anual das 

estações. Ele personificava a renovação anual da vegetação e era considerado doador da vida e fonte de 

fertilidade para todo o país” (DAVID, 2011, p.511-512). 
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No papiro do Livro dos Mortos de Hunefer (Fig. 03), temos Anúbis guiando e 

pesando o coração do morto em uma balança: à esquerda da balança, temos o coração 

que não deve pesar mais que a pena colocada no outro prato à direita da balança. 

Sentado abaixo da balança, vemos Ammit, a “Devoradora dos condenados”, que tinha a 

cabeça de crocodilo e o corpo de leão. À direita da balança temos Thot, com a cabeça de 

íbis, que segura um pergaminho com a mão esquerda e uma pena com a direita, 

tomando nota da pesagem. É Hórus, com a cabeça de falcão que conduz o morto  para 

que possa assim ser julgado por Osíris que representado como uma múmia com a pele 

de cor esverdeada sentada no trono. Na mão direita, Osíris leva o cajado, e na mão 

esquerda o mangual. O deus dos mortos também leva na cabeça a coroa dupla. Notemos 

que atrás do trono em que Osíris está sentado, temos Ísis e Néftis, ambas com as mãos 

sob os ombros de Osíris, acompanhando e auxiliando o deus nessa tarefa no Mundo dos 

Mortos. Ísis está ao fundo, com a peruca preta e o vestido amarelo, leva a cabeça o 

símbolo de um  trono, símbolo de seu nome. À frente temos Néftis, com a peruca azul e 

o vestido branco, levando sob a cabeça símbolo do hieroglifo que ela representa, que 

significaria “Senhora do Palácio”. 

 

Figura 03: Livro dos Mortos de Hunefer (Hw-nfr), 3º frame. Totalmente colorido. 

A cena do frame mostra o julgamento de Hunefer. Papiro da 19ª Dinastia 

encontrado no Egito139.  

Se por um lado Osíris tinha a proeminência divina no Egito faraônico, sendo 

cada vez mais cultuado e tendo mais templos, com funções e símbolos mais 

 
139 EA9901,3 – The British Museum (Acessível: 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA9901-3). Acessado em: 30/05/2021 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA9901-3
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sincretizados com outros deuses egípcios, por outro lado Ísis, como sua irmã, consorte e 

mãe de seu filho, tinha um papel de influência ainda reduzido, em comparação com o 

primeiro deus. Tal aspecto mudaria durante o período greco-romano. 

Outro ponto geral que vai permanecer na biografia da deusa em sua difusão 

pelo Mediterrâneo, e além, é sua ligação materna com Hórus e/ou Harpócrates. Hórus, 

visto no Egito faraônico como deus-falcão, era o ‘senhor dos céus’. Se Osíris 

representava o faraó morto, o governante em vida era uma manifestação de Hórus. Filho 

de Ísis e Osíris, ao atingir a maturidade seria responsável por vingar-se e retomar o 

poder do Egito usurpado pelo assassino de seu pai, seu tio Seth/Tífon. De acordo com 

Plutarco, Hórus recebeu a ajuda de: Osíris, que veio do submundo para equipá-lo e 

treiná-lo para a batalha (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 19.358); de Ísis, que o 

escondeu e cuidou de seus ferimentos (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 19.358); e 

Hermes, que intercedeu em favor dele quando a disputa pelo trono egípcio foi levada ao 

julgamento dos deuses, em que Tífon alegava a ilegitimidade de Hórus (PLUTARCO. 

Sobre Ísis e Osíris, 19.358). Hórus, após muitas batalhas contra Tífon, vence, provando 

sua legitimidade para trono do Egito. 

Harpócrates, de acordo com George Hart (2005, p. 71), provem do grego e 

significaria “Hórus, a criança”. Era representado como uma criança jovem, de 

constituição fraca e geralmente levava o dedo a boca. Sua origem é ainda mais 

complexa que os outros deuses, as vezes aparecendo como um deus diferente de Hórus. 

No mito narrado por Plutarco, Harpócrates foi gerado depois da batalha de Tífon e 

Hórus. Nele, Ísis havia tido relações com Osíris depois da sua morte e gerado 

Harpócrates, que nasceu prematuro e com fraqueza nos membros inferiores 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 19.358; 65.377). Analisamos a diferença entre os 

dois deuses para Plutarco da seguinte maneira: Hórus seria o produto frutífero da união 

de Ísis e Osíris; Harpócrates deve ser visto como patrono e mestre da visão racional 

sobre os deuses que continua jovem, imperfeito e inarticulado entre os homens e sua 

imagem com o dedo na boca seria um símbolo de reserva e silêncio (PLUTARCO. 

Sobre Ísis e Osíris, 68.378). Curiosamente, nem Hórus, nem Harpócrates estão inseridos 

na narrativa de Apuleio.  

Como vemos seu papel de defensora do irmão/esposo, que o lamenta, o 

procura, o ressuscita e recebe sua semente, um modelo de amor e devoção de esposa, 

viúva e mãe permanece para ser seguido pelas mulheres egípcias – e posteriormente 

gregas e romanas -  em seus diferentes estágios de vida, mas sem perder seu aspecto 
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divino poderoso. Modelos que também deveriam ser seguidos pelas mulheres no 

período de Plutarco. O grego também destaca esses aspectos conjugais e maternos da 

deusa ao dizer que a mulher casada deve fazer como Ísis: ter relações com o marido, 

esperar e ansiar por ele, sendo essas as características devem ser as mais dominantes e 

puras (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 58.375).  

Ísis possuía também no Egito faraônico outra característica: a de grande maga.  

Destacamos um mito para ressaltar o poder mágico de Ísis. Tais poderes mágicos 

estavam presentes principalmente em textos mágicos voltados para o objetivo de sanar 

certas desordens locais causadas por uma contingência presente e aparentemente 

comuns nas rotinas das famílias egípcias, como picadas de escorpiões e cobras. Este foi 

produzido no Reino Médio e está presente em vários materiais encontrados em Deir el 

Medina, uma vila de artesãos que trabalhavam nas tumbas. O mito140 contém 

encantamentos para remover veneno de uma pessoa. Nele, Ísis cria uma cobra de barro 

enfeitiçada para picar e envenenar o deus-sol Rá. Rá cai doente e clama pela ajuda dos 

outros deuses para ajudá-lo. Ísis então ordena a ele dizer seu nome, pois “um homem 

vive quando é chamado pelo seu nome”. Rá então descreve todos os seus atributos, mas 

sem proclamar a sua alcunha em específico e a deusa o avisa que ele só poderá ser 

curado do veneno se contar a ela seu nome, ele o faz. A partir daí Ísis adquire um 

grande conhecimento e poder, recita o encantamento que livra Rá do veneno e o deus é 

salvo.  

No entanto, se no período faraônico, Ísis era portadora de um grande poder 

mágico – mas não era a única deusa que praticava magia, no período greco-romano, 

essa característica decai consideravelmente. Richard Gordon e Valentino Gasparini 

observam isso ao analisar a presença da deusa nas evidências de práticas mágicas no 

Egito e fora dele, em especial os Papiros mágicos. Nos Papiros Mágicos Demóticos141, 

o nome de Ísis, quando aparece, é usado principalmente nas práticas de adivinhação e na 

magia erótica, sendo essa última a principal práxis presente nos Papiros Gregos 

 
140 Esse mito está presente em diversas fontes como no Papiro de Turim e no de Chester Beatty e em 

alguns óstracos encontrados na região. No site https://www.ucl.ac.uk/museums-
static/digitalegypt/literature/isisandra.html#:~:text=In%20this%20tale%2C%20Isis%20forms,only%20to
%20her%20son%20Horus. pode se acessar a transliteração e a tradução do mesmo. Acessado em: 

01/05/2021. 
141 “datado do século III d.C., [...]. Seu assunto - magia e medicina - não é destituído de interesse. Ele está 

intimamente relacionado com os Papiros Gregos Mágicos do Egito do mesmo período, mas, sendo escrito 

em demótico, naturalmente não reproduz os hinos gregos que são uma característica tão importante desses 

papiros” (GRIFFITH; THOMPSON, 1904, p. v). 
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Mágicos142 (GASPARINI, GORDON, 2014, p.45). Já fora do Egito, tanto Ísis quanto os 

outros deuses egípcios vão aparecendo cada vez menos nas defixiones encontradas na 

África, em Roma e em Atenas. A hipótese desses autores é que, como dissemos 

anteriormente, as práticas mágicas não eram bem vistas no período greco-romano, de 

modo que a recepção dos gregos e romanos dos deuses egípcios só foi possível por meio 

de dois processos, que os autores chamam de “técnicas”: a oclusão simples e a 

redefinição. Ambos se apresentam quando a palavra “magia” ou “mágica” desaparece 

dos feitos desses deuses que passam a ser caracterizados como ‘maravilhas’ e 

‘milagres’.  Esses processos seriam então “uma necessidade de construir fronteiras mais 

firmes dentro do complexo discurso religioso do Principado intermediário” 

(GASPARINI, GORDON, 2014, p.55).  

Essa mudança e outras tiveram início com a vitória, em 332 a.C., de Alexandre 

da Macedônia sob os persas que dominavam o Egito já há algum tempo. No tempo que 

passou na terra do Nilo, Alexandre fundou a cidade de Alexandria na costa do Egito, 

que seria por séculos o centro cultural e intelectual do Mediterrâneo; permitiu que os 

egípcios mantivessem suas práticas religiosas; ofereceu sacrifícios a seus deuses e foi 

nomeado faraó pelos seus sacerdotes (DAVID, 2011, p.413). Com sua morte em 323 

a.C. e após muitas guerras e disputas pelos territórios conquistados pelo macedônio, 

Ptolomeu (e posteriormente Ptolomeu I Sóter), filho de Lagos, general de Alexandre, 

estabelece sua dinastia na região do Nilo em 305 a.C., essa mesma que seria a mais 

longa dinastia helenística e terminaria com a morte de Cleópatra VII e o domínio 

romano em 30 a.C. Os Ptolomeus então assumiram o título anterior de faraós, mantendo 

a tradição local e adquirindo a legitimidade religiosa e política de governante típica da 

região do Nilo e continuando o vínculo dos governantes gregos com a Tríade Osíris, Ísis 

e Hórus, de modo que o os Ptolomeus, como manifestação de Hórus, receberiam a 

 
142 “Os textos que chamamos de “Papiros Mágicos Gregos” (doravante PGM), que deveriam ser 

chamados de “Textos Rituais Egípcios Tardios principalmente em Grego e Demótico”, fazem parte dessa 

acomodação, sendo produto de um esforço de adaptação do templo do Período Tardio -prática às 

demandas dos habitantes de língua grega das metrópoles. Essas pessoas não pensavam mais que 

precisavam ser protegidas de crocodilos e hipopótamos ou das visões noturnas de Apófis / Apap (o 

demônio do caos), mas queriam assistência prática na forma de adivinhação, soluções para dramas 

familiares e sexuais, praxeis para garantir o sucesso, atratividade e vingança por erros reais ou 

imaginários, questões que antes eram completamente marginais. Uma produção impressionante de textos 

rituais, essencialmente egípcios em conceitos e estratégias básicas, mas (principalmente) escritos em 

grego e com numerosas referências culturais gregas, divindades gregas e poemas hinários gregos (mas 

também incorporando referências mais ou menos aprendidas a judaicas e outras tradições rituais - criando 

assim o seu próprio “Oriente” - e toda uma bateria de “efeitos especiais”), atendeu a essa demanda, [...]” 

(GASPARINI, GORDON, 2014, p.40). 
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investidura de Ísis que legitimaria seus poderes (GASPARRO, 2007, p.62). Analisemos 

mais aspectos sobre essas mudanças ocorridas no período helenístico no item seguinte. 

 

3.2 Ísis helenística e romana: nova iconografia e uma companhia “renovada” 

 

Três pontos nas mudanças estabelecidas no Egito Ptolomaico nos interessam 

mais significativamente nesta pesquisa: a – já aceita – helenização de Ísis, a construção 

do deus Serápis e o culto de mistérios143. A helenização de Ísis, ou seja, a transformação 

da deusa em caracteres típicos gregos, é mais percebida em sua iconografia, em que 

passam a representá-la com traços de feminidade humana e divina tipicamente grega 

somada a novos acessórios e roupas, a maioria deles já estavam presentes em outras 

divindades gregas (MALAISE, 2000, p.1). Quando e por quem exatamente essas 

mudanças foram impostas, é impossível de se dizer (GASPARRO, 2007, p.68). Em 

Alexandria, por exemplo, Ísis parece ter sido basicamente a esposa de Serápis, onde 

também teve poucos seguidores talvez devido ao acesso restrito dos egípcios 

(MALAISE, 2000, p.17). Além da iconografia, os cultos de mistérios inseridos nos ritos 

à Ísis foi uma inovação Helenística e talvez o fator definitivo de Ísis nas sociedades 

helenísticas e romanas, inspirado nos exemplos de Elêusis (VERSLUYS, 2013, p. 254) 

e também nos mistérios de Dioniso (TAKÁCS, 1995, p.2), como estudamos mais 

detalhadamente nesse item. 

Acreditamos que tais mudanças foram permitidas graças à fluidez e à 

flexibilidade da teologia egípcia devido à formação de círculos sacerdotais locais no 

Egito, a certo nível helenizados, mas também conhecedores da dinâmica religiosa 

egípcia (BRICAULT, 2019, p.2). Essas transformações nos levam a nos perguntar: qual 

o grau de helenização de Ísis? Podemos falar de uma Ísis helenizada ao ponto de perder 

todo e qualquer traço egípcio? As respostas a essas questões são diversas e muitas vezes 

opostas. Aqui nós defendemos que não se pode dizer que houve a criação de uma Ísis 

totalmente grega, pois como tentamos demonstrar nessa subseção, que certas 

características egípcias ainda permaneceram, por mais que outras tenham sido 

suprimidas. Portanto, podemos falar de uma Ísis nova, com novas funções e atributos 

 
143 Analisamos no último capítulo a presença a iniciação aos mistérios que passaram a fazer parte do culto 

a Ísis também durante sua helenização.   
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agregados aos principais atributos já existentes na Ísis faraônica. Uma Ísis ampliada, 

mas que manteve sua origem egípcia. 

Michel Malaise (2000, p.4-5) segue três categorias para traçar as mudanças 

ocorridas na iconografia de Ísis a partir do período dos Ptolomeus. As imagens da 

primeira categoria mostram uma deusa ainda pouco helenizada com aspectos mais 

rígidos e parecidos com a Ísis faraônica, com roupas mais justas, os braços pressionados 

junto ao corpo que ainda continuam a ser representada, mas diminuem com o tempo. A 

segunda categoria é marcada por uma Ísis cada vez mais helenizada. Já na vestimenta 

percebemos a diferença em que a deusa passa usar chiton grego, às vezes com franjas e 

amarrado no peito com um nó que ficaria típico das representações da deusa e de suas 

sacerdotisas. A peruca egípcia é substituída por um cabelo volumoso e ondulado solto e 

coroado por um basileion, uma coroa também típica, formada por um disco solar 

emoldurado por dois chifres que remetem a antiga imagem que Ísis toma de Hathor, 

tendo acima duas plumas (MALAISE, 2000, p. 5), somado a isso, o rosto da deusa é 

demonstrado com um aspecto de serenidade e grandiosidade (MALAISE, 1972, p.177). 

Na maior parte das vezes, a deusa costuma levar à mão um sistro posicionado de uma 

maneira como se o movimentasse e levando na outra mão uma situla, sendo essa 

iconografia aceita como a “canônica” (MALAISE, 2000, p. 5).  

Plutarco e Apuleio transmitem suas próprias iconografias da deusa. O 

madaurense faz uma descrição mais completa e conta sua Ísis ao sair do mar em seu 

sonho, descrevendo seus cabelos: “sua rica cabeleira, ligeiramente ondulada e 

largamente espalhada sobre a nuca divina, flutuava com um mole abandono” 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.3). Sobre o cabelo da deusa, Plutarco apenas conta que 

Ísis cortou um dos seus cachos ao descobrir que Osíris havia morrido (PLUTARCO. 

Sobre Ísis e Osíris, 14.356D). 

Apuleio relata que a coroa, que ele não chama de basileion, era multiformis, ou 

seja, tinha vários elementos: flores que lhes rodeava a cabeça, tendo no meio um disco 

que ele relaciona com a lua. É importante lembrar que o disco na fronte da deusa já era 

encontrado em sua iconografia faraônica, porém ali o disco representava o sol e não a 

lua, sendo que essa relação com a lua seria, de acordo com Griffths, uma interpretatio 

graeca (1975, p.125). Acreditamos que o termo basileion aparece pela primeira vez em 

Sobre Ísis e Osíris (19.358D), quando Plutarco nos conta que Hórus, ao descobrir que 

Ísis libertou Tífon, com raiva arranca a coroa da cabeça e Hermes lhe dá outra coroa – 

um basileion - que teria a forma de uma cabeça de vaca. Tal coroa consistia no disco 
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solar, emoldurado por dois chifres de vaca e tendo acima duas penas altas de falcão. Às 

vezes, poderia aparecer outros elementos como os uraeus. No capítulo 43, Plutarco 

conta que os egípcios acreditavam que a lua tinha poderes sobre as cheias do Nilo e 

seria na lua que os poderes de Osíris se localizariam. Porém, mais à frente em sua 

narrativa, ele comenta que alguns diziam que Osíris era o sol e que Ísis seria, então, a 

Lua (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 44.355E).  

A cada lado, o disco lunar estava, para Apuleio, cercado de duas víboras com 

as cabeças levantadas, que era conhecida como uraeus, um símbolo comum encontrado 

nas representações dos faraós egípcios. Griffiths (1975, p.125) é um dos que acreditam 

na possibilidade de que Apuleio tenha confundido os chifres hathóricos com as 

serpentes, que estão ausentes da descrição feita por Apuleio. Plutarco interpreta a 

presença dos chifres hathóricos nas estátuas como imitação da lua crescente, já que 

alguns acreditavam que Ísis era a Lua (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 52.372D), 

como dissemos acima. Para eles, a Lua ajudava nos assuntos amorosos e essa era, para o 

grego, uma das prerrogativas da deusa (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 52.372D). Por 

detrás do disco, despontando para o alto na descrição de Apuleio, duas espigas de Ceres, 

o que marca mais um aspecto que aproxima a deusa egípcia de Deméter/Ceres 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.3). Até hoje nenhuma imagem de Ísis encontrada parece 

combinar todos esses elementos presentes na descrição de Apuleio sobre adorno da 

cabeça da deusa (GRIFFITHS, 1975, p.126; BIANCHI, 2007, p. 489). 

Sobre o porquê do basileion descrito ter sido tomado de Hathor e substituído o 

antigo emblema de trono como atributo de Ísis só há especulação. Michel Malaise 

(1976, p.232) há muito dizia que as razões podem ter sido duas: (1) no período 

ptolomaico a coroa era usada para representar Hathor e também as rainhas, então o que 

houve foi uma tentativa de aproximação das deusas já que ambas eram conhecidas por 

serem ligadas as mulheres; ou (2) para destacar Ísis que muitas das vezes foi relacionada 

as rainhas ptolomaicas, já que ela era também consorte de um governante e mãe do 

herdeiro. O encontro do disco solar egípcio emoldurado com os chifres liriformes mais 

as duas penas na parte posterior acabam sendo incorporadas aos penteados das rainhas 

da XVIII Dinastia, após uma ‘hathorização’ da realeza feminina, e passa a ser usado 

tanto pelas esposas do faraó quanto pelas deusas próximas a Hathor (VEYMIERS, 

2014, p.197). 

A vestimenta da deusa no sonho de Lúcio consistia em uma túnica 

multicolorida de linho e um manto (palla) negro que dava a volta ao corpo da deusa,  
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Mas o que mais do que tudo sobrecarregou minha visão foi o manto 

do negro mais profundo, resplandecente com brilho escuro; deu a 

volta em torno dela, voltando sob o lado direito para o ombro 

esquerdo, uma parte da roupa caindo na forma de pequenos nós; e 

pendurado com muitas dobras, todo o manto ondulava graciosamente 

com franjas franjadas em suas bordas mais baixas. 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 magnifico, corria, sem 

interrupção, uma grinalda composta inteiramente de flores e frutas 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.3-4). 

Podemos assumir que a túnica feita de linho e de diversas cores é uma 

reprodução por parte de Apuleio do modo tradicional egípcio de vestirem os deuses (e 

os sacerdotes), que se manteve nas mudanças feitas durante os Ptolomeus e que 

perduraram. Plutarco também descreve o robe de Ísis com diversas cores,  

pois seu poder essencial diz respeito ao material, que se torna tudo e 

tudo recebe - luz e escuridão, dia e noite, fogo e água, vida e morte, 

começo e fim; o manto de Osíris, no entanto, não tem nada escuro ou 

variegado sobre ele, mas é de uma cor simples, a cor da luz 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 77.382C). 

Porém, não podemos afirmar que as vestimentas de Ísis eram apenas desse tipo. 

Recordemos que no capítulo 03 de Sobre Ísis e Osíris, o grego aponta que os estolistas, 

ou seja, os sacerdotes responsáveis por vestir as estátuas dos deuses e cuidar dos 

ornamentos que eram usados nas imagens, vestiam a deusa com roupas claras e escuras. 

A palla negra citada por Apuleio pode ter uma relação com a explicação dada por 

Plutarco em Sobre Ísis e Osíris (52.372D) a respeito do uso do tecido negro. Para o 

grego, ao relacionar a deusa com a lua, a vestimenta negra seria “indicativos dos 

disfarces e ofuscações em que ela busca ansiosamente o sol”. Mais uma vez notamos a 

relação que esses dois autores fazem da deusa com a lua: Plutarco interpreta o disco no 

basileion como a figura de uma lua crescente e com a vestimenta escura que 

relacionaria com um céu noturno (52.372D); Apuleio, por sua vez, também percebe no 

disco presente na coroa da deusa um aspecto lunar e na palla um fundo escuro, bordado 

com estrelas e uma lua. Além disso, mais dois pontos precisamos destacar desse aspecto 

lunar que os autores traçam. Não podemos esquecer que a prece feita por Lúcio na praia 

é dirigida à lua cheia e à alguma presença divina que ele percebe no momento: 

Despertado por um súbito pavor, vi o disco da lua cheia, que nesse 

momento emergia das ondas do mar, tudo iluminado com uma viva 

claridade. Com a cumplicidade da sombra da noite silenciosa e 

secreta, sabendo também que 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 
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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; [...] (APULEIO. Metamorfoses, 

XI.1). 

Lúcio não identifica a presença divina juntamente a da Lua, e por isso ele 

nomeia algumas possibilidades de deusas como Ceres, Vênus, Diana e Prosérpina 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.2). Contudo, quem responde as preces é Ísis que afirma 

ser todas essas deusas que ele menciona e outras mais (APULEIO. Metamorfoses, 

XI.5). Além disso, todas essas atribuições feitas a lua acabam sendo também aplicadas à 

Ísis mais adiante quando ela ‘propagandeia’ seus poderes, já que eles se estendem por 

todo o mundo e é ela que governa tudo (APULEIO. Metamorfoses, XI.5). De acordo 

com Griffiths (1972, p.501; 1975, p.128) e, também, Malaise (1976, p.236), o uso da 

vestimenta negra seria algo específico da Ísis greco-romana, ou seja, não há paralelos de 

Ísis e a lua no período faraônico. Bianchi (2007, p.491), por sua vez, nos lembra que 

também não há indícios conhecidos de imagens de Ísis com a vestimenta pintada ou 

bordada com elementos celestiais. Para ela (BIANCHI, 2007, p.491-492), a descrição 

das vestimentas de Ísis em Apuleio parece ser uma visão (verbal) pessoal do autor do 

que uma descrição literal do que se costumava encontrar nas imagens da deusa egípcia 

e, por isso, sua descrição do manto e da palla não pode ser utilizado como parâmetro 

para comparar com as imagens da deusa encontrada.  

No que diz respeito ao nó típico, notemos que Apuleio descreve pequenos nós 

– nodulis – e não o nó grande e único entre os seios, sendo que no caso da descrição de 

Apuleio, os nós constituem parte da franja do manto e não no centro do corpo da 

imagem, sendo que Plutarco não faz nenhuma menção ao nó. Bianchi (2007, p.490) 

interpreta a presença do nó na vestimenta de Ísis como um indício de que essas 

determinadas imagens eram inextricavelmente ligadas ao Egito e devem ser 

consideradas no contexto de uma tradição egípcia, já que o nó na vestimenta era típico 

do período faraônico. Acreditamos que as presenças e ausências de aspectos na 

composição da imagem da deusa devem ser submetidos a diferentes interpretações e 

prismas, já que nos nossos casos aqui expostos os fatores considerados de que, por 

exemplo, a ausência do conhecido “Nó de Ísis” nas representações de Apuleio e 

Plutarco significam, especificamente na nossa análise um afastamento, pelo menos 

nesse ponto, da Ísis típica do período dos faraós. 

Apuleio ainda cita alguns atributos que acompanham a deusa. O primeiro é o 

sistro (Fig. 04). Originalmente o sistro era utilizado no culto egípcio da deusa Hathor e 
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haviam dois tipos: o sistro-naos era formado por uma haste cilíndrica terminada em uma 

umbela com a forma de feixes de papiros e sobre ela havia um edifício pequeno em 

forma de uma naos,  na abertura do edifício que se posicionavam os discos metálicos 

nas hastes, que ao se sacudir, o instrumento produzia o som; e os sistro-laço144 que tinha 

o cabo na forma cilíndrica, na parte superior uma fita de metal formando um arco no 

qual possuía três perfurações de cada lado onde se apoiam as hastes de metal 

(BRANCAGLION, 2013, p.18). Esse último tipo parece ter sido o que perdurou até o 

período romano, mas não livre de modificações e são desses tipos que são descritas por 

Apuleio e Plutarco. Com o tempo, o instrumento de percussão acabou sendo um 

símbolo de Ísis, em especial durante o I século d.C., sendo possível encontrar sua 

presença em diversos tipos de fontes. Antes dessa mudança, como comentamos, o 

objeto era ligado ao culto de Hathor e muitas vezes era uma oferenda votiva a deusa, 

podendo ter diversos significados dependendo do contexto:  

Nas inscrições e decorações do período ptolomaico, o sistro é usado 

tanto pela própria deusa [Hathor] quanto por aqueles que desejam 

chamá-la. O sistro é tanto um cetro que representa o poder da deusa, 

especialmente em questões de fertilidade, quanto um elemento usado 

por reis mortais para apaziguar seu caráter felino e perigoso. Mais 

particularmente, o sistro também deve ser ligado ao aspecto erótico da 

deusa de quatro faces, que em certas cosmogonias é o lado feminino 

do Sol, a amante de Atum ou às vezes até sua mãe (SAURA-

ZIEGELMEYER, 2013, p.382). 

No caso do instrumento que a Ísis de Apuleio era de bronze, em que a deusa 

levava na mão direita “cuja a lâmina estreita, recurva em forma de cinturão, estava 

atravessada por algumas pequenas campainhas. Ao tríplice movimento dos braços, 

tintinavam com um som claro” (APULEIO. Metamorfoses, XI.4). O instrumento 

também é citado por Plutarco (Sobre Ísis e Osíris, 63.376C) que o descreve com 

características mais simbólicas: 

O topo do sistro é arredondado e a curva envolve os quatro objetos 

que são sacudidos. Para a parte do mundo que é criada e decai é 

envolvida pelo globo da lua, e tudo nele é movido e mudado por meio 

dos quatro elementos, fogo, terra, água e ar. No topo da curva do 

sistro gravam-se a figura de um gato com rosto humano, e abaixo, sob 

as hastes que se agitam, o rosto de Ísis de um lado e o rosto de Néftis 

do outro. Com os rostos simbolizam criação e morte (pois estas são as 

mudanças e movimentos dos elementos); e com o gato eles 

 
144 Esse tipo de sistro pode ser interpretado como uma analogia ao sinal hieroglífico da vida, ankh, não 

somente pelo formato mas também por ser associado a capacidades de regeneração e revigoração, e por 

seu som ser um sinal de júbilo e alegria (BRANCAGLION. 2013, p.20). 
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simbolizam a lua por causa da debilidade, atividade noturna e 

fertilidade sexual deste animal. 

Com essas descrições dos autores, podemos imaginar um chocalho de som 

mais agudo como de sinos. Plutarco os interpreta “que as coisas que existem devem ser 

abaladas e nunca devem parar de se mover, mas devem ser despertadas e perturbadas, 

por assim dizer, quando estão sonolentas e preguiçosas”. Desse modo, na visão do 

grego de Queronéia, o som do instrumento musical sagrado repele e afugenta o mal, no 

caso Tífon. Na Figura 04, vemos os aspectos gerais descritos pelos nossos autores do 

sistro presentes na imagem: seu topo arredondado e suas hastes que ao se 

movimentarem produzem um som agudo. Algumas outras características parecem que 

variavam nos instrumentos como os adornos que vemos no topo do sistro, um gato 

sentado. Além disso, na base da haste percebe-se uma pequena imagem de um falo.   

 

Figura 04. Sistro de bronze. Encontrado na cidade de Roma do I e II séc.145 

Quando Plutarco descreve o instrumento, infelizmente o grego não informa 

quem o usava, quando e como ele era usado, apenas conta que era usado para afugentar 

Tífon. Já Apuleio traz o objeto em um primeiro momento como um objeto-símbolo 

como vários outros que são atribuídos a Ísis em sua descrição. No segundo momento, 

como vemos melhor no próximo capítulo, os iniciados nos mistérios o levam e o 

sacodem durante a procissão; são usados como instrumentos musicais e produziam um 

som claro e agudo (APULEIO. Metamorfoses, XI.10). Vejamos que em cada um dos 

contextos o significado do instrumento parece variar: em Plutarco o objeto parece ter 

 
145 1756,0101,541 – The British Museum (Acessível: 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1756-0101-541). Acessado: 03/06/2021. 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1756-0101-541
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um objetivo ritual de afugentar os males; quando presente na descrição de Apuleio, 

parece um símbolo, um dos atributos da deusa; e quando usado pelos iniciados durante a 

procissão do festival parece como uma manifestação de júbilo pelo começo do período 

de navegação que, por abrir a procissão propriamente dita, o som poderia chamar a 

atenção de quem assistia a pompa. Isso nos mostra a natureza polissêmica do 

instrumento que vai além dessas duas obras. Além disso, o uso desses atributos como o 

sistro e nó como um remetimento à Ísis pode até servir para contextos romanos e 

gregos, mas no Egito romano eles ainda poderiam ser confundidos com outras deusas 

como Hathor. Por outro lado, qualquer um desses atributos poderiam também serem 

tirados de contexto e utilizados para outros fins como demonstração de poderes 

políticos ou até mesmo por sua exoticidade, em outras palavras, como objetos 

decorativos. 

Na mão esquerda de Ísis, na narrativa de Apuleio, pendia um cymbium aureum, 

um tipo de vaso de ouro visto como uma espécie de taça, em que a alça tinha a forma de 

uma serpente com a cabeça erguida e o peito inflado (APULEIO. Metamorfoses, XI.4). 

A deusa estava calçada com uma sandália trançada de folhas de palmeiras, que ele faz 

questão de ressaltar ser a árvore da vitória, um simbolismo grego (GRIFFITHS, 1975, 

p.135), assim como o profeta Zatchlas usa no Livro II.28. O uso das palmeiras tanto por 

Ísis quanto mais adiante pelos sacerdotes de Anúbis, é interpretado como um símbolo 

da vitória da deusa sobre a morte. Para finalizar, o autor descreve  que a deusa recendia 

um perfume proveniente da Arábia, famoso por seus perfumes.  

A estátua encontrada na Vila de Adriano parece ser o exemplo mais completo 

desse ‘cânone’ (Fig. 05). Nela, Ísis está de pé e tem o cabelo ondulado preso na nuca, e 

cachos de cabelo em cada lado da orelha, além de usar um véu que lhe cobre a cabeça. 

Acima um pequeno basileion: um pequeno disco solar ou lunar cercado por dois uraeus 

e duas palmas na parte posterior do disco que são restaurações modernas.  Ela está 

vestida com um chiton e um manto com franjas nas bordas, amarrado ao peito com um 

nó. A mão direita levantada, a imagem leva a restauração moderna de um sistro e a mão 

esquerda junto ao corpo ela carrega um vaso, também uma restauração moderna. Seus 

pés estão calçados com uma sandália de folhas de palmeira. 
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Figura 05: Estátua de Ísis. 117-138 d.C., Mármore146.  
 

O que alguns autores identificam como um “cânone” na iconografia de Ísis não 

pode ser atestada sempre, incluindo as representações construídas por Plutarco e 

Apuleio. Podemos perceber visíveis mudanças nas formas que caracterizavam a deusa 

 
146 Nº MC0744 – Museu Capitolino (Acessível: http://www.museicapitolini.org/en/opera/statua-di-

iside?tema=1). Acessado em: 11/04/2021. 

http://www.museicapitolini.org/en/opera/statua-di-iside?tema=1
http://www.museicapitolini.org/en/opera/statua-di-iside?tema=1
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quando a comparamos com o período faraônico, mas os autores das representações 

poderiam variar e eleger os atributos das deusas de acordo com seus objetivos, ou até 

mesmo seus conhecimentos sobre o culto da deusa, de modo que além da ausência ou 

presença dos atributos, as imagens poderiam ser marcadas por certas variações. Nas 

interpretações que os autores davam ou não a elas e nos usos desses atributos, isto é, se 

eles eram meramente simbólicos ou tinham algum uso nos rituais, acreditamos que 

havia realmente um forte fator de escolha de como as pessoas construíam suas imagens 

da deusa de modo que servisse aos seus objetivos, fossem eles religiosos ou não. 

A última categoria de imagens citadas por Malaise (2000, p.5-6) é aquela em 

que a deusa se encontra sentada. A mais frequente dessas é aquela em que Ísis está 

amamentando Harpócrates, também chamada de Ísis lactans, o apoiando em seus 

joelhos. Tal tema iconográfico é uma herança faraônica, um tipo comum no Egito de 

descrever Ísis e seu filho, vista principalmente como uma protetora do casamento e da 

maternidade. E como vemos, esses dois aspectos do culto de Ísis perduraram pelo 

Período Helenístico até as épocas de Plutarco (presente no mito narrado pelo grego) e 

Apuleio (na descrição de uma deusa misericordiosa e protetora de seus seguidores).  

Não podemos, no entanto, reduzir a iconografia de Ísis a apenas os tipos 

citados anteriormente. Lembremos que a medida que a deusa é combinada com outras 

deusas, houve também uma mistura nos modos como a deusa passava a ser 

representada, dependendo da deusa com quem se aproximava e seus poderes. Em alguns 

momentos a deusa adquire certos elementos que normalmente eram de outras deusas, 

deste modo, dando-lhes um novo significado; em outros, a mistura de elementos 

mantinham as duas identidades. 

Serápis ou Sarapis seria o resultado de uma tentativa de unir, no aspecto 

religioso sob a supervisão dos Ptolomeus, caracteres gregos e egípcios. Apesar de 

aclamado, principalmente na cidade de Alexandria, aparentemente o culto a esse deus 

não conseguiu unir religiosamente os dois povos, de modo que se esse foi realmente o 

objetivo dos governantes, tal fato ainda é muito debatido (BRICAULT, VERSLUYS, 

2014, p.8). Mas seu sucesso na difusão dos cultos isíacos é claramente atestado em sua 

proeminência no que diz respeito a Ísis, a quem era relacionado como consorte. O novo 

deus criado seria a soma de características físicas de Osíris, selecionada com as de uma 

deidade grega, e talvez Dioniso-Sabazio, que também posteriormente era apresentado 

com calathos (TURCAN, 2001, p.81). Seu nome seria derivado do nome de Osíris e de 

Ápis (Osor-Hapi), pois ambos estariam entrelaçados no mesmo ser, sendo o último a 
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imagem corpórea da alma de Osíris (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 29.362). Serápis 

pode ser identificado inclusive como a junção dos atributos de Zeus com os do boi Ápis.  

Porém, Plutarco discorda de tal etimologia. Para o grego, caso o nome Serápis 

seja de origem egípcia, ele denotaria alegria e júbilo, pois ele leva em consideração o 

Festival Charmosyna de Sairei, que seria um festival que festejava o sucesso de Ísis em 

achar as partes do corpo de Osíris em que ele foi revivificado (PLUTARCO. Sobre Ísis 

e Osíris, 29.362). Plutarco (Sobre Ísis e Osíris, 61.376) defende que o nome ‘Serápis’ 

teria origem egípcia e o de ‘Osíris’ grega, mas que ambos designavam um deus e um 

poder, assim, não deve haver rivalidade no que diz respeito aos nomes dos deuses.  

Plutarco narra uma versão sobre a “invenção”147 do deus Serápis. Na narrativa, 

Ptolomeu Sóter viu em um sonho um colosso do deus Plutão148, na cidade de Sinope149, 

que lhe ordenava que a transportasse logo para Alexandria. Depois de roubado a estátua, 

que era acompanhada por uma estátua de Cérbero150 e de uma serpente, e levada ao 

Egito, mostraram-na para Timoteo151, o exegeta, e a Maneto, o sebenita. Ambos 

convenceram Ptolomeu Sóter de que na verdade a estátua era de Serápis, que, de acordo 

com eles, era como os egípcios conhecia Plutão. Plutarco constrói uma teia confusa de 

ralações entre as identidades desses deuses, de forma resumida seria que: Serápis é 

Osíris também, mas esse último só adquire esse nome quando sua natureza muda 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 28.362), ou seja, quando passa de daemon bom para 

a forma de um deus. Mas não passa despercebido ao grego a relação de Serápis como o 

governante do mundo dos mortos, do mesmo modo como eram Plutão e Osíris. Assim, 

o autor já reconta que os gregos, ao ver essa semelhança, relacionavam Ísis com 

Perséfone (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 27.361E).  

 
147 Ao falarmos de ‘invenção’ aqui nos referimos a ideia desenvolvida por Eric Hobsbawm sobre a 

‘invenção das tradições’. Uma ‘tradição inventada’ seria “um conjunto de práticas, normalmente 

reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam 

inculcar certos valore se normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, 

uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade 

com um passado histórico apropriado” (HOBSBAWM, 2015, p.8). 
148 “Plutão, o Possuidor de riquezas, é um sobrenome ritual do deus dos infernos, Hades. Foi assimilado 

ao deus latino Dis Pater (que é como ele, originalmente, uma divindade agrária), porque é do solo que 

advém toda a riqueza)” (GRIMAL, 2005, p.380). 
149 Cidade na costa norte da atual Turquia, banhada pelo Mar Negro. 
150 “Cérbero é o ‘cão de Hades’, um dos monstros que guardavam o reino dos Mortos: impedia que os 

vivos lá entrassem e, sobretudo, que alguém de lá saísse. A imagem mais corrente dele se dava era a 

seguinte: três cabeças de cão, cauda formada por uma serpente e, no dorso, uma multidão de cabeças de 

serpente levantadas” (GRIMAL, 2005, p.83). 
151 De acordo com Tácito, Timoteo era um ateniense da família dos Eumolpidae, que foi convocado de 

Elêusis para cuidar dos ritos dos mistérios eleusianos em Alexandria (TÁCITO. Histórias, IV,83). 
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Tácito também dedica algumas linhas de suas Histórias para comentar sobre o 

sonho de Ptolomeu Sóter, a ordem de que fossem investigar a estátua em Sinope e a 

chegada do deus em Alexandria. Mas alguns pontos se diferenciam: 1) a imagem vista 

por Ptolomeu em seu sonho não é de Plutão e sim de Júpiter Dis; 2) diferentemente da 

versão plutarquiana, a presente nas Histórias não menciona Maneto; 3) Serápis, no caso, 

iria voluntariamente para o Egito, entrando por conta própria no barco e navegando 

rapidamente até Alexandria; e 4) também acrescenta que Serápis era idêntico a 

Asclépio, por ter o poder de cura (TÁCITO. Histórias, IV.84).  

O interesse de Ptolomeu em criar um culto que fosse aceitável entre os gregos e 

egípcios requereu conhecimentos técnicos dos cultos desses povos, representados nas 

figuras de Timoteo e Maneto. Consideramos esse último como tendo um papel 

importante na tradução do simbolismo regenerativo de Osíris em uma forma que seria 

mais apropriada ao gosto grego, que se encaixasse como novo esposo de Ísis. Para isso, 

combinou esse simbolismo com o conhecimento dos mistérios de Elêusis, que acabaram 

servindo para a reforma do culto de Ísis também (ALVAR, 2008, p.59). Michel Malaise 

também destaca a presença dos sacerdotes egípcios nessa produção: 

o fato de conferir características helênicas a Ísis obviamente trai a 

intenção de popularizar a deusa nos círculos gregos. Essa conversão foi 

facilitada pelo reduzido lugar ocupado entre os helenos pela 

organização e, portanto, a influência sacerdotal, e pela mutação que já 

havia feito a religião grega perder seu caráter cívico, em favor de uma 

religião do 'Individual’ (MALAISE, 2000, p. 14-15). 

Precisamos ficar atentos a essa “invenção da tradição” que envolve o culto de 

Serápis. Um dos problemas que surge ao estudar mais profundamente o assunto é a 

questão da cronologia: o deus foi realmente inventado pelos Ptolomeus ou ele já existia 

anteriormente? De acordo com Christiane Zivie-Coche e Françoise Dunand (2004, 

p.215), há tradições que remetem à fundação do culto a esse deus a Alexandre em 

Alexandria; outras já diziam que existia antes mesmo da conquista macedônica. Além 

disso, há o debate do nome do deus, em que a etimologia nos parece inconclusiva. De 

acordo com essas autoras, o nome é de origem egípcia na soma de Osíris + Ápis com o 

resultado de Osor-Hapi, e Serápis sendo a tradução grega. Osor-Hapi parece ter sido 

cultuado em Mênfis no Período Tardio, que seria um culto a Ápis morto que se tornaria 

Osíris. E, por último, não podemos descartar que a história do sonho de Ptolomeu tenha 

sido inventada para que se disfarçasse uma tentativa deliberada por parte dos sacerdotes, 
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mas também não podemos nos esquecer que aparentemente a narrativa foi aceita na 

versão oficial da fundação desse culto em Alexandria. 

Como na imagem da Ísis helenizada, Serápis é apresentado sob uma 

iconografia tipicamente grega e que definirá a personalidade do deus (GASPARRO, 

2007, p.65). Segundo Turcan (2001, p.81), há um aspecto majestoso e terrível como o 

de Plutão, no qual é comumente representado sentado, tendo ao lado Cérbero, e levando 

na cabeça um recipiente cilíndrico, ou vaso de frutas chamado de calathus ou modius, 

que simbolizava a onipotência ctônica. Ou seja, por mais que levasse todas as funções 

de Osíris, seu estilo iconográfico era totalmente distinto e grego. A Figura 06 é um 

exemplo “canônico” das imagens de Serápis. Nela, vemos a divindade sentada em um 

trono, vestido no estilo grego com uma túnica e um manto, calçados com sandálias e 

segurando um cetro com a mão esquerda. Ele tem a face com barbas, cabelos 

encaracolados e mantém no rosto uma expressão severa. Na cabeça, ele leva a coroa 

calathus decorada com relevos. Ao seu lado direito, vemos Cérbero, com três cabeças, e 

o deus com a mão direita pousada sob a cabeça da criatura que está sentado. Já Alvar 

(2008, p.61-62) reflete que Serápis era representado com uma cabeça parecida com a de 

Zeus, deste modo, quando exposto junto com Ísis na iconografia helenística, 

geralmente, tinha a presença também de Harpócrates, ou Hórus-criança, formando 

assim ‘a família’. 
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Figura 06. Estátua de Serápis sentado acompanhado por Cérbero. Estátua 

de mármore152.  

As funções de Serápis se pautaram, primeiramente, na antiga prerrogativa de 

Osíris: deus dos mortos, mas como essa foi desenvolvida não se é sabido, já que os 

egípcios já tinham um deus que governava o mundo dos mortos. Ainda de acordo com o 

seu predecessor, Serápis era ligado com a fertilidade, fato que era marcado pela 

presença do calathus, que também já era uma função de Osíris. Porém havia uma das 

prerrogativas que o diferenciava, que no caso era a função de curar, e veio a se destacar 

com o tempo. Vamos perceber mais adiante como Vespasiano aproveitou dessa função 

 
152 59.148.38 – The Liverpool National Museum (Acessível: 

https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/statue-of-serapis-cerberus). Acessado em: 20/04/2021. 

https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/statue-of-serapis-cerberus
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quando foi proclamado Imperador justamente em sua estadia no Egito.  O novo casal 

divino, Ísis e Serápis, foi amplamente utilizado pelos Ptolomeus, e se tornou o protetor 

dessa nova dinastia. 

A partir dessa mudança ocorrida no Período Helenístico dos cultos egípcios, 

passamos a usar o termo “cultos isíacos153” –que utilizamos a partir de agora para os 

cultos prestados a Ísis e sua família no Império Romano -  para os cultos de algumas 

divindades egípcias, mais ou menos helenizadas, que pertenciam ao mesmo grupo 

mítico, religioso e litúrgico, originários do Egito e que se expandiram para além do Vale 

do Nilo, entre o final do século IV a.C. e o final do século IV d.C.. Esses deuses eram: 

Ísis, que tinha como consorte Osíris ou Serápis; seu filho Harpócrates; seu companheiro 

Anúbis154/Hermanubis155; o falcão Hórus; Bastet156; o touro Apis157; Hidreios158; Néftis 

e até mesmo a divinização do rio Nilo (MALAISE, 2007, p. 21-22). Porém, esses 

deuses não necessariamente tinham o mesmo peso ou suas presenças nem sempre eram 

atestadas. Em outras palavras, poderiam variar muito nos contextos geográficos, 

topográficos e cronológicos.  

Uma questão pode vir a surgir a partir deste contexto: como foi o processo de 

difusão dos cultos isíacos para o resto do Norte da África, Grécia e Roma? Laurent 

Bricault (2004) explica bem a difusão dos cultos isíacos que teriam ocorrido em duas 

 
153 “Quanto ao termo "isíaca", em boa lógica, deve aplicar-se apenas a documentos claramente emanados 

de um meio religioso fora do Egito e dentro da faixa cronológica definida. Infelizmente, muitos objetos 

são achados isolados e / ou descobertos sem qualquer indicação de contexto. Uma estatueta de Ísis de um 

lararium é suficiente para garantir seu uso religioso. Da mesma forma, uma única inscrição Isiaca 

encontrada em seu local de origem confirma a presença de um culto, por mais privado que seja. Mas é 

uma estatueta de bronze isolada de Ísis, sem indicação precisa de proveniência. O objeto pode muito bem 

ter sido o meio de um sentimento religioso, mas também pode ter terminado ali por muitas razões não 

relacionadas à devoção. E ainda, por sua iconografia, pertence ao tema da família Isiaca. Para fazer a 

divisão entre as fontes provenientes de sítios isíacos garantidos, por numerosas descobertas, ou inscrições 

ou vestígios arquitetônicos significativos, e as descobertas isoladas ou fora de contexto, e portanto de 

significado duvidoso, propomos falar, no primeiro casos de "cultos isíacos" ou "isíaca" e, no segundo, de 

‘testemunhos do tipo isíaco’“ (MALAISE, 2007, p.21-22). 
154 “Deus canino dos mortos, intimamente associado ao embalsamamento e mumificação. Ele geralmente 

é representado na forma de um cachorro preto sentado ou de um homem com cabeça de cachorro, mas 

não está claro se o cachorro em questão - frequentemente identificado pela palavra egípcia sab - era um 

chacal” (NICHOLSON; SHAW, 2002, p.34). 
155 A combinação de Hermes com Anúbis. De acordo com Plutarco: “[...] aquele que revela o celeste e é a 

razão do que se move no alto é às vezes chamado de Anúbis, às vezes Hermanubis, na ideia de que um 

nome convém ao mundo superior, o outro ao inferior” (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 61.375E). 
156 Deusa na forma de gato, era filha do deus-sol Rá. 
157 “Touro sagrado, conhecido desde o início da história; associado a Ptah em Memphis da XVIII Dinastia 

em diante, desempenhando o papel de intermediário do deus na terra, e mais tarde também associado a 

Osíris. Escolhido de acordo com marcações particulares, ele foi enterrado no Serapeum, no planalto de 

Saqqara, onde cemitérios sucessivos são conhecidos a partir do Novo Império” (DUNAND, ZIVIE-

COCHE, 2004, p.344). 
158 A forma hídrica de Osíris. 
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ondas: a primeira onda iniciaria entre o III e o II século, a partir do reinado de Ptolomeu 

Sóter, e se arrastaria até por volta de 100 a.C., partindo de locais portuários e tido como 

agentes os próprios egípcios, ao invés de alexandrinos, como se achava. Durante esse 

intervalo de tempo estabeleceram cultos a Ísis e Serápis, principalmente, em Delos159, 

Atenas160, Queronéia, Tessalônica, Trácia, Halicarnasso, etc (MALAISE, 2000, p.16; 

BRICAULT, 2004, p. 548), onde são atestadas evidências de templos nessas áreas e 

pelas Aretalogias dedicadas à Ísis. Essas são escritos gregos que expõe as várias 

“virtudes” maravilhosas e benéficas da deusa. Acredita-se que tinha um texto básico 

vindo de Mênfis do III século a.C., do qual se trabalhavam e adaptavam na medida em 

que se expandia entre os gregos. Neles, se contavam os feitos maravilhosos da deusa 

como inventora da navegação e da agricultura entre outras coisas, ou temas gregos, 

como uma deusa que lutou contra a tirania, mas também como protetora tanto de reis 

quanto de pessoas comuns e problemas populares (MALAISE, 1972, p.174; 2000, p.3). 

O grau de uma Ísis mais helênica ou mais egípcia nessas Aretalogias é difícil de 

determinar pelo fato de que dependiam, dentre muitos fatores, do nível de conhecimento 

que tinham dessas culturas. Distribuídas provavelmente a partir do III século a.C., elas 

já nos permitem ver a extensão dos poderes de Ísis fora do Egito:  

ela é deusa soberana, solar, demiurgo, dona dos elementos, 

legisladora, inventora de numerosas bênçãos para os homens (escrita, 

línguas, templos, mistérios), deusa das mulheres e encarnação da 

função materna, protetora de nascimentos, colheitas, mestra de destino 

(BRICAULT, 2004, p.549). 

A segunda onda teria se iniciado no final do II século a.C., quando os cultos 

isíacos se difundiram para a Península Itálica, via Campânia e Roma, para todo o 

Mediterrâneo. Acredita-se que a introdução desses cultos na região da Itália tenha se 

dado por intermédio de comerciantes da Península por duas rotas comerciais, 

principalmente: via Delos que já possuía dois templos isíacos desde o III século a.C.; e 

via Sicília grega, apesar de que Michel Malaise (1972, p.263) reduz o papel 

desempenhado pela Sicília na difusão isíaca devido aos poucos vestígios encontrados na 

 
159 O culto à Serápis foi introduzido na primeira metade do século III a.C. na ilha por Apolônio, um 

sacerdote egípcio de Mênfis. A princípio o deus era cultuado em uma pequena capela doméstica, até que 

um dos descendentes de Apolônio, a partir de doações dos fiéis fundou o primeiro templo que os 

historiadores denominam Serapeum A, já que mais dois outros templos seriam construídos na ilha anos 

depois (MALAISE, 1972, p.276). Os deuses isíacos eram apresentados em Delos como salvadores e 

benevolentes e são principalmente ligados a cura, em especial da cegueira; à proteção das mulheres 

grávidas e dos partos. 
160 Vestígios nos fazem crer que um templo a Ísis foi erguido em Pireu no século IV a.C., e Serápis tem 

um decreto para a fundação de um templo em Atenas em 215 a.C.  (MALAISE, 1972, p.266). 
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ilha. Nas áreas fora da Península, na parte ocidental, a difusão parece ter começado no I 

século a.C., ainda sob a agência dos comerciantes egípcios. Três fatores poderiam ter, 

de forma combinada, favorecido a difusão dos cultos isíacos: o comercial, o econômico 

e o político, sem excluir o social. Isso é possível ao observarmos que os primeiros 

santuários isíacos foram construídos em: 1) cidades portuárias; 2) cidades que teriam 

contatos diretos com o Egito; e 3) cidades ocupadas militarmente (BRICAULT, 2004, 

p.553).  

 Mas quem eram os devotos da primeira onda? Em um primeiro momento os 

fiéis isíacos parecem ter sido os egípcios imigrados e os metecos, e posteriormente os 

cidadãos dessas cidades se associarem a esses cultos. Isso é observado tanto pelas 

oferendas encontradas nos templos quanto pelo aumento rápido desses templos, já que 

esses requeriam um elevado nível de riqueza sendo que não havia provavelmente o 

suporte do dinheiro público (BRICAULT, 2004, p.551).  

 Podemos observar isso ainda no Império Romano, em dois momentos da 

narrativa de Apuleio. Ao descrever a procissão do festival de abertura do período de 

navegação, Lúcio conta que os iniciados que participavam da procissão eram compostos 

por homens e mulheres de todas as classes e de todas as idades (APULEIO. 

Metamorfoses, XI.10). Mais adiante na narrativa, Lúcio desabafa seus temores quanto 

ao custo das várias iniciações pelas quais passaria, valores que ele deveria desembolsar. 

As instruções tanto de quando realizar a iniciação, quem deve ministrar, e quais as 

despesas deveriam ser pagas era determinado pela deusa (APULEIO. Metamorfoses, 

XI.21; XI.22). Para a sua segunda iniciação, que seria à Osíris, Lúcio já estava em 

Roma, advogando. O protagonista reclama que na capital do Império o custo de vida é 

mais alto do que nas províncias, de modo que vivia na pobreza (APULEIO. 

Metamorfoses, XI.28). Assim, ao receber o segundo chamado para a iniciação, vendeu 

até a roupa do corpo para reunir a pequena soma (contraxi summulam) requisitada 

(APULEIO. Metamorfoses, XI. 28). Na terceira iniciação, Lúcio, ao providenciar os 

aparatos necessários, voltou-se “para isso o ardor de minha piedade e não o estado de 

minha fortuna” (APULEIO. Metamorfoses, XI.30). Infelizmente, Lúcio não explica 

quais os itens que são requisitados para as iniciações, se são as vestes161 de linho branco 

novas que ele usa no primeiro dia da iniciação (APULEIO. Metamorfoses, XI.23), ou as 

vestes suntuosas de linho fino bordada, ou clâmide que chamam de estola olímpica, ou 

 
161 Analisamos mais os itens presentes nas iniciações no próximo capítulo. 
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tudo necessário para os diversos banquetes que seguiam as iniciações (APULEIO. 

Metamorfoses, XI.24), ou até mesmo o que não era dito e constituía um dos aparatos da 

cerimônia que acontecia em segredo. Em outras palavras, diante das evidências, 

acreditamos que houve um aumento com o tempo do interesse de gregos e romanos 

ricos aos cultos isíacos que já era praticados pelos egípcios, escravos ou não, nessas 

regiões. Contudo, não podemos nos precipitar em afirmar que com o desenvolver da 

difusão dos cultos isíacos para além do Egito, os principais fiéis aos cultos eram pessoas 

abastadas, ao lembrarmos, por exemplo, que a presença de símbolos isíacos em 

documentos epigráficos romanos foram deixados principalmente por grupos sociais 

romanizados, urbanos e letrados e que muitas oferendas das pessoas menos ricas podem 

ter perecido com o tempo. Vale também destacar que, no caso da ordem social romana, 

parece não ter feito diferença na organização dos cultos isíacos, já que tinham regras 

próprias que levavam mais em consideração os graus de iniciação nos mistérios como 

critério nas posições sacerdotais. 

No que diz respeito à presença das mulheres nos cultos isíacos durante primeira 

onda de difusão, elas estavam claramente presentes nos cultos dedicados a Ísis. Essa 

presença é algo esperado quando recordamos as principais prerrogativas atribuídas a 

Ísis: protetora e exemplo de mãe e esposa. Mesmo com o seu leque de funções como de 

cura, fertilidade da terra ou rainha dos mares, a deusa era principalmente lembrada por 

seu amor e devoção por Osíris e, também, por seu amor maternal por Hórus. De modo 

que é importante ressaltar que o amor que ela devota por Osíris é um amor conjugal e 

uma forte ideia de lealdade familiar na noção de Osíris, Ísis e Hórus, que pode ter 

atraído para uma espécie de culto doméstico  a esses deuses. A deusa é então percebida 

como protetora nos três momentos importantes da vida: nascimento (por sua relação 

maternal com Hórus, protetora das mulheres grávidas, dos partos e da amamentação), 

casamento (com seu amor e devoção) e morte (tanto pelo luto que sofre por Osíris, 

como por se esposa do rei dos mortos e, portanto, rainha dos mortos) (HEYOB, 1972, 

p.80). Todos esses pontos vividos e experienciado por qualquer pessoa são 

compartilhados por essa deusa que parece estar mais próxima dos humanos do que a 

maioria dos outros deuses, que fizeram que com que o culto à deusa fosse atrativo às 

mulheres. Porém, não podemos afirmar que apenas as mulheres eram seguidoras de Ísis, 

como o próprio Apuleio declara em Metamorfoses (XI.10), ao explicar que homens e 

mulheres eram iniciados e participavam da procissão em honra à deusa, e por Lúcio ser 

ele mesmo um homem. Além disso, depois da narrativa sobre a procissão, em nenhum 
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outro momento do Livro XI, Lúcio faz alguma menção a alguma mulher presente no 

templo ou como sacerdotisa de Ísis.  

Lembremos que Plutarco dedica o tratado sobre os deuses a Cléa, uma jovem 

iniciada nos mistérios de Ísis (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 1.351; 2.351; 11.355; 

20.358) e Osíris (35.364). Dois pontos sobre esse assunto merecem nossa atenção: 

Plutarco (Sobre Ísis e Osíris, 35.364) conta que Cléa foi consagrada nos ritos de Osíris 

por seu pai e sua mãe. Primeiramente a presença feminina, tanto de Cléa quanto de sua 

mãe no culto de Osíris, e também um caráter familiar de iniciação dos mistérios desses 

deuses, e um costume de consagração dos filhos à devoção dos cultos isíacos, que 

também pode ser percebido no trecho em que Lúcio se refere à presença de crianças 

entre os iniciados no culto à deusa (APULEIO. Metamorfoses, XI.10).  

 O processo de aceitação nas cidades gregas parece ter sido muito comum, mas 

não de forma sincronizada; observamos  estranheza, a princípio, das autoridades, e o 

desinteresse de parte dos cidadãos, permanecendo nas margens do sistema religioso. E 

com o tempo, cada vez mais fiéis de todas as camadas sociais foram recrutados, 

havendo inclusive magistrados assumindo a organização dos cultos, e administrando e 

construindo templos (BRICAULT, 2004, p.551-552). Sarolta Takács (1995, p.6) 

observou que, por mais que a primeira vista pode parecer, ao se analisar as fontes 

epigráficas e literárias, que os cultos egípcios – e os outros vistos como ‘orientais’ – 

atraíram principalmente mulheres, também crianças, escravos, libertos, comerciantes, 

veteranos, soldados, oficiais, oficiais municipais de alto e baixo escalão, e membros da 

família imperial, mas principalmente dos não cidadãos de Roma, ou seja, de todos 

níveis sociais, empreenderam culto à deusa. Porém, se analisarmos as partes periféricas 

do Império, no sentido de distantes de Roma, como as áreas do Reno e do Danúbio, 

Takács (1995, p.6) observou que as inscrições dedicadas a Ísis e Serápis eram 

majoritariamente de empregados administrativos e oficiais militares, portanto de 

encarregados de Roma em manter o controle romano nessas áreas, mantendo então o 

laço entre o centro e as periferias.  

Por sua posição geográfica, podemos imaginar que os cultos isíacos poderiam 

ter entrado em contato mais cedo com os povos da região do Norte da África. Mas pode 

se encontrar a presença da Ísis faraônica em períodos pré-helenísticos, quando a região 

ainda estava sob domínio dos fenícios (NAGEL, 2012, p.71). Laurent Bricault (2005, 

p.290) afirma que são encontrados antigos locais de cultos isíacos pela Proconsulares 

(Lepcis Magna, Sabratha, Bulla Regia e Cartago), Numídia (Lambése, Thamugadi e 
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Cirta), Mauritânia Cesariana (Caesarea) e Tingitane (Septem Fratres). Em Cartago, 

mesmo com a dificuldade de encontrar vestígios mais antigos devido à sua destruição162 

pelos romanos no final de última guerra púnica, em 146 a.C., ainda é possível encontrar 

nomes pessoais teofóricos de fenícios, amuletos e selos que remetem a um templo de 

Ísis que podem ser datadas do III e II século a.C. (NAGEL, 2012, p.71). Nessa cidade 

há vestígios de um templo com a figura central de Serápis, no qual sua imagem é 

encontrada e muito conectada com deidades greco-romanas, como Zeus e Hélio, mas 

também com Ísis em um papel coadjuvante e ligada ao seu consorte (NAGEL, 2012, p. 

75). Contudo, quase todos os outros vestígios encontrados são do período imperial 

romano (BRICAULT, 2005, p.290). 

Svenja Nagel, em sua análise das rupturas e das permanências nas 

transformações dos cultos de Ísis e Serápis encontrados no Norte da África, defende que 

algumas características foram compartilhadas e tiveram em comum o papel dos 

romanos em introduzir novos vieses desses cultos: 1) o “triunfo” de Serápis, que passa a 

desempenhar um papel de maior destaque em territórios como Cirenaica, Tripolitânia e 

Africa Proconsularis, no primeiro século a.C.; 2) esse mesmo deus aparece bem 

sincretizado com outros deuses greco-romanos, e por outro lado, Ísis é mencionada 

sempre pelo seu nome apenas, podendo aparecer somada a algum epiclese ou epíteto; 3) 

na presença dos deuses nas inscrições ofertadas pelos funcionários municipais e 

militares, esse casal de deuses era frequentemente associado ao Imperador e sua família 

com os títulos de Augusto e Augusta. Além disso, a iconografia parecia seguir as formas 

‘canônicas’ romanas, mas ainda tem a presença de algumas características egípcias 

principalmente em Ísis, como a coroa com chifres e o disco solar (NAGEL, 2012, p.77-

78). Devemos ter em mente que a introdução e adaptação dos cultos isíacos, não só na 

região do Norte da África, ocorreram a partir de diferentes bases de tradição (fenícia, 

egípcia, grega, romana, etc.), em diferentes períodos, sob diferentes circunstâncias, e a 

partir de diferentes direções. Todos os fatores que envolvem um culto isíaco vai 

depender do contexto de cada local e de sua história, e também de sua relação com o 

Egito, seja ela política, histórica, econômica ou religiosa. Na Península Itálica, como 

dissemos, as evidências mostram que os cultos isíacos penetraram na região por via do 

contato de comerciantes de Delos. Além disso, a epigrafia mostra que os praticantes 

 
162 “[...] após um primeiro reassentamento de romanos e itálicos já por volta de 122 a.C, a cidade foi 

finalmente restabelecida como Colonia Iulia Concordia Carthago por Augusto em 29 aC.” (NAGEL, 

2012, p.71) 
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desses cultos estavam presentes tantos nos grupos nativos da Península quanto nos 

grupos de estrangeiros e escravos de origem grega ou egípcia163 (TAKÁCS, 1995, p.5).  

Apuleio nos informa da existência de um colegium de pastóforos isíacos em 

Roma, fundado durante o governo de Sula (APULEIO. Metamorfoses, XI.30), por volta 

dos anos 80 a.C. A presença de tal colegium  já demonstra que os cultos isíacos nesse 

período contavam com um sistema de culto organizado, por mais que não saibamos ao 

certo como funcionava o colégio de pastóforos fora do Egito. E o que motivou os 

gregos e romanos a aderirem a esses cultos? A resposta a essa pergunta pode variar. 

Sarolta Takács (1995, p.17) defende que o que fez com que as pessoas do Império 

cultuassem esses deuses não foi uma mudança na atitude das pessoas ou uma busca por 

algo mais espiritual, mas na verdade foram as condições sociopolíticas que tornaram 

possíveis acharem alternativas aceitáveis: “Os cultos iriam satisfazer a busca humana 

mais comum pelo propósito de ser e seu lugar no cosmos” (TAKÁCS, 1995, p.17). 

Em suma, gostaríamos de demonstrar nessa subseção os pontos que foram 

inovados no culto da deusa egípcia a partir do governo dos Ptolomeus em diante: a 

mudança na iconografia que representaria a deusa; a “invenção” de um consorte aos 

moldes gregos; o culto dos mistérios inseridos no seu culto. Percebemos que apesar das 

inovações, várias prerrogativas que eram tradicionais ao seu passado egípcio antes do 

Período Helenístico permaneceram, como seu papel de mãe e esposa, a fertilidade 

agrícola e feminina e protetora. Assim, pretendemos nessa subseção, que se finaliza 

traçar o caminho percorrido pela deusa egípcia desde sua terra natal egípcia, suas 

mudanças, permanências, associações e ampliações de funções até o período do Império 

Romano. É importante destacarmos também que a difusão dos cultos isíacos não 

aconteceram de forma esquemática e isoladas entre si, no tempo e no espaço. Na 

verdade, eles foram construídos e difundidos de maneiras singulares, mas sim contínuo, 

levando em consideração cada um de seus contextos. Na próxima subseção analisamos 

a recepção por parte dos governantes romanos, de Sula aos Severos, dos cultos isíacos, e 

vemos como esses cultos eram vistos por esses grupos sociais que variaram entre 

estranhamento, difamação, proibição, aceitação, implementação e identificação, não 

nessa mesma ordem e não homogeneamente falando. 

 
163 “43% dos adeptos eram greco-orientais, alguns dos quais eram egípcios ou alexandrinos. Os centros 

comerciais tiveram a maior concentração. Entre os ingenui havia apenas 15% de origem greco-oriental, 

enquanto na classe dos libertos e escravos 50% eram dessa etnia. Ao todo, havia tantos ingênuos quanto 

libertos e escravos” (TAKÁCS, 1995, p.5). 
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3.3  Cultos isíacos e os Imperadores Romanos 

 

Para um culto ser aceito oficialmente no sistema religioso romano, ele 

precisava ser aprovado pelo Senado ou pelo Imperador antes ser instalado dentro do 

pomerium. Ou seja, a adoção de um culto estrangeiro era um mecanismo de controle 

sociopolítico:  

Uma religião que já havia atraído tantos fiéis e forçado o Senado a 

introduzi-la oficialmente teria florescido ainda mais sem a aprovação 

do estado. Em última análise, teria minado o sistema religioso 

existente e perturbado as estruturas sociais que garantiam o status quo 

social e político. Novas religiões atraentes deveriam e poderiam ser 

integradas ao sistema existente, mas deveriam 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). 

Assim, ao estudarmos a presença dos cultos isíacos em Roma, tanto na 

República quanto no Principado, vemos que a resposta a esses cultos variou entre plena 

aceitação e perseguição por parte dos governantes. As políticas contra esses cultos eram 

claramente movidas por fatores políticos e aconteciam em período de incertezas sociais. 

E por outro lado, a aceitação ocorria em tempos de estabilidade política e social 

(TAKÁCS, 1995, p.20). Por isso, o objetivo desse item é observarmos as mudanças de 

atitudes por parte do grupo de governantes de Roma, no final da República e durante os 

primeiros dois séculos do Principado (até a dinastia dos Severos), e como essas 

mudanças estavam presentes nos escritos. Nosso foco não é esmiuçar ou aprofundar 

nessas questões, mas sim apresentar como essas mudanças puderam ser notadas e 

replicadas nos escritos de cada época. Percebemos que as diretivas tomadas pelas 

autoridades surtiram efeitos diversos principalmente na capital do Império e quase 

nenhuma além dali.   

Como dissemos anteriormente, houve o discurso por parte da elite educada 

romana que condenava os cultos estrangeiros para manter o mos maiorum, não lhes 

permitindo a vinculação com esses cultos, principalmente no final da República. Porém, 

Takács recorda que 

Não é possível estabelecer um motivo político específico para a 

escolha de símbolos isíacos como marcas de controle. Moedas com 

esses símbolos apareceram não apenas quando os optimates exerciam 

controle político sobre Roma, mas também quando os populares 

estavam no comando. Além disso, um romano que se opusesse à 

política de um cônsul ou ditador todo-poderoso não poderia ter sido 

escolhido para ganhar dinheiro. Consequentemente, os símbolos não 
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poderiam conter uma mensagem política específica (TAKÁCS, 1995, 

p.40). 

 Os temas egípcios presentes nas paredes das vilas romanas é outro exemplo 

interessante, não querendo dizer, necessariamente, que o proprietário ou a proprietária 

daquela vila era um devoto ou iniciado nos mistérios isíacos, ou que realmente 

soubessem o significado daquelas cenas exóticas pintadas em suas paredes. Fora do 

contexto religioso do templo, o aegyptiaca passou a estar presente na arte romana, 

porém, seu sentido religioso só pôde ser apreendido por alguns iniciados. Assim, 

encontramos elementos que atribuiríamos normalmente a um significado isíaco tirado 

do contexto religioso. Um instrumento, como o sistro, pode ser encontrado em 

representação como um símbolo de um território, no caso o Egito; de uma dinastia 

estrangeira (os Ptolomeus e Cleópatra VII), etc. (SAURA-ZIEGELMEYER, 2013, 

p.391). Referências ao Egito e aos deuses orientais converteram-se em assuntos 

interessantes para os artesãos romanos, muitas vezes pelas dificuldades estéticas, que 

permitiam a cobrança de um mais alto valor do comprador do serviço.  

Além dos exemplos levantados anteriormente, some-se que o Senado apenas 

esporadicamente julgava os cultos egípcios como superstitio (TAKÁCS, 1995, p.30). Já 

explicamos como os cultos estrangeiros eram vistos, em alguns momentos, como 

superstitiones; vejamos agora o caso mais específico dos cultos isíacos. Na cidade de 

Roma, o foco desse item, os cultos parecem ter entrado por volta do ano 100 a.C. Como 

vimos, Apuleio (Metamorfoses, XI.30) conta que foi durante o governo de Sula que se 

fundou o colégio de pastófaros. Malaise (1972, p.362) atribui a criação dessa associação 

a chegada de negociadores de Delos que após o saque de 88 a.C., tiveram que deixar a 

ilha. Como um colégio poderia ser criado em Roma na época sem ter necessariamente 

um aval prévio, se questiona qual o papel Sula teve nessa construção, se é que teve 

algum. 

 Nos anos de 58, 53 e 48 a.C. o Senado tomou medidas contra os cultos isíacos 

em Roma e o motivo é interpretado como tendo sempre um viés político, por medo de 

uma desestabilização política. Acredita-se (MALAISE, 1972, p.366) que tenha sido 

uma reação do Senado aos círculos populares de fiéis a Ísis que estariam apoiando 

Clódio. Mas como vimos, tais proibições não conseguiram exterminar os cultos isíacos 

de Roma e, provavelmente, não afetavam o culto desses deuses nas províncias. A 

destruição dos templos privados a Ísis e Serápis em 53 a.C. refletiu, para Dion Cássio, 
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em uma série de desastres que marcaram o ano seguinte, que parecem ter ocorrido 

devido ao confronto entre Milo e Clódio, levando à morte do segundo: 

Nada de bom resultou disso e, entre outras coisas, o mercado que 

acontecia a cada nove dias, veio no primeiro dia de janeiro. Para os 

romanos, isso não parecia ser uma mera coincidência, mas sim um 

presságio, e por isso causou-lhes apreensão. A mesma sensação 

aumentou quando uma coruja foi vista e capturada na cidade, uma 

estátua exsudou suor por três dias, um meteoro disparou do sul para o 

leste, e muitos raios, muitos trovoadas, pedras, fragmentos e sangue 

voaram através o ar. Mas me parece que aquele decreto aprovado no 

ano anterior, próximo ao seu encerramento, no que diz respeito a 

Serápis e Ísis, foi um presságio igual a qualquer outro; pois o Senado 

decidira demolir seus templos, que alguns indivíduos construíram por 

conta própria. Na verdade, por muito tempo eles não acreditaram 

nesses deuses, e na véspera quando a prestação de adoração pública a 

eles ganhou o dia, eles os estabeleceram fora do pomerium (DION 

CÁSSIO. História Romana, XL.47). 

O ano de 48 a.C., em que Pompeu foi morto no Egito e Júlio César emergiu 

como Ditador, não é visto com bons olhos por Dion Cássio, que descreve uma série de 

augúrios nefastos observados naquele ano: 

Então, esses homens morreram, mas isso não trouxe sossego para 

Roma. Ao contrário, muitos eventos terríveis aconteceram, como de 

fato, os presságios haviam indicado de antemão. Entre outras coisas 

que aconteceram no final daquele ano, as abelhas surgiram no 

Capitólio ao lado da estátua de Hércules. Sacrifícios a Ísis aconteciam 

ali naquela época, e os adivinhos deram sua opinião de que todos os 

recintos daquela deusa e de Serápis deveriam ser arrasados mais uma 

vez. No decurso da sua demolição, um santuário de Bellona foi 

destruído involuntariamente e nele foram encontrados jarros cheios de 

carne humana (DION CÁSSIO. História Romana, XLII.26) (Grifo 

nosso). 

Deste trecho, podemos destacar que: 1) mesmo que proibido, o culto isíaco 

voltou a ser praticado dentro do pomerium164, mesmo que não-oficialmente; 2) haviam 

mais de um lugar de culto na cidade; e 3) que os sinais vistos naquele ano apontavam 

que o desequilíbrio político poderia ser causado pela presença de divindades 

estrangeiras não aceitas oficialmente, o que causava um desequilíbrio divino e a pax 

deorum et Romanorum. 

 
164 “O pomerium era teoricamente reservado para divindades oficialmente reconhecidas e a introdução de 

outras não autorizadas perturbava o equilíbrio entre os próprios deuses e entre os deuses e a humanidade. 

Em termos sociopolíticos concretos, isso significou para o Senado a perda de uma esfera adicional de 

influência. Esta foi uma perda que não podia permitir na época” (TAKÁCS, 1995, p.65). 
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Quanto a Júlio César, é difícil saber ao certo o que este pensava sobre os 

deuses egípcios. Mesmo que Lucano165 o descreva na Farsália como um curioso para 

com as terras e tradições no Egito. No livro X da obra, César chega ao Egito em 

perseguição a Pompeu que havia sido morto. Ao chegar em Alexandria, Lucano relata 

que César ignorou a suntuosidade dos templos, se dirigindo ao local de sepultura de 

Alexandre Magno (LUCANO. Farsália, X.16-19). Vejamos um trecho do poema 

concernente a um banquete com Cleópatra VII e seu sacerdote Acoreo: 

Quando o esgotamento do prazer já limitava as iguarias e a Baco, 

César propôs ao primeiro prolongar a noite em longas conversas, e 

dirigiu com palavras amigáveis a Acoreo, que, vestido de linho, estava 

deitado no trono mais alto: " Ó velhinho devotado ao culto e, como 

mostra a tua idade, não esquecido pelos deuses! Explica-me as origens 

da nação dos Faros, a situação das suas terras, os costumes do povo e 

os ritos e figuras dos deuses. Revele-me tudo o que está inscrito em 

seus antigos santuários e desvele para mim algumas divindades que 

estão ansiosas por serem conhecidas. Se seus ancestrais instruíram o 

cecrópico Platão em seus mistérios, que hóspede houve vez mais 

digno de ouvir esta história e com mais capacidade que eu para 

compreender o mundo? É verdade que foram os boatos sobre o meu 

genro que me trouxeram às cidades de Faros, mas também o que se 

falavam de vocês. No meio das minhas campanhas sempre encontrei 

tempo para dedicar às regiões das estrelas do céu e aos deuses, e o 

meu ano não será superado pelo dos fastos de Eudoxo. [...] Mas desejo 

saber mais do que as origens deste rio, escondido ao longo de tantos 

séculos, e suas nascentes desconhecidas: que eu tenha a esperança 

certa de ver as nascentes do Nilo, e abandonarei a guerra civil 

(LUCANO. Farsália, X.172-192). 

É importante recordar que nem o Egito, nem Cleópatra VII eram bem vistos 

por Lucano. Isso é perceptível na forma como ele descreve a rainha do Egito quando 

essa se apresenta a César, pedindo que o general a ajudasse a tomar o poder de seu 

irmão e esposo: 

Quando Cleópatra, em uma pequena birreme, depois de subornar o 

guardião para baixar as correntes do porto de Faros, entrou no palácio 

da Emacia sem o conhecimento de César, ela, uma desgraça para o 

Egito, uma fúria mortal do Lácio, impudica infelicidade de Roma. 

Como a espartana com sua beleza prejudicial, ela derrubou Argos e as 

moradas de Tróia, então Cleópatra aumentou a fúria de Hesperia. Ela 

a fez tremer, se isso é possível, com seu sistro no Capitólio e atacou as 

insígnias romanas com os canopos nada belicosos, determinada a 

celebrar o triunfo em Faros com um César como prisioneiro; e no 

Golfo de Lefkada ainda restava a questão de saber se uma mulher que 

nem mesmo era uma de nós conquistaria o mundo. Essa coragem foi 

 
165 Nasceu no ano de 39 d.C. na cidade de Córdoba, na Hispânia, e vinha de uma família tradicionalmente 

política e culturalmente relevante. Sobrinho de Sêneca, foi por via desse que foi apresentado ao 

Imperador Nero e de quem também participou de seu grupo de amigos.  
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dada a ele naquela primeira noite, quando ele acasalou a filha impura 

dos Ptolomeus com nossos generais na cama. Quem te poderia 

recusar, António, o perdão do teu tolo amor, quando o mesmo fogo! 

consumiu o peito duro de César? (LUCANO. Farsália, X.58-71). 

Por outro lado, a versão da atitude de César para com os egípcios de acordo 

com Dion Cássio (História Romana, XLII.34) parece diferente, já que, de acordo com o 

cidadão de Niceia, na Bitínia, César não poupou os templos alexandrinos da cobrança 

de impostos. Após a morte de César e a formação do segundo Triunvirato entre 

Otaviano, Marco Antônio e Lépido em 43 a.C., os triúnviros resolveram construir um 

templo dedicado a Serápis e Ísis (DION CÁSSIO. História Romana, XLVII.16). Tal ato 

é visto por Malaise (1972, p.378) como uma tentativa de manter o apoio desse grupo de 

fiéis. Porém, este templo nunca chegou a ser construído, talvez porque logo depois 

Antônio seguiu para o Oriente e Otaviano não se mostrou interessado em realizar a 

construção em Roma de algo vinculado ao Oriente. Então, para Otaviano, os deuses 

egípcios não eram apenas deuses estrangeiros, mas também deuses de Antônio e 

Cleópatra, seus rivais. A própria Cleópatra se apresentou ao seu povo com a estola da 

deusa Ísis e se disse a “Nova Ísis” (PLUTARCO. Antônio, 54.9) e Antônio o “Novo 

Dioniso” (PLUTARCO. Antônio, 60.5) de acordo com Plutarco na biografia Antônio 

(54.9) que demonstrava não apenas a aproximação que a rainha queria fazer com a 

deusa mas também uma autodivinização. Dion Cássio (História Romana, L.5.3) 

também conta que Antônio posou com a rainha para pinturas e estátuas em que ele 

representava Osíris ou Dioniso e ela Ísis ou Selene. Recordemos que desde Heródoto 

(II.123; II.156), Osíris é reconhecido pelos gregos como Dioniso. 

As políticas de Otávio, no início do Principado, são conhecidas juntamente 

com seu apego à manutenção do mos maiorum. E para garantir a pax deorum, outro 

anseio do Princeps, no ano de 28 a.C., ele proibiu os rituais isíacos dentro do pomerium 

mais uma vez, mas fez provisões para esses templos (DION CÁSIO. História Romana, 

LIII.2). Para Takács (1995, p.76), esse ato cumpriu três objetivos políticos: 1) deixou 

claro a posição política de Otávio contra os deuses egípcios; 2) mostrou a imagem de 

Otávio como protetor dos valores romanos sem incitar a ira dos seguidores dos deuses 

egípcios, que ainda poderiam realizar seus cultos nos ambientes fora do pomerium e 

dentro dos ambientes privados dos templos; e 3) ao tirar as celebrações e procissões das 

vias públicas, evitou, de certo modo, um aumento do interesse público nesses cultos 

estrangeiros. Em outras palavras, o banimento dos cultos isíacos do pomerium reforçou 

a ideia de que esses cultos não eram romanos, mas por outro lado, as provisões para 
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esses cultos dadas por Augusto ‘equilibraram’ a ordem anterior e mantiveram a ideia de 

‘abertura’ da política romana quanto aos estrangeiros (ORLIN, 2010, p.211). Otávio 

Augusto, ao proibir aos colégios de sacerdotes os cultos estrangeiros, combinou de fato 

esta recusa com sua política de uma restauração religiosa: restabelecimento da religião 

oficial e seu aparato e a instituição ao culto ao Lares augustano e ao Genius do 

imperador (MALAISE, 1972, p.388). 

Já falamos de algumas das decisões de Tibério contra os cultos estrangeiros, 

em especial dos judeus e dos cultos egípcios, que também podem ter uma explicação 

política e econômica. No ano de 19 d.C., Germânico em uma viagem ao Egito, o maior 

fornecedor de grãos de Roma, abriu os celeiros públicos dali, o que acabou levando, em 

um primeiro momento à diminuição do preço do produto, e consequentemente, à 

redução das reservas dos grãos, os preços voltaram a subir em Roma. A insegurança e a 

instabilidade estavam instaladas. A atitude, economicamente falando, foi fixar os preços 

para o grão, juntamente com a promessa de um subsídio, resolvendo por hora a situação. 

Mas para o romano, a causa primária do problema era o comportamento moral e 

religioso inapropriado, mais especificamente os atos supersticiosos dos judeus e dos 

seguidores de Ísis e Serápis (TAKÁCS, 1995, p.82-83).  

Outro acontecimento ocorrido durante o governo de Tibério, que parece ter 

influenciado sua ordem de banir os cultos egípcios de Roma, é narrado por Flávio 

Josefo, que viveu no primeiro século d.C., e foi historiador e apologista judaico-romano, 

que escreveu principalmente durante a dinastia Flaviana.  Ele conta que durante o 

governo do segundo Princeps, havia em Roma uma mulher chamada Paulina, de família 

proeminente,  conhecida por suas virtudes, com boa reputação e casada com Saturnino. 

Um homem, Décio Mundo, da ordem equestre se apaixonou por Paulina, e essa, por sua 

vez o rejeitou. Mundo, se vendo rejeitado pela amada, promete se matar até que uma 

liberta lhe fornece um plano para que ele tenha uma noite com Paulina. Ide, a liberta, 

então sabendo que Paulina era uma devota fervorosa da deusa Ísis, persuadiu por 

palavras e pelo dinheiro os sacerdotes do templo a participarem do plano que consistia 

em falar para Paulina que recebeu a mensagem de que o deus Anúbis estava apaixonado 

por ela e que a ordenou que ela fosse até ele. Ela aceitando prontamente e comunicando 

ao esposo que concordou que ela deveria ir passar a noite com o deus. Ela então, foi ao 

templo, jantou e na hora de dormir, os sacerdotes trancaram o templo, apagaram as 

luzes e Mundo apareceu e teve relações com Paulina, que pensava estar passando a 

noite com Anúbis. Passados alguns dias, Mundo encontrou a moça e se vangloriou do 
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feito, fazendo com que ela percebesse o que havia se passado. Ela, arrasada por ter sido 

enganada, rasgou suas vestes, contou ao marido, pedindo que lhe ajudasse, que levou o 

assunto à Tibério, que ordenou que os sacerdotes e Ide fossem crucificados, mas apenas 

baniu Mundo, “pois supôs que o crime que ele cometeu foi feito por paixão de amor” 

(FLÁVIO JOSEFO. Antiguidades Judaicas, 18.3.4). Tibério ordenou a demolição do 

templo de Ísis e também que a estátua da deusa fosse jogada no Tibre (FLÁVIO 

JOSEFO. Antiguidades Judaicas, 18.3.4).  

Esse relato nos parece um pretexto para as decisões cruéis de Tibério contra os 

cultos isíacos, pautado no estereótipo literário que a liberta, esperta e amoral, persuade o 

rapaz a enganar a amada e casta Paulina, matrona romana e honrada. Além disso, 

podemos notar que no começo do primeiro século da nossa era, o culto isíaco se 

mostrava atraente e conhecido entre as mulheres de elevado estrato de nascimento. 

Suetônio (Tibério, 36) também conta acerca da supressão dos cultos estrangeiros 

realizada por Tibério, mais especificamente os cultos egípcios e o judaísmo, obrigando 

os seguidores desses cultos ‘supertisciosos’ a que queimassem suas vestes e os 

utensílios sagrados. Tais decisões tomadas pelo Princeps seriam vistas não apenas como 

uma purificação religiosa, mas também como uma demonstração da política e da 

autoridade religiosa de Tibério sobre todos os povos conquistados e administrados pelos 

romanos (TAKÁCS, 1995, p.86). 

Caio (Calígula), filho de Germânico, sucedeu Tibério no comando imperial. As 

informações controversas sobre esse Princeps nos impedem de afirmar que ele era um 

iniciado nos cultos isíacos, ou em qualquer outro culto de mistério. O comportamento 

não convencional dele, de acordo com as fontes literárias, não quer dizer que Caio tenha 

ligação com esses cultos estrangeiros ou com qualquer outro necessariamente. Ele até 

parecia ter um interesse sobre a teocracia solar egípcia, mas nenhum interesse específico 

sobre o culto a Ísis pareceu existir (BRICAULT, 2011, p.147).    

Aparentemente, nem Claudio e nem Nero tomaram nenhuma atitude especial 

no que diz respeito aos cultos isíacos (MALAISE, 1972, p.401-402). Quanto a Otão, 

Suetônio (Otão, 12) relata que diziam que esse celebrava publicamente os rituais 

sagrados isíacos, vestidos com a vestimenta de linho típica. 
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Acredita-se que os festivais isíacos tenham sido incluídos no calendário166 

romano em meados do I d.C., mas a data mais precisamente nos escapa. As hipóteses 

podem variar de acordo com as coincidências nos calendários ao interesse político de 

Vespasiano nesses cultos. Porém, nenhuma dessas datas pode ser afirmada com 

precisão. Várias histórias que envolviam presságios, oráculos e milagres rodearam a 

figura de Vespasiano, o que ajudou-o a propagar a ideia de que era um sucessor ideal do 

Principado, e a Ísis e Serápis, ele e seus descendentes permaneceriam ligados. Suetônio 

conta que Vespasiano em sua viagem para Alexandria foi até o Serapeum sozinho para 

receber os auspicio de seu governo. Lá ele recebeu a aparição de Basilides, 

aparentemente um liberto, que não estava presente realmente. Esse lhe ofereceu as 

folhas sagradas, grinaldas e bolos, de acordo com o uso do lugar. Essa aparição parece 

ter significado um auspício positivo para o governo de Vespasiano, já que logo ele 

recebeu a notícia da morte de Vitélio, consequentemente, se tornando o então novo 

Imperador. Suetônio (Vespasiano, 7) comenta que o novo Princeps buscava a 

legitimação divina de seu poder e isso aconteceu: ainda em Alexandria, um cego e um 

coxo suplicaram que, por orientação de Serápis, os curassem e que isso foi feito diante 

de uma multidão com sucesso. A versão de Tácito sobre esse acontecimento é a 

seguinte: 

Nos meses durante os quais Vespasiano esperava em Alexandria pelo 

retorno periódico dos ventos fortes de verão e do tempo calmo no mar, 

aconteceram muitas maravilhas que pareciam apontá-lo como objeto 

do favor do céu e da parcialidade dos deuses. Um povo comum de 

Alexandria, conhecido por sua cegueira, atirou-se aos joelhos do 

imperador e implorou-lhe com gemidos que curasse sua enfermidade. 

Isso ele fez por conselho do Deus Serápis, a quem esta nação, 

devotada como é a muitas superstições, adora mais do que qualquer 

outra divindade. Ele implorou a Vespasiano que se dignasse a 

umedecer as bochechas e os olhos com a saliva. Outro com a mão 

doente, por conselho do mesmo Deus, orou para que o membro 

sentisse a marca do pé de um César. A princípio, Vespasiano os 

ridicularizou e os repeliu. Eles persistiram; e ele, embora por um lado 

temesse o escândalo de uma tentativa infrutífera, ainda, por outro, foi 

induzido pelas súplicas dos homens e pela linguagem de seus 

bajuladores a esperança de sucesso. Por fim, ordenou que se ouvisse a 

opinião dos médicos, quanto à possibilidade de tal cegueira e 

enfermidade estar ao alcance da habilidade humana. Eles discutiram o 

assunto de diferentes pontos de vista. "Em um caso", disseram eles, "a 

 
166 “Uma cerimônia oficial, no entanto, não foi o único procedimento de reconhecimento oficial, embora 

tenha sido sem dúvida o mais colorido. Um culto também deve ser considerado oficialmente reconhecido, 

ou seja, um sacrum publicum, quando sua cerimônia ou cerimônias pudessem ocorrer em Roma, mesmo 

que apenas extra pomerium ou limitada a estruturas de templos intra pomerium, e quando a cerimônia 

encontrasse um lugar no calendário romano” (TAKÁCS, 1995, p.91). 
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faculdade da visão não foi totalmente destruída e pode retornar, se os 

obstáculos forem removidos; no outro caso, o membro que caiu em 

uma condição doente pode ser restaurado, se uma influência curativa 

foi aplicada; tal, talvez, poderia ser o prazer dos Deuses, e o 

Imperador poderia ser escolhido para ser o ministro da vontade divina; 

de qualquer forma, toda a glória de um remédio bem-sucedido seria de 

César, enquanto o ridículo do fracasso recairia sobre os sofredores. " E 

assim Vespasiano, supondo que todas as coisas eram possíveis à sua 

boa sorte, e que nada era mais além da crença, com um semblante 

alegre, em meio à intensa expectativa da multidão de espectadores, 

cumpriu o que era necessário. A mão foi instantaneamente restaurada 

ao seu uso, e a luz do dia novamente brilhou sobre os cegos. As 

pessoas realmente presentes atestam ambos os fatos, mesmo agora, 

quando nada se ganha com a falsidade (TÁCITO. Anais, IV.81). 

E sobre a aparição de Basilides, Tácito ressalta: 

Vespasiano, portanto, passou a conceber um desejo mais profundo de 

visitar o santuário de Serápis, a fim de consultar a Deus sobre os 

interesses de seu trono. Ele deu ordens para que todas as pessoas 

fossem excluídas do templo. Ele havia entrado e estava absorto em 

adoração, quando viu atrás de si um dos chefes do Egito, chamado 

Basilides, que ele sabia na época estar detido por doença a uma 

distância considerável, até vários dias de viagem, de Alexandria. Ele 

perguntou aos sacerdotes se Basilides havia entrado no templo neste 

dia. Ele perguntou a outras pessoas que conheceu se ele havia sido 

visto na cidade. Por fim, enviando alguns cavaleiros, ele verificou que 

naquele mesmo instante o homem estava a oitenta milhas de distância. 

Ele então concluiu que era uma aparição divina e descobriu uma força 

oracular em nome de Basilides (TÁCITO. Anais, IV.82). 

 

Então, Vespasiano reforçou sua ligação com Serápis, como os Ptolomeus. 

Além do mais, o general se apoiou na aprovação de um deus de primeira ordem e 

promulgador de seus sucessos militares no Oriente, enquanto os sacerdotes de Serápis 

de Alexandria foram reconhecidos no nível religioso mais alto durante seu governo, já 

que seu deus patrono foi um dos protetores do novo Princeps (VERSLUYS, 2014, 

p.13). Afirmando o poder desse novo Imperador, os cultos isíacos se espalharam com 

mais força e segurança pelo Império e, também, na própria capital (VERSLUYS, 2013, 

p. 255-6). Pouco se sabe sobre as filiações religiosas de Tito, filho de Vespasiano, mas 

em seu retorno a Roma, ele parece ter feito uma parada em Mênfis e lá realizado 

sacrifícios em honra a Ápis. Quando Roma estava sob o ataque das tropas de Vitélio, 

Domiciano, por exemplo, parece ter se refugiado em um templo isíaco e no outro dia, 

quando as tropas invadiram o templo e o queimaram, ele teria escapado de Roma, 

vestindo as roupas de linho branco de um sacerdote e se passando por tal (SUETÔNIO. 

Domiciano, 1; TÁCITO. Histórias, III.74). Porém, Takács (1995, p.99) mostra que a 

afirmação de Suetônio pode estar errada, pois  
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O problema é que nenhum festival isíaco foi atribuído a 19 de 

dezembro. Nessa data, porém, os romanos celebraram a Opalia. A 

deusa Ops era considerada a esposa de Saturno e baseada no modelo 

grego, a mãe de Júpiter. Ela também pode ser equiparada a Ísis. 

Certamente faz sentido, como Tácito relatou, que Domiciano, em 

lembrança de sua fuga bem-sucedida, construiu um santuário para 

Júpiter, o Preservador, e mais tarde, como imperador, um templo 

maior para Júpiter, o Guardião. O relato de Domiciano como um 

isíaco em fuga, conforme narrado por Suetônio, nada mais é do que 

uma ficção inteligente baseada no emprego de Serápis por Vespasiano 

e no extenso "programa" de obras públicas de Domiciano, que incluía 

a reforma do Iseum Campense” (TAKÁCS, 1995, p.99-100). 

De modo que reformar o Iseum Campense e outros templos, que haviam sido 

incendiados no ano de 80 d.C. (DION CÁSSIO, História Romana, LXVI.24), não faz 

de Domiciano um iniciado nos cultos e mistérios isíacos. Apenas que ele seguiu a ideia 

que vinha de Augusto e permaneceu como Vespasiano no intuito de manter uma 

imagem e um cuidado com a capital do Império e também um certo respeito ao templo 

que deu abrigo a seus parentes anteriormente. Nerva teve um governo curto de dois anos 

que parece ter focado nos problemas políticos deixados depois da morte de Domiciano e 

pouca atenção prestou aos deuses egípcios fortemente instalados no Império. 

Frederick Brenk (2002, p.73), em seu texto para o livro Sage and Emperor: 

Plutarch, Greek Intelecuals, and Roman Power in the Time of Trajan (98-117), defende 

que durante o período de Trajano já havia um grande interesse na cultura egípcia, sendo 

que o assunto no texto de Plutarco é produto de um movimento intelectual e religioso do 

mundo greco-romano de seu tempo, perceptível não apenas na obra plutarquiana, mas 

também nas diversas construções arquitetônicas espalhadas no Império, coincidindo 

com atos e construções de Trajano durante seu governo. Mas um interesse religioso 

propriamente dito não parece ter sido o caso e sim uma “tolerância benevolente” para 

com cultos orientais (MALAISE, 1972, p.419). 

Alguns explicam o interesse de Adriano167 no Egito como se fosse um interesse 

no âmbito religioso. Mas de acordo com Takács (1995, p.106), o interesse do Imperador 

era meramente de uma curiosidade intelectual na cidade de Alexandria, repositório 

 
167 Ao falarmos da relação de Adriano com o Egito não podemos não mencionar Antinoo. No ano de 130, 

o Imperador e sua esposa começam uma viagem pelo Egito e conhecendo vários templos, desenvolvendo 

um alto conhecimento religioso e mágico. Foi durante essa viagem que o escravo bítinio favorito do 

Imperador, Antínoo, morre nas águas do Nilo. São conhecidas três versões da morte do escravo: suicídio 

de sacrifício religioso (DION CÁSSIO. História Romana, 69.11.3), assassinato ordenado pelo Imperador 

(História Augusta, Adriano, 14) ou um acidente. Após o ocorrido, Adriano lamentou muito a morte do 

favorito deificando-o e fundando uma cidade no local em Antínoo se afogou em sua homenagem, 

Antinoopolis.  
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intelectual e cultural desde os Ptolomeus, e não uma busca de formas de salvação. 

Porém, Adriano parece não ter engajado o culto a essa divindade alexandrina ao retornar 

a Roma, em que uma propaganda dos cultos parece tímida ainda, pelo menos 

publicamente. Na Vila Adriana, no entanto, pode-se encontrar várias estátuas e 

decorações de temas egípcios (MALAISE, 1972, p.425-426), como a estátua da Figura 

05. Quanto a Antonino Pio, pouco se pode dizer sobre sua política para com os cultos 

egípcios, que parece ter recebido pouca atenção deste governante. 

Já no que se relaciona ao período de governo de Marco Aurélio, um mito conta 

que na batalha contra os Quadi, por volta de 172 d.C., um ‘milagre’ salvou as legiões 

romanas da derrota. Um raio, invocado pelo Imperador ou por mago egípcio que 

acompanhava as tropas romanas teria caído no exército inimigo e os destruídos 

(TAKÁCS, 1995, p.112). Isso não significa que Marco Aurélio era um devoto ou 

iniciado nos mistérios isíacos, mas sim que ele reconhecia os poderes de Ísis e Serápis e 

também a sabedoria antiga egípcia. Seu filho Cômodo aparentemente foi um iniciado 

dos cultos e pode ter até sido um sacerdote de Anúbis (TAKÁCS, p.113). Um dos 

relatos que corroboram para isso é uma estátua de ouro que o Imperador mandou 

construir com a imagem dele entre um boi e uma vaca (DION CÁSSIO. História 

Romana, LXVI.15), que poderia representar Ápis e Ísis.  

Septímio Severo, por sua vez, visitou Alexandria, e se colocou na tradição dos 

Ptolomeus e de Alexandre Magno, visitando inclusive sua tumba em Alexandria. Seu 

filho Caracala (198-217) construiu um templo dedicado a Serápis, no monte Quirinal, 

que em tamanho e em arquitetura rivalizava com o de Júpiter no Capitólio. Somado a 

isso, o Imperador viajou a Alexandria para pedir a cura para si a Serápis. Lá ele passava 

todo o tempo no templo do deus, de acordo com Dion Cássio (História Romana, 

LXXVIII,23), e de lá observou o massacre que se passou na cidade e também onde 

depositou a espada que usou para matar Geta (DION CÁSSIO. História Romana, 

LXXIX.7). É durante o governo de Caracala que mais vemos a estabilização dos cultos 

isíacos na capital do Império, que parece ter sido o responsável por trazer para dentro do 

pomerium os templos desses deuses egípcios (MALAISE, 1972, p.439-441). Houve 

Imperadores, como mostramos, que se interessaram por Ísis e os deuses egípcios que a 

acompanham, independente das motivações. Porém, foi apenas com Caracala que o 

culto isíaco, já popular desde meados do primeiro século, se tornou finalmente oficial 

para o poder romano.  
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Heliogábalo168, sobrinho de Caracala, exerceu em Emesa a função de sumo-

sacerdote do deus solar local, El Gabal, que continuou a cultuar ao chegar em Roma e 

de quem também emprestou o nome e  tentou instalar o culto na capital, mas sem 

sucesso (PODVIN, 2014, p.309). Alexandre Severo169, seu primo e sucessor, acabou por 

retomar uma política religiosa mais tradicional da qual os deuses egípcios, já 

estabelecidos no panteão romano, se beneficiaram com reformas dos templos 

(MALAISE, 1972, p.443). Após a morte de Alexandre em 235, o que se seguiu foi um 

longo de período de crise política com sucessões rápidas de imperadores, vários 

problemas sociais e econômicos e invasões nas fronteiras do Império. Durante o 

intervalo de tempo de 235 até Diocleciano170 – que relacionou sua imagem a Ísis e 

Serápis - os deuses isíacos parecem não ter chamado tanto a atenção dos imperadores. 

Inseridos no panteão romano oficialmente desde o começo desse século, esses deuses 

parecem ter perdido espaço de difusão para outros dois cultos: o Mitraísmo e o 

Cristianismo, esse último que se fortalecia cada vez mais até ter seu culto liberado em 

311 (TAKÁCS, 1995, p.122). Podemos dizer que os cultos isíacos atingiu o auge da 

expansão no governo de Caracala, sendo sucedido por uma gradual marginalização, 

mais uma vez. Mas dessa vez em virtude da ascensão de uma religião monoteísta que 

não tolerava o que chamavam de “falsa doutrina”. Até no final do século IV, 

Teodósio171 ordena a destruição do Serapeum de Alexandria e promulga um édito contra 

os cultos pagãos e o fim da tolerância religiosa. 

Com esse capítulo, tentamos traçar parte das complexas e diversas trajetórias 

da deusa egípcia Ísis e sua companhia de divindades, que costumavam acompanhá-la na 

difusão de seus cultos e representações a partir do Egito por todo território do Império 

Romano. Tentamos apresentar ao leitor, em poucas páginas, um pequeno vislumbre do 

que a história dessa deusa milenar pode nos proporcionar; os diferentes caminhos que 

seu culto tomou; as diversas formas que suas representações adquiriram; as complexas 

associações e usos que fizeram de seus mitos e imagens. 

Já no Antigo Reino do Egito, Ísis era a irmã e esposa do grande deus Osíris, 

que, por sua vez, era representado nos túmulos dos faraós como o próprio rei do Egito 

morto. Foi Ísis que demonstrou luto pela morte do esposo e saiu em busca das partes do 

 
168 Imperador Romano entre 218 e 222. 
169 Imperador Romano entre 222 e 235. 
170 Imperador Romano durante 284-305. 
171 Imperador Romano durante 379-395. Um de seus principais feitos como Imperador foi promulgar o 

Édito que colocaria o cristianismo niceno como religião oficial e proíbe os cultos pagãos. 
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corpo dele, como contam as várias versões do mito desses deuses. Ísis já era também a 

mãe do herdeiro do deus/faraó, Hórus, representando não só uma rainha divina, mas 

também uma mãe divina.  

A partir do período do reinado dos Ptolomeus no Egito, podemos dizer que a 

difusão dos cultos egípcios foi, gradualmente, ganhando força, ou “pegando carona”, 

entre os comerciantes, escravos e afins que partiam do Egito até as outras regiões do 

Mediterrâneo. Claro que a aceitação não foi simples, nem muito menos a estabilização 

dos cultos, que ora eram aceitos, ora eram ignorados, ora eram proibidos pelos 

Imperadores romanos. Isso poderia variar com os contextos políticos, sociais, 

econômicos e religiosos de cada período de governo, como vemos na última seção. No 

último capítulo, afunilamos mais nossa pesquisa, de modo a destrincharmos duas dessas 

representações de Ísis e seus cultos nas obras Sobre Ísis e Osíris, de Plutarco, e 

Metamorfoses, de Apuleio.  
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CAPÍTULO 04: 

AS REPRESENTAÇÕES DE ÍSIS E DOS ISÍACOS PARA PLUTARCO E 

APULEIO 

Após fundamentarmos o contexto histórico-cultural da difusão dos cultos 

isíacos a partir do Egito, percorrendo o Império Romano, neste capítulo nos dedicamos 

a analisar e comparar as representações construídas por Plutarco e Apuleio da deusa Ísis 

em suas respectivas obras: Sobre Ísis e Osíris e Metamorfoses. Essas são 

reconhecidamente as maiores fontes literárias do Império Romano para se entender, 

mesmo que parcialmente, o pensamento e a visão sobre essa deusa de origem egípcia.  

Vimos que a Ísis helenística seria  

o resultado de uma atividade criativa original que levou à formulação 

de uma identidade religiosa basicamente nova, sem dúvida nutrida de 

densa força vital egípcia, mas expressiva de ideologia e necessidades 

espirituais peculiares a esse amálgama com uma densidade helênica 

marcada que é comumente definida como cultura helenística. Entre 

estas necessidades destacam-se aquelas que são também dois traços 

distintivos da fisionomia helenística da deusa egípcia, nomeadamente 

a sua qualidade de potência com funções universais e prerrogativas 

cósmicas e a de benfeitora e “salvadora” de toda a humanidade e do 

indivíduo único. Estas são, de fato, expressivas das peculiares 

tendências globais e “globalizantes” que se desencadeiam neste 

período e que se concretizariam no Império “ecumênico” de Roma. 

Ao mesmo tempo, na parte extensa composta pelas expectativas e 

necessidades existenciais de cada devoto, manifestam-se as fortes 

tensões individualistas desse contexto histórico (GASPARRO, 2007, 

p.71-72). 

Uma das inovações que passou a fazer parte do culto isíaco nas mudanças 

ocorridas durante o Período Helenístico foi que o culto passou a ser um culto de 

mistério. Ennio Sanzi, em seu livro Cultos Orientais e Magia no Mundo Helenístico-

Romano: Modelos e perspectivas metodológicas, afirma que ao entrar em contato com a 

cultura grega e depois romana, esses deuses  

conhecerão uma evolução de seu complexo mitológico e ritual; e isto 

vale de modo particular para aqueles cultos fundamentados sobre um 

casal de deuses experimentando vicissitudes caracterizadas pela dor e 

morte, poderão tornar-se verdadeiros cultos de mistérios (SANZI, 

2006, p.38) (Grifo nosso).  

 Deste modo, o que seriam os “cultos de mistérios”? Para Burkert (1991, p.20 e 

p.22-23), são “cerimônias de iniciação, cultos onde a admissão e a participação 

dependem de algum ritual pessoal, a ser executado sobre o iniciante” de forma que 

sejam “vistos como uma forma especial de culto prestado no contexto mais amplo da 

prática religiosa”. Ou seja, a inserção nos mistérios era optativa, isto é, dependente de 
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uma decisão individual (APULEIO. Metamorfoses, XI.15). Por outro lado, a partir do 

momento em que Lúcio é iniciado, ele deve obedecer à observância dos rituais e do 

celibato e, tais pontos, de acordo com Bradley (2017, p.33), poderiam levar a uma 

pureza moral não explícita no texto. Sendo assim, o iniciado, além de experimentar o 

sagrado, é integrado em um sistema religioso que poderia proporcionar um destaque a 

uma posição social e certa segurança emocional (TAKÁCS, 1994, p.08).  

Lembramos que esses cultos ditos orientais não tinham o caráter de mistério 

em suas origens. Passaram a ter iniciações aos mistérios após a reconstrução feita deles 

durante o período Helenístico. Por isso, suas origens parecem refletir o modelo mais 

antigo de Elêusis172 ou de Dioniso desde o VI a.C. (BURKERT, 1991, p.15; SCHEID, 

2010, p.186). Além disso, na maioria dos casos, existiam formas de cultos que não eram 

secretos em paralelo aos mistérios. Em outras palavras, cultos para não iniciados, como 

por exemplo, festas anuais, oferendas privadas sem restrições, etc. Assim, “os mistérios 

devem ser vistos como uma forma especial de culto prestado no contexto mais amplo da 

prática religiosa” (BURKERT, 1991, p.22-23). 

Quanto à organização dos mistérios, eles se mostram bastante heterogêneos. As 

formações variavam muito de culto para culto, faltando uma organização geral e uma 

coesão, sendo que: 

A ausência de uma demarcação religiosa e de uma identidade 

consciente de grupo significa a ausência de qualquer fronteira rígida 

contra cultos rivais, bem como a ausência de qualquer conceito de 

heresia, para nem mencionar a excomunhão. Os deuses pagãos, e até 

mesmo os deuses dos mistérios, não nutrem invejas mútuas; formam, 

por assim dizer, uma sociedade aberta (BURKERT, 1991, p.71-72). 

De acordo com Maria José Hidalgo de La Vega (2007, p.391), a iniciação é 

dividida em quatro etapas que observaremos durante esse capítulo, basicamente: (1) o 

chamado divino; (2) os ritos preliminares; (3) a assistência da deusa (ou do deus) e do 

sacerdote; e (4) a vida no santuário. O neófito era ambientado em um conhecimento 

complexo e restrito apenas aos iniciados. Assim, a iniciação era também um meio de 

controle social, de modo a induzir e reforçar o compromisso ético desses cultos que 

acabam por diferenciá-los dos cultos tradicionais (ALVAR, 2008, p.12-13). Porém, 

antes disso, o indivíduo passava por provas para ingressar no grupo de neófitos. Na 

 
172 “Os mistérios de Elêusis eram dedicados às “Duas Deusas”, Deméter, a deusa dos cereais, e sua filha 

Perséfone, regionalmente chamada de Ferefata ou simplesmente “a Donzela”, Cora. Esses mistérios eram 

organizados pela polis de Atenas e supervisionados pelo archon basileus, o “rei”” (BURKERT, 1991, 

p.16-17). 
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iniciação, o indivíduo sofreria dores e penalidades, em analogia com as agonias vividas 

pelas divindades aos quais os mistérios são dedicados. E serão capazes de superá-los 

graças ao suporte divino. Após a experiência de iniciação, o neófito inicia uma nova 

vida, mas nesse mundo terreno. 

Uma característica no período moderno dos cultos de mistério é a promessa de 

uma “salvação” após a morte. Isso só seria possível com o cumprimento das obrigações 

rituais, por isso os mistérios são tidos como sotéricos e místicos173. Para Jaime Alvar e 

Celia Maza Martínez: 

A salvação consiste em situar-se a margem do fatum, do destino 

inexorável, quer dizer alterar o desígnio dado caprichosamente a cada 

qual e que nenhum dos deuses tradicionais podem opor-se porque eles 

mesmos pertencem ao mesmo sistema no qual surge a ideia de uma 

predestinação ferrenhamente alheia aos caprichos dos deuses 

(ALVAR; MAZA MARTÍNEZ, 1995, p.439). 

Por mais que Cumont (1987, p.89) afirme que foram as doutrinas escatológicas 

dos cultos de Ísis e Osíris que chamaram a atenção das pessoas, principalmente das 

massas174, Burkert (1991, p.86) e Sanzi (2006, p.99), por outro lado, ressaltam que 

existia sim uma dimensão de morte (simbólica) nas iniciações de mistério, mas a ideia 

de um renascimento, ou ressurreição, não é explícito. Essa busca por alternativas só foi 

possível, segundo Sarolta Takács (1994, p.16-17), devido às condições sociopolíticas do 

Império Romano. Ramsay MacMullen (1987, p.94-95) enfatiza que mesmo com essa 

promessa de “salvação”, não é possível assegurar que isso era realmente prometido nos 

cultos de mistério, justamente por serem ministrados em segredo, portanto, não 

possuímos informações concretas sobre o assunto. 

Dois pontos ainda valem ser comentados antes de seguirmos adiante: 1) o 

caráter de segredo dos mistérios e 2) sua relação com a magia. Tanto Cumont (1987, 

p.87) quanto Burkert (1991, p.24) e Eliade (2010, p.247) ressaltaram o elemento de 

segredo175 das iniciações em que os neófitos se comprometiam por juramento a não 

 
173 “alude à sublimação da relação entre os mitos e a divindade, que determina o comportamento religioso 

do indivíduo” (ALVAR; MAZA MARTÍNEZ, 1995, p.438). 
174 Vale ressaltar, segundo Dickie (2005, p.93-94), que os cultos de mistério eram procurados 

principalmente pelos bem-nascidos e bem-educados. O próprio Apuleio comenta que as iniciações 

requerem bens materiais (APULEIO. Metamorfoses, XI.28). 
175 Ramsay MacMullen (1987, p.47) tem a seguinte ideia sobre os mistérios: "Mistérios", um termo que 

evoca imagens falsas de segredos divinos revelados nas sombras a um pequeno círculo de seguidores 

jurados pelo juramento. Esses grupos e ritos sempre existiram - cerimônias elaboradas, reservadas para 

fiéis que são particularmente devotos ou afortunados, mas na maioria das vezes rejeitados pelos vizinhos, 

a quem chegaram a preocupar. De um modo mais banal, um mistério significava algo menos fascinante, 

mais aberto, uma lição a ser aprendida sobre um culto, às vezes por um grande número de fiéis, como nos 
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divulgar o que veriam e ouviriam durante as cerimônias. Isso fica claro, no que 

concerne aos cultos isíacos, no seguinte trecho de Plutarco:  

Os reis foram escolhidos entre os sacerdotes ou os guerreiros, sendo a 

última classe realizada em respeito e honra por sua bravura, a primeira 

por sabedoria. Um rei escolhido entre os guerreiros instantaneamente 

se tornou sacerdote e compartilhou a filosofia que está oculta na maior 

parte dos mitos e histórias que mostram reflexos escuros e insights da 

verdade, assim como eles naturalmente se sugerem quando colocam 

esfinges antes os santuários, intimando seus ensinamentos sobre os 

deuses, possuem uma sabedoria misteriosa. (PLUTARCO. Sobre Ísis 

e Osíris, 9.354). 

Afinal, o próprio substantivo grego mysteria corresponde ao verbo muein, que 

significa introduzir em um rito secreto, e durante o Império Romano passou a designar 

um tipo comum de ritual de “associação religiosa” (BORGEAUD, 2013, p.134). 

Hidalgo de La Vega (2007, p.392) ressalta também que a ideia de silentium dos 

mistérios é um instrumento de controle ideológico por parte dos setores dominantes 

sobre os fiéis em geral. Seria então um exemplo de dominação a nível simbólico-

religiosos entre o fiel e a divindade. Para Alvar (2008, p.06), é o caráter do segredo que 

preserva o mistério, que por conseguinte, afeta a explicação do ordenamento do cosmo e 

a posição que o homem ocupa nele. Essa explicação seria a vivência pessoal dos deuses, 

transmitidos pelos mistagogos. E é sobre isso que focamos no primeiro subitem. 

Defendemos que Plutarco e Apuleio apresentaram Ísis como deusa iniciadora de 

mistérios, uma guia exercendo um papel de mistagogos pelo caminho para os seus 

mistérios. 

Eliade (1972, p.15) propunha que os mitos são passados aos neófitos durante a 

iniciação, podendo ser reatualizados durante as celebrações. Plutarco (Sobre Ísis e 

Osíris, 25.360) fala que os mitos das divindades e seus feitos, sejam eles gregos ou 

egípcios, são preservados por um véu de ritos místicos, que não podem ser divulgados 

pelos iniciados e nem serem vistos pelos não-iniciados. Além disso, ele ressalta a 

importância da filosofia para se entender os mistérios, pois apenas por meio dessa seria 

possível compreender verdadeiramente a divindade e não ficar sujeito a superstição 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 68.378).  

Já à relação dos cultos de mistério com a magia, quando se volta a um deus 

específico, afim de conseguir algo, como, por exemplo, a cura de alguma doença, 

 
ritos de Elêusis". Assim, o autor comenta que "o que se chama "mistério" significou um ritual muito 

aberto com cerimônias abertas a todos e para o qual o público maior foi convidado: eles foram atraídos 

por dança mímica, o canto e todos os tipos de música" (MACMULLEN, 1987, p.48). 
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Burkert (1991, p. 36) comenta que a cura solicitada se trata de um pedido aos deuses, 

que intercedem no meio dos mortos para apaziguarem a fúria e a inveja dos mesmos, 

pois acreditavam que os mortos seriam capazes de atormentar os vivos, provocando 

neles doenças e malefícios. Esse remetimento à magia reafirma o contato e as 

interrelações existentes entre as práticas mágicas e a tradição dos mistérios, 

principalmente, no ofício carismático176. Dickie comenta a confusão que pode causar as 

duas práticas, já que ambas são exclusivas e misteriosas. Exclusivas, pois seus 

conhecimentos só poderiam ser adquiridos com dificuldade e a partir de um especialista; 

e misteriosas, pois são envoltos em segredos (DICKIE, 2005, p.38-39).  Enquanto 

Georg Luck (2006, p.16) acredita que ao falarmos de magia grega e, posteriormente, de 

magia romana, estamos nos referindo, na verdade, à magia helenística, com todas as 

suas transformações, sendo fruto de um sincretismo de elementos egípcios, babilônicos, 

judeus e gregos (e, posteriormente, romanos) que tomou forma no Egito ptolomaico, 

como já afirmamos anteriormente. Scheid (2010, p. 186) acrescenta que os mistérios, 

diferentemente da prática mágica, tinham um caráter de comunidade e diretamente 

ligados aos deuses: “A única diferença era que o feiticeiro fazia isso por meio de ritos 

prescritos para descobrir segredos e adquirir algum poder sobre a divindade em questão 

- mas não para obter com essa divindade” (SCHEID, 2010, p.186). 

Apuleio, relembremos, era um iniciado nos mistérios, e na sua obra de defesa, 

Apologia, ele conta como os objetos que recebeu em sua iniciação foram considerados 

como mágicos por estarem escondidos. Numa passagem desta obra, Apuleio relata que 

os iniciados no mistério a Líber177 também recebiam objetos que se devem manter em 

segredo (APULEIO. Apologia, 55). Assim, o autor ressalta o caráter secreto dos objetos 

que poderiam ser revelados apenas para outro iniciado. Quando falamos de um iniciado 

ou iniciada nos cultos isíacos, acreditamos que este passava a agregar a si uma 

identidade religiosa e, no contexto do culto a Ísis, os chamamos de isíacos, ou seja, os 

que experienciaram as iniciações nos mistérios de Ísis, e é sobre eles que dedicamos o 

último subitem desse capítulo. Focamos em analisar o que representaria para Plutarco e 

Apuleio ser um isíaco, ou seja, em que parâmetros esses autores baseiam os atos de um 

isíaco, de um cultuador, de um crente na força da deusa.  

 
176 O ofício carismático ou praticante, para Walter Burkert (1991, p.44), seria o sacerdote ou profeta 

errante, que lida com purificações e iniciações e trabalha por conta própria. 
177 “Deus italiano da fertilidade e especialmente do vinho, mais tarde comumente identificado com 

Dioniso” (EIDINOW; HORNBLOWER; SPAWFORTH, 2012, p.830). 
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4.1 Ísis Iniciadora 

 

Dentre os diversos papéis que Ísis desenvolve nas obras dos nossos autores, um 

se destaca mais aos nossos olhos: Ísis, a iniciadora dos mistérios. É possível notar esse 

ponto em comum entre Plutarco e Apuleio, já que é ela que desvela os mistérios para os 

que são dignos de modo justo de recebê-los (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 3.352B). 

Usamos a palavra ‘desvelar’ justamente para nos remetermos à ideia de tirar o véu que 

esconderia a verdade enigmática que estaria presente no conhecimento do divino 

contido nos mistérios (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 9.354C).  

Ísis, para o grego, é excepcionalmente sábia e devota da sabedoria 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 2.352E; 27.361D), ademais, seu nome significa, para 

o grego ‘conhecimento e entendimento’ (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 2.351E). 

Além disso, ela é deusa (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 16.357C, 17.357E, 

18.358A), irmã e esposa de Osíris (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 27.361D), ajudou 

a extinguir e parar a fúria de Tífon (27.361D), consagradora de um padrão de piedade 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 27.361E), a senhora da terra (PLUTARCO. Sobre 

Ísis e Osíris, 40.367), é o princípio feminino da natureza, a receptora de toda forma de 

geração, a amamentadora dessa geração, a ‘de mil nomes’, pois é transformada pela 

razão e recebe todas as formas corpóreas e espirituais (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 

53.372), é mãe, a casa cósmica de Hórus, completa e boa, “pois completa é a matéria do 

cosmos e se associa com o que é bom, puro e ordenado” (PLUTARCO. Sobre Ísis e 

Osíris, 56.374B). 

É Apuleio que demonstra ainda mais como a autoridade de Ísis se impõe nos 

mistérios, já que a deusa é quem escolhe as pessoas que seriam consagradas ao seu 

culto. É a deusa que reivindica, recolhe sobre sua proteção, chama para o juramento 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.15). Qual critério a deusa utilizava para as suas escolhas, 

ou se até mesmo havia um critério, nós não sabemos, mas em Metamorfoses (XI.5), Ísis 

aparece a Lúcio em resposta ao seu pedido comovida pelas preces dele e movida por 

piedade.  

Além de ser a deusa que faz o chamado para que alguém se una a seu grupo de 

fiéis, é ela que dita o momento no qual alguém deve realizar a iniciação, mais 
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especificamente, o dia; o sacerdote que deve guiar o rito; e as despesas que devem ser 

gastas na cerimônia pagas pelo iniciado, como o sacerdote explica:  

[...] 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 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.21). 

Cabe aquele que foi escolhido esperar o momento em que a deusa determinaria 

o momento em que a cerimônia aconteceria, confiando nela, pois é essa deusa que 

contém a sabedoria, sendo sábia e amiga da sabedoria. E para explicar isso, Plutarco se 

volta para a etimologia do nome “Ísis” ser grego e parece indicar que a ela mais do que 

a ninguém pertence o conhecimento e o entendimento (PLUTARCO. Sobre Ísis e 

Osíris, 2.352E). Mais especificamente no capítulo 60  de Sobre Ísis e Osíris, Plutarco 

comenta que o nome da deusa deriva da palavra iesthai, que significaria adiantar, 

acelerar e, também,  pheresthai, mover, que consistiria em dizer que ela seria um 

movimento animado e sábio com o entendimento e a sabedoria.  

Essa sabedoria é passada durante a iniciação dos mistérios, em que acreditamos 

que Plutarco e Apuleio defendem um papel ativo de Ísis nessa busca e transmissão do 

saber. Para Plutarco, Ísis é aquela que coleta as palavras sagradas (Osíris) 

desmembradas e dispersadas por Tífon, as reuni e transmite-os durante a iniciação 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 2.351F). Cremos que o mito e uma interpretação do 

mesmo teriam um papel importante na iniciação dos mistérios, em especial, no tratado 

de Plutarco, mas não preencheria todo o conteúdo transmitido, já que o mito per si não 

consistia em um segredo conhecido apenas pelos isíacos. Isso também consta na fala de 

Heliodoro178 ao descrever as crenças egípcias sobre o Nilo e Ísis:  

Mas os sábios em física e teologia têm o cuidado, a meu ver, de 

revelar ao leigo o significado oculto dessas lendas, e tudo o que fazem 

é dar esta instrução resumida em forma mítica, reservando revelações 

mais claras para aqueles que alcançaram o máximo grau de iniciação, 

no santuário iluminado com as tochas da verdade (HELIODORO. As 

Etiópicas, IX.9). 

O que Plutarco propõe é que a interpretação dos ensinamentos passados aos 

iniciados seja pautada em seu pensamento filosófico, em que Ísis é o exemplo a ser 

seguido por seus seguidores para que, assim, se atinja a verdade divina. No mito narrado 

pelo grego, Ísis é aquela que busca primeiramente o ataúde que continha o corpo de 

 
178 Autor do IV século d.C. da cidade de Emesa. 
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Osíris, levando-o de volta ao Egito, e posteriormente, as partes desmembradas do corpo 

do amado espalhadas pelo Egito. Na interpretação de Plutarco, Osíris é quem tem o 

papel de Deus Supremo: o Rei e Senhor Osíris (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 

10.354F), o senhor de tudo (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 12.355E; 53.372E), 

grande rei e benfeitor (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 12.355E, 42.368), o líder e 

senhor de todas as melhores coisas (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 49.371A), ele é 

“a origem, e todo princípio multiplica por seu poder fertilizador o que procede dele” 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 36.365B), o melhor de todos (PLUTARCO. Sobre 

Ísis e Osíris, 60.375C), santo e sagrado (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 61.375D, 

78.382E), comanda e reina sobre os mortos (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 

78.382E), não contaminado, puro e incorruptível (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 

78.382F). Na alma, Osíris é a inteligência e a razão, que é guia e soberana de tudo que é 

excelente. A terra, os ventos, as águas, o céu e os astros são emanações do deus e 

reflexo de sua imagem.  

[...] as almas humanas aqui embaixo, aprisionadas por corpos e 

paixões, não têm permissão para participar do deus, exceto na medida 

em que é possível acessar com a inteligência uma visão sombria 

através da filosofia. Mas quando libertados de suas amarras, eles 

emigram para o reino do amorfo, o invisível, o impassível e o puro, 

este deus é seu guia e rei, como se suspenso dele, em contemplação 

insaciável e desejo pelo inefável e beleza inexprimível para homens 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 78.388). 

Seu contraponto seria Tífon: 

É o que é passional, titânico, irracional e instável na alma, o que é 

somático, o que é perecível, doentio e perturbador nas estações ruins, 

no mau tempo, nos eclipses do sol e desaparecimentos da lua, que 

escapam e rebeldes de Tífon. E o nome de Seth, pelo qual eles 

chamam Tífon, o revela. Significa a força opressora e constrangedora, 

e significa o frequente retrocesso e choque (PLUTARCO. Sobre Ísis e 

Osíris, 49.371B). 

Então, a busca de Ísis por Osíris, de acordo com Plutarco, significaria a busca 

por esse conhecimento do “Primeiro e Senhor [Osíris], a quem somente a mente pode 

compreender e a quem a deusa convoca alguém a buscar como um ser que está próximo 

e com ela e unido a ela” (Sobre Ísis e Osíris, 2.352). O conhecimento da verdade divina 

que consistia nesse conhecimento que todo iniciado deveria buscar e, 

consequentemente,  o levaria a Osíris, do mesmo modo como Ísis busca o corpo de 

Osíris, e  

esta beleza, como mostra a história dos antigos, Ísis sempre ama, e ela 

a persegue e se une a ela, preenchendo este nosso mundo com todas as 

belas e boas qualidades que fazem parte da criação. Essa é a 
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interpretação desses mantenedores que mais convém aos deuses 
(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 78.383).  

Com isso, também destacamos que no tratado de Plutarco, há uma 

proeminência dos poderes de Osíris sobre os de Ísis, em que Osíris é o fim a ser 

buscado e Ísis o meio pelo qual deve se buscar. É em Ísis que Clea deve se inspirar para 

atingir a verdade divina contida nos mistérios, que a levam a Osíris. Afinal, para o 

grego, era Osíris que havia libertado os egípcios de seu modo de viver “primitivo e 

brutal” ensinando a eles como fazer plantações, cultuar os deuses, e estabelecendo leis 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 13.356B). Como dissemos, essa ideia da 

superioridade de Osíris perante Ísis é algo mais comum no Egito faraônico do que no 

próprio Império Romano. Diodoro da Sicília, que aproxima ainda mais Ísis de Deméter, 

já conta que Ísis, que havia descoberto o trigo e a cevada, e Osíris, por sua vez, tinha 

inventado o cultivo desses, exterminando o canibalismo entre os egípcios. Na versão de 

Diodoro, foi Ísis também que havia estabelecido as leis entre homens (DIODORO. 

Biblioteca Histórica, I.14). Uma versão mais helenística de Ísis que condiz com as 

mudanças e aproximações feitas durante os Ptolomeus. 

Em Apuleio, essa ideia de Ísis como iniciadora também pode ser percebida no 

papel ativo que ela se destaca em todo o livro XI. Como dissemos, é ela que seleciona 

os iniciados, que dita o momento da iniciação, quem deve ministrar a cerimônia e, 

também, quanto o iniciado deve gastar na mesma. Em Metamorfoses, temos três níveis 

de iniciação: o primeiro, em que Lúcio é iniciado nos mistérios de Ísis; o segundo em 

que é convidado à iniciação do deus Osíris; e o terceiro, e mais elevado, em que o 

protagonista é iniciado na preparação para ser pastófaro. E aí nos questionamos: os ritos 

das iniciações de Ísis e Osíris eram diferentes? O próprio Lúcio nos responde sobre a 

relação entre as iniciações de Ísis com as de Osíris que: “Apesar dos estreitos laços, 

apesar da unidade essencial das duas divindades e das duas religiões, discriminavam-se 

as cerimônias de iniciação” (APULEIO. Metamorfoses, XI.27). Ou seja, nas iniciações 

pelas quais passam Lúcio, as cerimônias eram diferentes179, mas não nos informa o quão 

ou em quais aspectos, mas podemos dizer que, para Apuleio, Ísis e Osíris representavam 

uma unidade essencial, mesmo com cerimônias distintas, e por mais que Apuleio 

descreva Ísis com mais admiração e mais adjetivos, os mistérios de Osíris é visto como 

a “religião irmã” (APULEIO. Metamorfoses, XI.28). 

 
179 As preparações para a iniciação parecem ser basicamente as mesmas: abstinência de certos alimentos e 

castidade por 10 dias (APULEIO. Metamorfoses, XI.23; 28;30). 
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Ela é apresentada em Metamorfoses como o Ser Supremo: governa os céus, os 

mares e os infernos e tudo está à mercê da sua vontade e é a origem e o princípio dos 

séculos (XI.5). Lúcio a descreve como a deusa soberana (dea summa, XI.5, 10, 11, 22, 

25), grandessíssima (maxima, XI.12, 13), augusta (augusta, XI.16, 22), santa (sancta, 

XI.25), santíssima (sanctissima, XI.25), rainha (regina, XI.5, 26), invencível (invicta, 

XI.7), eterna (perpetua, XI.25), poderosa (potens, XI.7, 22, 26), onipotente 

(omnipotens, XI.16). Todos esses epítetos que representam a imagem que Apuleio 

constrói de Ísis converge com sua explicação do demiurgo platônico:  

Por Deus, ele [Platão] pensa que é incorpóreo. Ele, diz ele, é único, 

incomensurável, pai e criador de todas as coisas, feliz e beatífico, 

excelente, não precisa de nada, ele mesmo é o procurador de tudo. Ele 

o chama de celestial, inefável, sem nome e, como ele mesmo diz, 

invisível, inflexível; sua natureza é difícil de descobrir e, se fosse 

descoberta, não poderia ser revelada a muitos (APULEIO. Platão e 

sua doutrina, I.5). 

Apuleio chega a usar o mesmo recurso linguístico ao descrever a inefabilidade 

do Ser Supremo/Ísis tanto quando fala que Ísis, “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” 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.3) e também descreve o Deus Supremo “com seu 

incrível e inefável excesso de grandeza, devido à pobreza da linguagem humana, não 

pode ser descrito por nenhum discurso, mesmo minimamente” (APULEIO. O Gênio de 

Sócrates, 3).  

Para Lúcio, o poder de Ísis não tem limite: é a mãe da natureza inteira (rerum 

naturae parens, XI.5), a dirigente de todos os elementos (elementorum omnium domina, 

XI.5), “move o mundo, ilumina o Sol, rege o mundo e oprime o Tártaro” (XI.25), reina 

sobre os mortos (regina manium, XI.5), é a primeira dos habitantes do céu (prima 

caelitum, XI.5), progenitora dos astros do céu (sierum caelestium stirps, XI.9) e modelo 

uniforme dos deuses e das deusas (deorum dearumque facies, XI.5). Seu poder é maior 

inclusive do que o da Fortuna, acalmando as tempestades dessa e coibindo o curso 

funesto das estrelas (XI.25). Ísis apuleiana então é a representação da ideia platônica do 

Um: suprema, transcendente ao mundo, imaterial, criadora e arquiteta do mundo 

(APULEIO. Platão e sua doutrina, 11; O Gênio de Sócrates, 3).  

Somado a isso, temos ainda o fato de que esse saber ou revelação inacessível 

aos não-iniciados deve ser guardado em segredo; analisamos tal assunto mais adiante ao 

traçarmos os deveres de um isíaco. Aqui cabe-nos fortalecer nosso argumento de que 
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Ísis tem um papel de mistagogo na iniciação que leva o iniciado pelo caminho do ritual 

de iniciação, assim como ela busca na narrativa do mito a Osíris, considerado na 

interpretação plutarquiana a verdade divina, o roteiro para os iniciados. Além de buscar, 

como a deusa buscou no conhecimento antigo, cabe ao neófito guardar essa verdade 

passada na iniciação dos que não estão aptos a conhecer essa verdade. Podemos dizer 

que isso fica demonstrado no mito no momento em que Ísis, ao voltar de Biblos e 

finalmente sozinha com o ataúde que continha o corpo de Osíris, o abre e lamenta pelo 

marido. Quando, nesse momento reservado, ela percebe que estava sendo observada às 

escondidas pelo filho da rainha de Biblos, ela se vira a ele cheia de ódio, e por 

consequência, o menino morre de medo (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 17.357E). 

Assim, Ísis protege o corpo do marido e pune, às vezes com a morte, os que buscam 

descobrir esse conhecimento secreto sem sua devida permissão.  

Como essa inefabilidade de Ísis permitia então o contato da deusa com os 

iniciados? São as ações de Ísis na novela que contradizem o seu status teológico: a 

deusa não só aparece a Lúcio em sonhos, sem intermediários, sejam estes daemons, 

oráculos, ou os sacerdotes, mas intervém continuamente nos assuntos humanos, 

respondendo às orações e aos pedidos. Ela deu as instruções a Lúcio de como retomar a 

forma humana, requereu dele a observância ao seu culto, foi movida por piedade, se 

mostrando favorável e propicia (5), é benevolente (6, 22), misericordiosa (15), 

iminentíssima (12), auxiliadora (10), salvadora (22, 25), pródiga para com os mortais 

(25).  

Sem nenhuma dúvida, podemos ver uma Ísis helenística nessa interpretação de 

Plutarco e Apuleio, pelo menos quanto à aproximação dessa Ísis iniciadora com a 

Deméter dos mistérios de Elêusis. Deméter180, a deusa grega da vegetação e do trigo, na 

mitologia grega, era uma das filhas de Réia e Crono (HESÍODO. Teogonia, 453-455) e 

com Zeus, seu irmão, teve Perséfone (HESÍODO. Teogonia, 911-914). A sua 

identificação com Ísis é antiga, e desde o século VI a.C. Heródoto já reconhecia que a 

deusa egípcia era conhecida como Deméter pelos gregos (HERÓDOTO. Histórias, 

 
180 “Ceres é o nome romano da deusa grega Deméter, com quem se identifica completamente. Embora o 

seu nome indique, etimologicamente, que Ceres era uma antiga força da vegetação (Ceres relaciona-se 

com uma raiz que significa “brotar”) adorada pelos Latinos, esta divindade, todavia apagou-se diante da 

outra. Conta-se que no momento em que os Etruscos, chefiados por Porsena, atacavam a jovem República 

Romana, a fome ameaçou toda a cidade. Consultaram-se os livros sibilinos, compilação de oráculos 

gregos, que aconselharam se introduzissem em Roma os cultos de Dioniso e de Deméter. Assim se fez no 

ano de 496 a.C. Este culto estava localizado no monte Aventino” (GRIMAL, 2005, p.84). 
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II.59; II.123; II.156) e, também, em Diodoro da Sicília (Biblioteca Histórica, I.13.5; 

I.25).  

Plutarco não relaciona Ísis a Deméter diretamente, mas podemos perceber que 

o mito que o grego narra da deusa egípcia se assemelha com o mito da busca de 

Deméter por Perséfone. Esse é narrado nos Hinos Homéricos a Deméter, atribuído a 

Homero por ser do gênero épico e de técnica de composição análoga, mas na verdade é 

de autor desconhecido, provavelmente escrito entre o século V e IV a.C. (CARVALHO, 

2010, p.270). Ali se narra a busca da deusa Deméter pela filha Perséfone levada ao 

mundo dos Ínferos por Hades, com a permissão de Zeus e sem o conhecimento de 

Deméter. Hades toma Perséfone como esposa. A mãe então vaga pela terra dos 

humanos à procura da filha desaparecida. Além disso, o hino conta como os mistérios 

de Deméter nasceram e como se estabeleceram na cidade de Elêusis.  

 A partir desse pequeno resumo inicial, já podemos perceber o primeiro ponto 

que nos faz ligar o mito isíaco de busca a Osíris com a busca de Deméter pela filha. 

Porém, mitos que narram a busca eram comuns nas mitologias greco-romanas. Burkert, 

em seu livro Structure and History in Greek Mythology and Ritual, define mito como 

um conto ou fábula criado, ou seja, inventado por um autor individual, que se tornou 

tradição, mas não livre de distorções e reelaborações. Além disso, o conto, como mito, 

está desvinculado com qualquer realidade pragmática. Portanto, para Burkert (1979, 

p.03), “o mito, então, dentro da classe dos contos tradicionais, é contar histórias não 

factuais”. Mesmo assim, os mitos não são vistos na Grécia Arcaica como algo leviano. 

Pelo contrário, eram levados a sério de maneira sagrada. Mas ele alerta que apesar de o 

mito, por sua multivalência, poder ser analisado sob diversos vieses como histórico, 

metafisico ou psicológico, e poder fazer sentido nessas áreas, deve-se tomar muito 

cuidado, pois “um mito, enquanto conto, não pode ser definido como referência 

específica e imediata a qualquer tipo de realidade, a uma “origem” fora do conto” 

(BURKERT, 1979, p.05). Um último ponto que vale ser destacado da ideia de Burkert é 

que para ele o que vale nos estudos sobre o mito é sua aplicação. Em outras palavras, 

“mito é um conto tradicional com uma referência secundária, parcial a algo de 

importância secundária” (BURKERT, 1979, p.23). Esse aspecto é constatado na vida 

social em que se utiliza de um mito para explicar a relevância de certas famílias, ou a 

fundação de cidades, ou até mesmo rituais religiosos e sua autoridade e seriedade; as 

preocupações quanto ao plantio e o poder dos deuses nesse assunto; entre outros 
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aspectos. Quanto aos ritos, Burkert se utiliza de abordagem biológica, basicamente de 

padrões comportamentais redirecionados para alguma demonstração ou comunicação. 

Os mitos, nessa estrutura religiosa, fornecem ordem e sentido à realidade; liga 

um grupo permitindo que seus membros se identifiquem. Sendo eles então um meio, 

veículos de transmissão de tradições, mas não livres de ajustes e mudanças que podem 

variar com as condições e objetivos de determinado momento histórico-social. Sendo 

assim, é evidente sua importância como mediador cultural e histórico capaz de explicar, 

mesmo que parcialmente, visões de mundo, muitas das vezes do seu mundo e do mundo 

diferente do seu, como é o caso da narrativa mítica de Plutarco.  

 A seguir, expomos os principais pontos que fazem com que aproximemos o 

mito narrado por Plutarco do mito da busca de Deméter por Perséfone. Contudo, 

frisamos que não é possível afirmar que Plutarco mudou propositalmente o mito egípcio 

para que se encaixasse em sua interpretação, de modo que se aproximasse dos mitos 

eleusianos, ou se foi exatamente essa versão que o grego tenha escutado. Não 

descartamos a possibilidade de manipulação do mito, já que o próprio Plutarco avisa 

que irá omitir partes da narrativa que achava ser desnecessárias e supérfluas, e que 

poderiam levar a interpretações supersticiosas (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 

12.355D). Apesar disso, cremos que a aproximação dos dois mitos é inegável. 

Destacamos quatro pontos em que os mitos se aproximam: 

 - (1) Lutos persistentes: Podemos dizer que tanto Deméter quanto Ísis se 

assemelharam no sentimento de luto e na persistência dele. Ísis já era conhecida na 

tradição egípcia como a deusa irmã e esposa em luto que se comove e pranteia a morte 

de Osíris. Plutarco (Sobre Ísis e Osíris, 14.356D) narra que Ísis, ao descobrir o que 

aconteceu com o esposo, corta uma parte de seu cabelo e coloca a roupa de luto, saindo, 

assim, em busca da arca que continha o corpo do amado. Deméter, por sua vez, tirou a 

mantilha que lhe cobria os cabelos, colocou os ombros com um escuro véu e “atirou-se, 

como um pássaro, sobre o sólido e sobre o líquido, procurando a filha” (Hinos 

Homéricos a Deméter, 2.45). 

 - (2) A busca: as deusas saíram vagando, procurando suas respectivas perdas, 

perguntado a todos se alguém sabia de algo. Ísis soube por algumas crianças que Tífon 

havia deixado a arca seguir para o mar (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 14.356E), 

chegando em Biblos, como ela logo descobriu. Tomada por um maligno e terrível 

ânimo, Deméter desceu do Olimpo ao mundo dos homens, vagando pelas cidades e 
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pelos campos (Hinos Homéricos a Deméter, 2.93). Além disso, ambas as deusas 

receberam ajudas divinas para descobrir o que aconteceu com seus entes amados. No 

caso de Deméter, a ajuda veio de Hécate e Hélios (Hinos Homérico a Deméters, 2.47-

87); e no caso de Ísis, por alguma inspiração divina não identificada e pouco explicada 

por Plutarco (Sobre Ísis e Osíris, 15.357A). Podemos supor também que Ísis tenha 

recebido a ajuda de Anúbis na busca por Osíris, apesar de Plutarco não afirmar isso. 

Isso se dá porque durante a narrativa do mito, o grego conta que Anúbis tinha se tornado 

guardião e servidor da deusa (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 15.356F), e portanto, 

supomos que o deus chacal tenha auxiliado na busca mesmo não aparecendo na 

narrativa. Nesse ponto do relato, a semelhança nos parece limitada à questão da busca. 

Ísis ao descobrir que a arca que continha o corpo de Osíris tinha se dirigido a Biblos, se 

encaminhou para a cidade. Já Deméter ao descobrir que sua filha havia sido levada ao 

mundo de Hades, foi tomada pelo desespero e, também, pela raiva de Zeus que havia 

dado à filha, decidindo então permanecer entre os homens (Hinos Homéricos a 

Deméter, 2.90).  

 - (3) Ísis em Biblos/ Deméter em Elêusis: acreditamos que nesses trechos são 

as partes em que os mitos mais se cruzam, de modo que os atos das deusas quase se 

espelham.  Ísis, ao chegar a Biblos, descobre que a arca foi parar em um bosque, 

convertendo-se e em pouco tempo em uma majestosa árvore. Tal árvore logo chamou a 

atenção do rei Malcandro de Biblos que mandou cortar o tronco da árvore para utilizá-lo 

como suporte do teto de seu palácio (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 15.357A). E 

Deméter ao chegar no palácio do rei de Elêusis, encontrou Metanira, a rainha, ao lado 

da colina do teto solidamente feito (Hinos Homéricos a Deméter, 2.187). Ambas 

esconderam suas identidades ao chegar nessas cidades (PLUTARCO. Sobre Ísis e 

Osíris, 16.357C; Hinos Homéricos a Deméter, 2.93). Do mesmo modo, se sentaram em 

um poço perto das cidades e choraram por suas perdas (PLUTARCO. Sobre Ísis e 

Osíris, 15.357A; Hinos Homéricos a Deméter, 2.97-100). No poço, as deusas 

encontraram mulheres relacionadas com a rainha: Ísis conversa com as servas da rainha 

Astarte (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 15.375B), e Deméter conhece as 04 filhas de 

Metanira e Celeu, reis de Elêusis (Hinos Homéricos de Deméter, 2.105-110). As rainhas 

convidam as deusas disfarçadas para que fiquem em seus palácios e sejam amas de seus 

filhos pequenos (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 15.375B; Hinos Homéricos de 

Deméter, 2.226). As deusas então amamentavam as crianças de modo diferente entre si 

e diferente do que seria esperado por uma ama comum: Ísis o alimentava colocando o 
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dedo em sua boca (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 16.375C), e Deméter “ungia-o 

com ambrosia, como se fosse nascido de deus, e docemente o assoprava, enquanto em 

seu colo o mantinha” (Hinos Homéricos de Deméter, 2.237-238), mas um ponto 

converge quando as deusas, durante a noite, queimavam as partes mortais do bebê, 

tornando-os imortais, até que as mães veem seus filhos no fogo e tiram-nos, privando-os 

da imortalidade, sem saber (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 16.375C; Hinos 

Homéricos de Deméter, 2.242-246).  

 - (4) a edificação dos cultos: A partir desse momento nas narrativas, as deusas 

se apresentam na verdadeira forma para os homens e tomam atitudes diferentes: Ísis 

requisita a coluna que contêm o corpo de Osíris, retira a arca, reveste o tronco no qual 

Osíris repousava com linho e mirra e lhe dá aos reis, que Plutarco conta que foi 

depositado no templo de Ísis em Biblos. E depois prepara sua partida com a arca de 

Osíris para o Egito (Sobre Ísis e Osíris, 16.375C). Por outro lado, Deméter exige 

daquele povo eleusiano que construíssem um templo grande em uma colina 

proeminente, e a eles ensina os ritos que deveriam realizar em honra à ela e Perséfone 

(Hinos Homéricos de Deméter, 2.270-274). E, assim, se dá a narrativa da criação dos 

Mistérios de Elêusis. 

Apesar dos paralelismos entre os mitos terminarem aí, as narrativas continuam. 

Nos Hinos Homéricos, os deuses, ao verem que Deméter está disposta a permanecer 

entre os homens, e até mesmo impedir o plantio e a colheita dos grãos, resolvem 

intervir. Ao final do mito, Perséfone é permitida por seu esposo Hades e por Deméter a 

passar parte do ano com Hades e na primavera voltar a superfície para ficar esse período 

com sua mãe. A partir desse desfecho podemos claramente interpretar a volta de 

Perséfone todos os anos para perto da mãe como um símbolo de vida e renascença da 

natureza, sendo Deméter o poder fértil da terra e Perséfone como a manifestação prática 

desse poder que seria o crescimento do grão. E é esse mito que é representado:  

[...] Mas em seguida 

quando a primavera crescesse, devia de uma vez 

[colmar alongadas espigas 

e então, em seu solo opulentas fileiras 

ficariam carregadas de espigas de trigo que seriam atadas em feixes (Hinos Homéricos de 

Deméter, 2.452-456). 

Podemos então dizer que o mito de Deméter consiste em três elementos 

simbólicos básicos: (1) o rapto de Perséfone que pode simbolizar a morte da natureza, 

em que a deusa mãe sofre e se lamenta como um verdadeiro luto e por isso acaba 

“ocultando a semente sob a terra”; (2) a reunião parcial entre Deméter e Perséfone, 
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representando o renascimento da natureza, visto com alegria e recuperação do afeto 

pelas deusas; e (3) o último momento do mito em que Deméter ensina aos eleusianos  

O cumprimento dos seus mistérios sagrados, e indicou os 

belos ritos a Triptólemo, a Polixeno e, além deles, a Diocles, 

Ritos augustos, que não pode violar, nem investigar, 

nem divulgar, pois um grande temor pelas deusas detém a voz (Hinos Homéricos de Deméter, 

2.475-480). 

Plutarco também conta que os egípcios viam o trancamento181 de Osíris no 

ataúde como um símbolo do período de baixa do nível das águas do Nilo o qual o deus 

seria uma alegoria (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 32.363D; 36.365A). A cheia do 

rio (Osíris) em que preenche vários metros de terra acima do seu leito deixando a terra 

fértil (Ísis) para o plantio (Hórus) seria representado pela alegoria do encontro de Ísis 

com seu amado Osíris (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 32.363D, 38.366A). Mas para 

o grego a questão é muito mais complexa do que simplesmente chamar Osíris de Nilo 

ou Tífon de mar. O sacerdote mais sábio, de acordo com ele, é aquele que dá o nome de 

Osíris a todo princípio e força que produz umidade, por considerar o deus como 

causador da geração e substância da semente vital e Tífon os princípios opostos a isto 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 32.364A).  

Deste modo, identificamos que para Plutarco, as divindades egípcias que 

seriam ligadas à vegetação eram Osíris e Ísis no mito narrado. Na tradição egípcia teria 

sido, de acordo com o nosso autor, Osíris quem teria descoberto o conhecimento do 

cultivo e passado aos homens, promulgado leis e ensinando-lhes a cultuar os deuses 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 13.356A). Além de ter uma grande experiência em 

medicina egípcia, característica que, como apontamos no capítulo anterior, era 

comumente atribuída a Ísis no Egito pré-ptolomaico e também não passou despercebido 

por Diodoro da Sicília (Biblioteca Histórica, I.15.4-5). Além disso, na narrativa de 

Diodoro, foi Ísis quem inventou as leis (I.14.3-4) e vários remédios, tendo grande 

experiência médica (I.25.2). Para Ritcher (2001, p.202), a sobreposição dos mitos de 

Deméter e Ísis em Plutarco seria para o grego o mais adequado para que se escapem das 

interpretações “bárbaras” como a de Heródoto que dá a origem de vários deuses 

tipicamente gregos ao Egito:  

Ainda os nomes dos deuses, quase todos, vieram do Egito para a 

Hélade. Por esse motivo, eles vieram dos bárbaros, assim eu descobri 

que eram, após ter sido informado; penso que vieram especialmente 

 
181 Os egípcios comentam que o desaparecimento de Osíris ocorreu no 17ª dia do mês Athyr 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 13.356D) que corresponde aproximadamente ao dia 13 de novembro. 
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do Egito. Porque, de fato, a não ser Posídon e os Dióscoros, como já 

foi dito por mim antes, também Hera, Héstia, Têmis, as Cárites e as 

Nereides, os nomes dos demais deuses sempre foram os de outrora 

neste território. Digo os nomes que os próprios egípcios chamam. E os 

nomes dos deuses que dizem não conhecer, parece-me que estes foram 

nomeados pelos pelasgos, exceto Posídon (HERÓDOTO. Histórias, 

II.50).   

Não cabe neste trabalho traçar todos os argumentos dessa defesa, e o quanto à 

relação dos deuses egípcios com os cultuados pelos gregos. Mas podemos adiantar que 

Heródoto já informa que a deusa egípcia na língua dos helenos é Deméter 

(HERÓDOTO. Histórias, II.59; II.123; II.156), Osíris é Dioniso (II.42; II.123; II.144; 

II.156), Hórus é Apolo (II.144; II.156). Além disso, Heródoto conta sua versão sobre a 

origem dos rituais das Tesmofórias182 dos gregos, teriam sido as filhas de Dânao183 que 

difundiriam a partir do Egito para a Hélade tal ritual, ensinando-o as mulheres gregas 

(HERÓDOTO. Histórias, II.171). 

Por esses e outros motivos, Heródoto é acusado por Plutarco184 de filobarbáro, 

ao elevar feitos estrangeiros e difamar os gregos e suas ações. Infelizmente para nós, 

 
182 Festa religiosa exclusiva para mulheres e em honra á Deméter, provavelmente uma cerimônia que 

visava a fertilidade agrícola. 
183 Conhecidas como ‘Danaides’, são as 50 filhas dos rei Dánao, descendente de Posídon e da ninfa Líbia. 

Esse com as 50 filhas, fugiram do Egito, como medo dos 50 filhos de seu irmão Egito. Então foi proposto 

que os primos se casassem para que a paz reinasse. No dia dos casamentos, o rei deu a cada uma das 

filhas um punhal fazendo-as prometer que matariam seus maridos na noite de núpcias. Todas fizeram, 

menos Hipermmestra, a mais velha, que tinha se apaixonado por seu marido Linceu, que a respeitava. Por 

fim, as filhas foram, por ordem de Zeus, purificadas de seus assassinatos (GRIMAL, 2006, p.110). 
184 Cinco séculos depois, Heródoto é acusado por Plutarco, em sua obra Da Malícia de Heródoto (De 

Herodoti Malignitate – Περι της ‘Ηροδότου κακοηθείας), de ser filobárbaro (12.857), escrito na época de 

maturidade do nosso autor de Queronéia, entre 99 a 116 d.C., período em que provavelmente desenvolveu 

a amizade com Alexandre, um amigo epicurista a quem dedica esse tratado (SILVA, 2013, p.37-38). 

Maria Aparecida de Oliveira da Silva (2013, p.38) propõe que poderíamos classificar essa obra de 

Plutarco como sendo escritos históricos-identitários. Como o próprio título da obra já demonstra, Plutarco 

traça uma dura crítica à Heródoto, o acusando de destilar mentiras e calúnias, principalmente a respeito 

dos gregos e de seus feitos, fazendo então uma defesa da identidade grega, desconstruindo a imagem dos 

gregos passada por Heródoto em suas Histórias, reformando uma nova versão dos fatos narrados, 

passando a ideia de que os gregos são mais virtuosos do que como Heródoto os descreviam, porque 

“parece-nos conveniente defender nossos antepassados e a verdade” (PLUTARCO. Da Malícia de 

Heródoto, 1.855). Para o nosso autor, Heródoto, como sua escrita habilidosa e agradável, também 

proferia difamação e maledicência, absurdos e mentiras “sobre as cidades e os homens mais nobres 

importantes da Grécia” (PLUTARCO. Da Malícia de Heródoto, 43.874). Plutarco traça então marcas ou 

tipoi, que seriam as principais características textuais de um historiador malicioso. São elas: 1) a escolha 

lexical, em que o historiador se mostra não benevolente para escrever, provavelmente o discurso e suas 

escolhas de palavras serão mal-intecionadas (2.855); 2) ao se acrescentar assuntos desnecessários e 

negativos a história de alguém coma intenção de abalar a imagem de alguém, o que acaba aproximando a 

história do gênero trágico  (3.855); 3) quando, ao se narrar uma história se omite os feitos belos e bons; 4) 

ao se selecionar os relatos, se escolhe os piores, pois, “quem escreve história é justo que relate com 

verdade o que sabe e que, dentre os eventos obscuros, pareça relatar de modo verdadeiro os melhores 

mais que os piores” (PLUTARCO. Da Malícia de Heródoto, 5.855); 5) quando se atribui motivos 

insignificantes, caluniosos ou contra a natureza dos feitos à ações louváveis, como ganâncias, falta de 
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Plutarco em sua crítica a Heródoto, pouco nos conta sua opinião dessa atribuição às 

terras do Egito à origem dos deuses gregos, apenas com o comentário mordaz de que 

com tais ideias acaba-se “alterando as devoções e purezas dos assuntos sagrados dos 

gregos com as imposturas e ficções dos egípcios” (PLUTARCO. Da Malícia de 

Heródoto, 13.857).  Lembremos que Plutarco não usa diretamente Heródoto para 

escrever seu tratado Sobre Ísis e Osíris, nem para criticar e nem para se apoiar. 

Possivelmente Da Malícia de Heródoto pode explicar a invisibilidade do autor de 

Halicarnasso do tratado, a quem nosso autor crítica e desmoraliza duramente. Mas, no 

tratado sobre os deuses egípcios, nosso filósofo de Queronéia rebate, de modo indireto, 

tal origem dos deuses proposto por Heródoto. Por exemplo, como já vimos, o nome 

‘Ísis’ não é um nome egípcio, mas sim, grego, que seria derivada de duas palavras 

episteme (sabedoria) e kínesis (movimento) (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 

60.375C). Além disso, o autor comenta que isso não é de se impressionar, já que 

milhares de outros nomes dos deuses tiveram origem na Grécia, e se difundiram com os 

emigrantes gregos em que “alguns dos quais são reivindicados pela poética que é 

rotulada de estrangeira por aqueles que consideram esses nomes como glosas” 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 61.375F). Nosso autor então defende que Ísis e os 

deuses de seu círculo devem ser tratados como herança comum, e não apenas dos Egito, 

como se apenas no território do Nilo as obras divinas desses deuses são feitas, não 

privando os outros homens desses grandes deuses “que não têm Nilo, Buto ou Mênfis” 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 66.377D). Esses deuses então são conhecidos por 

todos os homens, e que eles sabem, e sempre souberam, o poder de cada um desses 

deuses e, também, como prestar honras a eles. 

Sendo Osíris, para Plutarco, uma divindade também responsável pela 

agricultura, no caso, a alegoria do Nilo, que na sua cheia leva a água aos espaços de 

terra e introduz o princípio úmido que permite que a terra/Ísis gere os cereais. A deusa, 

então, nessa análise agrária não aparece como a responsável pelo cultivo, mas como o 

meio em que se vai gerar, no sentido de promover a gestação do plantio/Hórus. É ela 

que ao receber o princípio úmido de Osíris, nutre sua semente que produzirá Hórus. 

 
virtude e etc.; 6) e por último os que colocam elogios paralelos às censuras (de caráter) de modo 

adulatórios. Depois de enumerar esses pontos, Plutarco passa para a reabilitação das imagens dos gregos 

(lacedemônios, atenienses, etc) que Heródoto tão maliciosamente, segundo ele, construiu. 

 Diferentemente de Plutarco, Heródoto atribui aos egípcios a origem dos nomes dos doze deuses 

olímpicos, além de terem sido os primeiros à dedicarem altares, imagens e templos aos deuses. Os gregos, 

por outro lado, copiaram deles posteriormente esses nomes (HERÓDOTO. Histórias, II.5). 
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Como receptora das sementes reprodutoras, se sente alegre por ser fertilizada e grávida, 

no caso, Hórus (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 53.372F), que é a imagem do 

inteligível Osíris (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 54.373). Podemos dizer que a Ísis 

de Plutarco preenche uma posição inferior a de Osíris e dele é dependente, como uma 

esposa deve ser perante o marido no imaginário grego: 

Em consonância com tais opiniões, é necessário também considerar 

que esta deusa, que sempre participa do primeiro deus e está unida a 

ele pelo amor pelo bem e pelo belo que o rodeia, não se opõe a ele, 

mas, em da mesma forma que dizemos que um homem honrado e 

justo ama se tem uma união justa, e que uma mulher honesta que tem 

marido e vive com ele, no entanto o deseja, assim a deusa sempre o 

deseja ardentemente, a ele ela teimosamente se apega e está cheio de 

suas partes mais nobres e puras (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 

58.375). 

Essa visão de uma Ísis receptora condiz com a nossa ideia de uma Ísis capaz de 

aglutinar várias formas e como mesmo Plutarco defende que:  

Ísis é, de fato, o princípio feminino da natureza e suscetível a receber 

toda forma de geração, segundo o qual é chamada de ‘ama’ e 

‘receptora de tudo’ por Platão, e pela maioria ‘a de mil nomes’, 

porque é movida pela razão para receber todos os tipos de formas e 

figuras (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 53.372E). 

Ao lermos o mito de Cupido e Psiquê, em Metamorfoses, também não 

podemos deixar de notar as semelhanças185 com o mito de Osíris e Ísis, narrado por 

Plutarco. Mas a relação desses dois mitos é mais complexa e em diferentes níveis que a 

descrita anteriormente. Ísis ora seria representada por Psiquê, que se vê separada de seu 

amado e peregrina em sua busca, sofrendo por sua perda e gerando um filho divino; ora 

Ísis é identificada com Vênus, a que dita as regras para as provas que impõe a Psiquê, 

que nesse caso passa a representar os iniciados. 

Cremos que a relação entre Lúcio e Psiquê acaba sendo mais distinguível no 

mito e remete mais aos estágios da iniciação aos mistérios isíacos: Psiquê recebe a 

mensagem divina por um oráculo (IV.34), Lúcio em sonho é chamado pela própria 

deusa a realizar a iniciação (XI.5);  Psiquê ao chegar no seu novo lar, um palácio, é 

orientada a descansar, banhar-se e quando estivesse pronta, um banquete se realizaria 

em sua honra (V.2), Lúcio, também ao se estabelecer no templo de Ísis, onde fez sua 

nova casa, até que estivesse devidamente pronto aos olhos da deusa para que essa o 

 
185 Gostaríamos de enfatizar que tanto Plutarco quanto os Hinos Homéricos foram escritos em grego, e 

por utilizam de nomes gregos para se referirem aos deuses do Panteão grego, como Deméter, Zeus, 

Perséfone e Afrodite. No entanto, Apuleio escreve em latim e por isso utiliza dos nomes latinos como 

Ceres, Jupiter, Prosérpina e Vênus.  
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chamasse e, assim, se iniciasse nos mistérios. Só aí ele tomaria um banho e seria lavado 

com uma água abençoada, e os ritos seguiriam, para finalizar em um banquete em sua 

homenagem (XI.19-24). 

 A própria transgressão de Psiquê em desobedecer aos avisos de Cupido em ver 

seu rosto, levada pela curiosidade, pode ser interpretado em uma transgressão do caráter 

secreto dos mistérios em que se ignora os avisos e o limite em que uma pessoa que não 

recebeu o chamado divino em conhecer a divindade sem a devida preparação e 

autorização. Podemos dizer que o mesmo acontece com Lúcio ao ignorar os avisos 

sobre se envolver com as artes mágicas e, com isso, acaba sendo transformado em asno. 

Por isso, Psiquê é punida devendo se manter longe do amado e passar por diversas 

provas impostas por Vênus. Stavros Frangoulidis traça um paralelo interessante entre as 

duas cenas. Psiquê, seguindo as orientações dadas pelas irmãs, usa uma lamparina para 

iluminar o rosto de Cupido e acaba queimando o deus (APULEIO. Metamorfoses, V.22-

24). A lamparina representaria, de acordo com Frangoulidis (2008, p.118), o papel que 

Fótis desempenhou ao mostrar a Lúcio a sua senhora praticando magia escondida, já 

que também o nome da escrava em grego significaria “luz”, e ela seria o instrumento 

pelo qual Lúcio é introduzido nas artes mágicas.   

Tais provas podem ser relacionadas às que os iniciantes nos mistérios 

possivelmente teriam que realizar durante a cerimônia, mas não literalmente. Assim 

como Lúcio que tinha um sacerdote o auxiliando nas iniciações determinado por Ísis, 

Psiquê era auxiliada em todas as provas por algo ou alguém: Pã (VI.26), alguns animais 

(formigas) e coisas inanimadas (torre).  

Psiquê, ao chegar ao palácio de Vênus, é torturada e flagelada como pagamento 

por seus erros de ter recebido honras divinas e, também, por ter se relacionado com seu 

filho (VI.9). Além disso, a deusa: “caindo sobre ela, despedaçou-lhe as vestes, arrancou-

lhe os cabelos, bateu-lhe na cara, machucando-a cruelmente” (APULEIO. 

Metamorfoses, VI.10). E só depois disso que a deusa impõe suas provas: na primeira 

prova, a moça deveria separar uma grande quantidade de grãos, recebendo a ajuda de 

formigas (VI.10); a segunda tarefa seria levar a deusa um tosão de ouro, e recebeu a 

orientação de um junco (VI.12); a terceira prova consistia em buscar um pouco da água 

do rio Estígia, e no caso a ajuda veio da águia de Júpiter que recolhe a água, já que os 

mortais são impedidos de tocarem no líquido sem que perdessem a vida (VI.15). 

Maria José Hidalgo de la Vega (1986, p.122) percebe essa busca de Psiquê pela 

água do Estígia como uma representação da busca da água da vida do rio Nilo, que 
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anteciparia um dos rituais de iniciação do banho da morte, permitindo que ele ressuscite 

assim como Osíris. Como está exposto mais adiante, o Nilo seria uma alegoria de Osíris 

na tradição egípcia, e representado pela hídria, vaso sagrado que continha uma água 

sagrada remetendo ao Nilo. Achamos que essa busca de Psiquê se relaciona mais com a 

hídria, que leva a representação de Osíris, o deus dos mortos na tradição egípcia, do que 

com a própria morte e ressurreição do iniciado, já que Psiquê não chega 

necessariamente perto da morte, recebendo a ajuda da águia divina. Diferentemente da 

última prova imposta a ela, que consistiria na sua ida ao mundo de Hades para trazer 

para sogra o unguento da beleza de Prosérpina. Nessa prova, ela recebe ajuda da torre 

que lhe indica os passos que deve seguir para ter sucesso: ela deveria encontrar a 

entrada para o mundo de Hades, o alimento que deve dar a Cérbero para que passe em 

segurança, as moedas que deve pagar a Caronte, o barqueiro, e como deve se portar na 

casa de Prosérpina. Nessa, a torre lhe instrui a sentar no chão e não em uma poltrona 

que lhe será ofertada e pede para comer um pão grosseiro ao invés de comer o banquete 

servido. Podemos traçar um paralelo dessas duas ações perante a deusa Prosérpina/Ísis – 

que por acaso também impõe as duas atitudes aos iniciantes nos mistérios: a prostração 

diante da imagem da deusa e a alimentação restrita dos iniciados. Depois de conseguir a 

cesta com o unguento, Psiquê deve realizar o caminho de volta ao mundo dos vivos, 

mas não deve, de maneira nenhuma, abrir a caixa que leva a Vênus, “guarda-te de 

qualquer movimento de curiosidade, a respeito do divino tesouro de beleza que ele 

encerra” (APULEIO. Metamorfoses, VI.19). Mas é justamente o contrário que a jovem 

faz, e quando estava quase no final da prova, resolve abrir a cesta e  

[...] naquele cofre não havia nada. De beleza nem sinal. Nada senão 

um sono infernal, um verdadeiro sono do Estige, que, libertado de sua 

caixa, a tomou toda, infundindo em todos os seus membros uma 

espessa letargia, e estendendo-a em colapso, no caminho, no próprio 

lugar onde pousara o pé. Ei-la, pois, jacente, imóvel, como um 

cadáver adormecido (APULEIO. Metamorfoses, VI.21).   

Psiquê, então, transgrede mais uma vez uma proibição, sendo salva por Cupido 

no final da estória. Para nós, esse acontecimento de quase-morte pela qual Psiquê passa 

sendo salva por um deus, é um marco simbólico que se relaciona com a última etapa da 

iniciação de Lúcio, como ele mesmo conta na narrativa apuleiana: 

Aproximei-me dos deuses dos limites da morte. Pisei o portal de 

Prosérpina, 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 alto: vi-os face a face e os adorei 

de perto (APULEIO. Metamorfoses, XI.23). 
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Também há a interpretação de que a permissão de Júpiter para que Psiquê 

adquira a imortalidade, dando a ela o copo de ambrosia (APULEIO. Metamorfoses, 

VI.23) coincide com a parte final da iniciação de Lúcio, já que de forma simbólica, o 

protagonista é mostrado como um deus quando “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” (APULEIO. Metamorfoses, XI.24).  

No final do mito de Psiquê, a jovem recém transformada em imortal se reúne 

com Cupido, diferentemente de Lúcio que não se reencontra com Fótis; o motivo disso, 

podemos supor, seria porque além de ser uma escrava, e por isso socialmente inferior a 

Lúcio, ela representaria a mágica proibida e a catástrofe que o levou ao corpo de um 

asno. E para retomar o equilíbrio e a ordem, ele se une ao grupo de adoradores de Ísis, a 

deusa benevolente que o guiou para a salvação. 

             Hidalgo de la Vega (1986, p.102) defende que o mito de Psiquê e Cupido (Livro 

IV – VI), a história de Caridade e o Livro XI são parte do modo como Apuleio expressa 

de formas diferentes os três níveis dos mistérios. Os dois primeiros casos consistiriam 

em uma antecipação do que aconteceria no último livro da novela, sendo que já 

comentamos a relação do mito de Psiquê com o último livro. Resta-nos, assim, analisar 

se realmente podemos montar um paralelo da história de Caridade com o mito isíaco. 

Quanto a isso, podemos notar uma aproximação de Tlepólemo, o noivo de Caridade que 

a resgata dos ladrões e Osíris, e o homem que o assassina Trasilo, que se dizia seu 

melhor amigo e o considerava como um irmão e Tífon. Além disso, o luto de Caridade é 

demonstrado com a mesma intensidade que o de Ísis: 

Ouvindo notícia tal, como jamais ouvira, fora de si, aturdida, lançou-

se para as ruas populosas, como uma bacante em delírio, e seguiu em 

direção aos campos, clamando com voz de louca a desgraça do 

marido. [...] E ei-la que corre para o cadáver do esposo. Arquejando, 

deixa-se cair sobre o corpo e pouco faltou para que entregasse ali 

mesmo a alma que lhe fora devotada (APULEIO. Metamorfoses, 

VIII.6). 

Lembrando que Ísis, ao descobrir sobre o ocorrido com Osíris, na versão do 

mito de Plutarco (Sobre Ísis e Osíris, 14.356E), ela cortou os cabelos, colocou as vestes 

de luto, e vagou por todos os lados em estado de desespero, somado a isso o momento 

que a deusa encontra o corpo de Osíris, pressiona seu rosto contra o dele, o abraça e 

chora (Sobre Ísis e Osíris, 17.357D). Caridade, assim como Ísis, “dedicara-se de tal 

maneira ao serviço de prestar honras divinas às imagens do morto, que fizera 

representar sob os traços do deus Líber, que o próprio consolo se lhe tornava um 
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tormento” (APULEIO. Metamorfoses, VIII.7). Ísis, por sua vez, em cada local que 

encontrava uma parte do corpo desmembrado de Osíris, realizava uma cerimônia, e 

forjava uma imagem da parte do corpo encontrado que deveria receber honras divinas 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 18.358). Com essas relações traçadas entre Psiquê, 

Caridade e Ísis, cremos que a narrativa do mito de Psiquê se aproxima da narrativa de 

Lúcio, e Ísis se aproxima do relato referente à Caridade, como defende Hidalgo de la 

Vega (1986, p.130). 

Algumas ressalvas devem ser feitas. A aproximação de Ísis com a deusa grega 

Afrodite é atestada já no IV século a.C,, mas ainda em território egípcio Ísis em algum 

momento passou a ser combinada com a deusa Hathor, deusa do amor e da sexualidade, 

o que facilitou a assimilação posterior a Afrodite grega e com Astarte, deusa fenícia da 

fecundidade e do amor. É provavelmente dessas duas deusas de quem Ísis emprestou 

algumas funções pelas quais ela também seria conhecida no Império Romano: deusa 

marítima, protetora dos marinheiros (BOGH, 2013, p.229). Não nos esquecemos que 

Astarte também foi a rainha de Biblos presente no mito narrado por Plutarco, que de 

acordo com Griffiths (1970, p.326), estava entre os primeiros governantes da Fenícia. 

Apuleio não descarta Vênus como uma das deusas que também são 

identificadas com Ísis, quando a deusa se apresenta no Livro XI (5). No entanto, 

notamos algo nas descrições das deusas que é pouco, ou nunca, comentado na 

historiografia sobre a obra apuleiana. No mito de Psiquê e Cupido, a beleza de Psiquê 

despertava tanto fascínio que pessoas de diversos os lugares devotavam a jovem a 

mesma adoração que prestavam à Vênus, chegando ao ponto de dizer que a jovem era a 

própria deusa que se misturava entre os homens, negligenciando o culto da ‘verdadeira’ 

em si: “Seus sacrifícios foram relaxados, os templos estavam-se derruindo, 

enxovalhavam-se os nichos, ficavam as imagens sem coroas e as cinzas frias 

maculavam os desolados altares” (APULEIO. Metamorfoses, IV.29). E foi aí que se 

iniciou o ódio da deusa que se encoleirou e indignou com a “extravagante transferência 

do culto celeste para virgem mortal” (APULEIO. Metamorfoses, IV.29), prometendo 

vingança e castigo contra a jovem que rivalizava com ela em beleza. A deusa do amor é 

marcada na novela como cheia de cólera e indignada com a afronta não proposital de 

Psiquê, que além de ter recebido as honras que eram para ser dedicadas a ela, também 

essa mortal, se tornou sem saber amante e esposa do filho da deusa. Vênus é então cruel 

em torturar e impor provas a nora grávida de Cupido, mesmo com Ceres e Juno 
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advogando em favor do deus, ela se sente humilhada e indignada e só aplacou seu ódio 

quando Júpiter interveio e tornou Psiquê imortal (APULEIO. Metamorfoses, VI.24). 

Então, vemos por um lado uma Vênus, uma deusa poderosa que se anuncia 

também como “antiga mãe da natureza, origem primeira dos elementos, nutriz do 

Universo” (APULEIO. Metamorfoses, IV.30), envaidecida e vingativa, não 

misericordiosa e cruel, que mesmo tendo perante ela Psiquê que “entrega-te 

voluntariamente à tua soberana e senhora, e procura desarmar com tua submissa 

modéstia, por tardia que seja, os transportes de sua fúria” (APULEIO. Metamorfoses, 

VI.5). Tendo, então, o que ela chama de “obediência arriscada”, a deusa não reduz sua 

fúria e vontade de se vingar da jovem. Por outro lado, temos Ísis, que também se 

apresenta como “mãe da Natureza inteira, dirigente de todos os elementos" (APULEIO. 

Metamorfoses, XI.5), que se comove com a prece de Lúcio, é movida por piedade, 

salvadora (APULEIO. Metamorfoses, XI.5, 25) e benevolente (APULEIO. 

Metamorfoses, XI.6). A Lúcio, que se submete ao seu culto, a deusa lhe reconstitui a 

forma humana, lhe promete felicidade, glórias e proteção (APULEIO. Metamorfoses, 

XI.6, 25). Somado a isso, Lúcio, ao louvar a deusa pelos feitos dela ainda aclamando-a 

como “sempre pródiga, para com os mortais” (APULEIO. Metamorfoses, XI.25), “a 

doce ternura de uma mãe” (APULEIO. Metamorfoses, XI.25), misericordiosa 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.25). Percebe-se então as diferenças entre essas deusas 

que confluem em funções, mas não na descrição de suas atitudes para com os mortais.  

Então Osíris era, para Plutarco, o Deus Supremo, de modo que podemos dizer 

que ele é o conhecimento divino que Ísis busca em seu mito, e que guia os iniciados nos 

mistérios. É ela quem reúne a Palavra Sagrada a qual Osíris representa no rito de 

iniciação e que Tífon, por sua ignorância e engano, destrói e dispersa. E além de reunir, 

ela é também a que ordena e as entrega aos iniciados e “o fim que é o conhecimento do 

primeiro Ser, do Senhor, do Inteligível, que a deusa convida a buscar como se fosse e 

convivesse junto à ela e com ela” (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 2.351F). 

Ela é a fundadora dos mistérios isíacos, assim como Deméter fundou os 

mistérios de Elêusis, segundo o Hino Homérico de Deméter. A deusa egípcia combinou 

os feitos realizados por ela como vingadora, irmã e esposa de Osíris, mãe de Hórus, que 

ajudou a conter a fúria de Tífon com os ritos mistéricos que seriam, nas próprias 

palavras de Plutarco, imagens, alegorias e representações dos sofrimentos que passou e 

“consagrou um ensino de piedade, bem como um encorajamento para homens e 

mulheres vítimas de tais infortúnios” (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 37.361D). Por 



 

174 
 

esta razão, o anseio pela verdade, particularmente pela verdade sobre os deuses, é um 

anseio pela divindade, uma vez que envolve em seu treinamento e busca intelectual uma 

aquisição de sabedoria sagrada, pela qual constitui uma tarefa mais sagrada do que toda 

purificação cerimonial e serviço no templo. 

Apesar de Apuleio ressaltar a importância dessa deusa em relação a Osíris, o 

deus ainda a acompanha na novela apuleiana. E ali também Ísis tem um papel ativo, e 

até íntimo, com os escolhidos e iniciados nos seus mistérios, já que dita detalhes 

práticos das iniciações. Percebemos nesse item essa função que condizia com algumas 

adaptações que foram feitas no culto no período Helenístico mostrados no capítulo 

anterior. Destacamos que Ísis continua sendo a esposa e irmã de Osíris que o busca, mas 

também notamos que seu mito pode ser interpretado como um exemplo para a busca 

feita pelos iniciados da verdade divina, dita por Plutarco, e Ísis seleciona e guia os 

iniciados para o caminho. Se neste item focamos nessas identidades de uma Ísis 

iniciadora que tomaram forma nos trabalhos de Plutarco e Apuleio, no subitem seguinte 

elencamos o que seriam os isíacos para esses dois autores e em que se baseavam suas 

obrigações e preceitos. 

4.2 Os iniciados de Ísis: os isíacos  

 

E o que cabe ao isíaco fazer? A Ísis, o isíaco deve obediência e é nela que deve 

espelhar seus atos e guiar o seu pensamento sobre o divino. Porém, antes de entrarmos 

em como os iniciados devem se portar, devemos explicar o que seria um isíaco. O termo 

grego Ίσιακός ou o latim Isiacus parece que já era usado no II século a.C. e designava, 

de modo geral, uma pessoa iniciada nos mistérios de Ísis. O uso de um termo que 

remete a um deus ou deusa no Mediterrâneo Antigo parece ter sido uma prática 

incomum. Em outras palavras, a forma isíaco como um substantivo, um sujeito, um 

iniciado de Ísis, e não na forma que encontramos ou quando dizemos ‘cultos isíacos’ em 

que ‘isíacos’ tem o sentido de adjetivo (VEYMIERS, 2019, p.5). O uso do termo pode 

demonstrar que o grupo de pessoas que cultuavam a deusa partilhavam do sentimento 

de pertencimento a uma comunidade religiosa, isto é, da mesma identidade religiosa. 

Contudo, não podemos generalizar na abrangência no domínio dessa ideia, já que o 

termo ‘isíaco’ parece que não teve o mesmo significado em todos os lugares nem em 

todos os períodos. O termo não aparece nos escritos de Apuleio, mas aparece em 

Plutarco. O grego, como já afirmamos, tentou no tratado pontuar como um devoto de 
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Ísis, iniciado nos mistérios, deve agir, e já no começo do escrito usa o ‘isíaco’ do qual 

podemos delinear o termo para o grego:  

pois, não é deixar a barba crescer, Cléa, nem usar um manto puído que 

faz um filósofo, nem vestir linho e raspar a cabeça faz dele um Isíaco; 

mas o verdadeiro Isíaco é aquele que, ao receber legitimamente, 

segundo a tradição, o que é mostrado e realizado a respeito desses 

deuses, busca e investiga racionalmente a verdade que existe nesses 

rituais (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 3.352C). 

Então, para Plutarco, o isíaco não é apenas um adorador da deusa egípcia, mas 

também um sacerdote, que além da aparência típica de um isíaco (roupas de linho e 

cabeça raspada), também era aquele iniciado nos mistérios que fortalece seu 

conhecimento sobre o divino, assim, refletindo o aprendizado passado a ele sobre os 

objetos de culto, dos rituais e dos mitos. Porém, a noção de Plutarco sobre o isíaco só 

pode ser entendida no contexto dessa obra, com uma proposta do grego de interpretar a 

teologia egípcia a partir do viés platônico, portanto, um microcontexto local. O que 

queremos dizer é que não sabemos o quanto a interpretação de Plutarco condiz com a de 

outros.  

Ademais, é importante comentar o uso do termo “profeta” por Apuleio. O 

madaurense ao descrever no Livro II o sacerdote egípcio Zatchlas, usa a denominação 

“profeta de primeira ordem” (APULEIO. Metamorfoses, 28; 29). De acordo com Michel 

Malaise, no Egito, esse sacerdote veio diretamente após o sumo sacerdote e, sendo 

assim, não devemos confundir esse com o profeta bíblico:  

o nome de "profeta" foi dado de forma abusiva pelos gregos aos 

sacerdotes egípcios conhecidos pelo nome de "servos do deus". A 

seguir, o termo foi, ao que parece, estendido, mas ainda designa um 

sacerdote de alto escalão. A palavra grega não significa que esse 

profeta estava realmente relacionado a um oráculo; no entanto, este 

sacerdote merecia este nome como intermediário entre a divindade e 

os fiéis (MALAISE, 1972, p.115). 

Queremos ressaltar com isso que tanto as visões de Plutarco quanto as de 

Apuleio sobre o que seria um devoto isíaco ideal não necessariamente significa que 

ideias religiosas que eles expuseram são uniformes e homogêneas ou que poderiam ser 

encontradas com os mesmos significados por todo o Império. Como o próprio Lúcio 

aponta, na procissão de Ísis se viam iniciados dos mais diversos tipos: “homens e 

mulheres de todas as classes e de todas as idades” (APULEIO. Metamorfoses, XI.10). 

As funções religiosas, na narrativa de Apuleio, também são complexas e variadas e 

algumas se relacionavam com os deuses da família de Ísis ao qual era consagrado ou 

por sua função religiosa no templo. Sem uma leitura mais atenta, facilmente se 
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confunde quando o nosso autor fala de um sacerdote, fiel ou iniciado. Por isso, 

acreditamos que durante a procissão que comemora o festival de Ísis que o autor narra, 

pode se ver uma hierarquia dos crentes de Ísis: primeiramente, os fiéis, devotos a 

família de Ísis, mas não iniciados nos mistérios. Esses seriam homens e mulheres que 

abririam a procissão propriamente dita, com as flores, alguns objetos como, por 

exemplo, pentes, espelhos, e lamparinas, além dos músicos serem devotos de Serápis; 

em seguida viriam os iniciados, também homens com as cabeças raspadas e mulheres 

com os cabelos úmidos e véu, todos vestindo um linho branco; posteriormente, vinham 

os ministros dos cultos da família isíaca, que levavam os símbolos que corresponderiam 

aos deuses consagrados (APULEIO. Metamorfoses, XI.9-12). Não podemos afirmar que 

essa é a ordem específica de todas as procissões de Navigium Isidis, como vemos mais 

adiante. Como Veymiers nos indica:  

Se eles tinham uma identidade religiosa fluida que era pluralística e 

cumulativa, eles expressavam sua devoção isíaca de maneiras que 

eram as vezes singulares e por meio de diferentes tipos de marcadores, 

constituindo muitos traços distintos que o nos contextos permitia 

emergir ainda mais (VEYMIERS, 2019, p.27). 

Por isso, tanto Plutarco quanto Apuleio tiveram suas próprias visões da deusa 

Ísis, da sua família divina e de suas práticas religiosas. Ou seja, ambos adaptaram as 

crenças dos cultos isíacos com suas próprias tradições culturais e religiosas, 

transformando-as nos mais diversos graus e repassando-as ao seu público. Isso condiz 

plenamente com a ideia dessa identidade isíaca que tentamos traçar nos trabalhos de 

Plutarco e Apuleio como uma ‘identidade’ substancialmente fluída e passível de 

mutações que os autores produziram em seus relatos.  

Podemos adiantar que as ideias dos autores se diferenciam principalmente no 

seguinte ponto: por um lado, Plutarco destaca mais a postura reflexiva dos atos 

religiosos como o principal ato que um isíaco deve tomar para alcançar uma verdade 

divina em que se afastar da superstição e do ateísmo. Por outro lado, Apuleio ressalta 

principalmente um papel de submissão perante a divindade. É importante comentar que 

tais destaques feitos pelos autores não excluem os outros pontos. 

Apesar das particularidades de cada representação, podemos perceber que três 

aspectos gerais convergem no que esses autores defenderiam como atitudes de um 

verdadeiro isíaco: a) uma obediência escrupulosa à deusa, b) uma piedosa atenção ao  

serviço religioso, c) uma pureza perseverante. Nos baseamos ao traçar esses três pontos 

no trecho em que Ísis lista a Lúcio o que a deusa espera dele como um devoto isíaco 
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(APULEIO. Metamorfoses, XI.6). Vejamos cada uma delas nos autores e seus pontos de 

convergência e discrepância.  

a) Observância escrupulosa a Ísis 

A submissão religiosa não é algo sem paralelos entre as religiões. Como 

Hidalgo de La Vega (2007, p. 374-375) salienta, o aparato religioso (rituais e práticas) é 

um mecanismo de controle ideológico sobre os devotos e também pode simbolicamente 

explicar as relações sociais de determinados contextos em que se inserem. Tal 

observância, ou obediência, ou até mesmo submissão que a deusa requere do isíaco, fica 

muito clara nas Metamorfoses de Apuleio. A deusa, após listar seus grandes poderes, o 

avisa que a partir do momento em que for salvo, toda a sua carreira (curriculum) até o 

final de sua vida lhe foi penhorada ou prometida. Para a ela nada mais justo que Lúcio 

lhe deva ‘pagar’ com tudo que ele ainda tem para viver em troca da divindade lhe 

restituir ao seu lugar entre os homens (APUELIO. Metamorfoses, XI.6).  

A obediência do devoto também devia estar presente na espera pelo momento 

da iniciação. Lúcio conta que depois de sanadas suas angústias iniciais quanto à 

dificuldade do rito, ele passou a sentir uma ânsia para que essa fosse realizada e, ao 

abordar o sacerdote, este o alerta que se deve aguardar as ordens da deusa, que como 

dissemos anteriormente, é que determina os pormenores da iniciação. O que cabia a 

Lúcio, e provavelmente a qualquer um que quisesse realizar as iniciações isíacas, é 

aguardar e por conseguinte treinar a obediência. Como vemos na seguinte passagem: 

“devia aguardar com cuidado tanto a precipitação como da desobediência, e evitar a 

dupla falta de me mostrar lento, uma vez chamado, ou apressado, sem ter recebido 

nenhuma ordem” (APULEIO. Metamorfoses, XI.21). Assim, como os sacerdotes que 

obedeciam as ordens da deusa, não ousariam contestá-la correndo mesmo o risco de 

morte. De acordo com Apuleio (Metamorfose, XI.21), ao demonstrar uma “serenidade 

pacífica, a reserva de um silêncio exemplar, e uma aplicação constante” (APULEIO. 

Metamorfoses, XI.22), Lúcio diferencia seu novo comportamento de seu antigo, 

presente nos primeiros livros da obra.  

A prática de obediência se destaca na obra de Apuleio: a prostração. Lúcio, ao 

se despedir do templo de Corinto onde tinha sido iniciado nos mistérios: “Prosternado 

diante da deusa, enxuguei longamente, com meu rosto, os seus pés molhados pelas 

minhas lágrimas” (APULEIO. Metamorfoses, XI.24). O ato de curvar-se a Ísis parecia 
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comum no culto à deusa, mas não nos outros cultos dos greco-romanos, justamente por 

significar submissão (BEAURIN, 2013, P.260-261). 

 Plutarco não foca sua atenção em uma submissão tão escrupulosa quanto 

Apuleio. Para ele, a obediência religiosa era vista mais no guardar a descrição, no 

silêncio contido nos rituais e nos ensinamentos secretos e, também, na realização dos 

serviços religiosos que vemos adiante. Para exemplificar o silêncio que o iniciado deve 

guardar, ele usa a imagem de Harpócrates com o dedo na boca. Para o grego, o filho que 

Ísis gerou de Osíris após sua morte é o deus “que preside e aconselha a palavra relativa 

aos deuses, ainda que imatura, imperfeita e inarticulada entre os homens” 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 68.378B). Além disso, Plutarco não trata Ísis ou 

Osíris como deuses salvadores como Apuleio o fez, a nosso ver, em Metamorfoses.  

A obediência cobrada pela deusa em troca de restituir o corpo de Lúcio e 

mantê-lo sob sua proteção não quer dizer que a deusa tenha exigido dele total atenção 

religiosa de modo que ele ignorasse os outros deuses, que não fosse os de sua família. O 

poder da salvação seria uma das características de Ísis soteriológica mais recorrentes no 

Império Romano, derivando de uma tradição egípcia oferecida aos fiéis, baseada em 

uma garantia de preservação da vida neste mundo, ou seja, numa vitória sobre a morte. 

Ludivine Beaurin (2013, p.406), ao questionar se essas questões realmente perturbavam 

os habitantes das províncias ocidentais do Império Romano, explica que na tradição 

egípcia a alma continua a viver após a morte quando é levada por Anúbis à corte do 

mundo inferior de Osíris, para que esses julguem se essa alma terá ou não o direito à 

vida eterna, baseando-se em suas ações tidas em vida. Já nos cultos greco-romanos, se 

acreditava que não se prestavam muita atenção à imortalidade da alma (BEAURIN, 

2013, p.406). Em Metamorfoses (XI.6), Ísis se diz capaz de prolongar a vida dos 

iniciados, que se seguirem suas condições – obediência escrupulosa, piedosa atenção ao 

serviço religioso e uma pureza perseverante –, ela poderia prolongar a vida desse 

iniciado (ou dessa) além do que já estaria fixado. Porém, em nenhum momento Ísis 

garante a imortalidade da alma, pois as benesses da deusa parecem ser focadas no 

mundo terreno, como, por exemplo, sucesso profissional, proteção contra males e, 

também, contra doenças, mas não a imortalidade. E isso fica ainda mais evidente 

quando vemos a ocorrências do termo ‘salvadora’ (sospitatrix) como um dos adjetivos 

de Ísis na novela de Apuleio. No livro XI de Metamorfoses o termo aparece três vezes 

(XI.9, 15, 25), mas em nenhum desses momentos Lúcio se refere a um contexto 

escatológico, ele se refere apenas no sentido de uma salvação física, em que a deusa lhe 
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restitui ao corpo de homem. De modo que concordamos com Burkert (1991, p.29) 

quando diz que “o que motiva o recurso a tais divindades é a salvação (soteria, salus), 

essa salvação esperada é totalmente prática referente ao aqui e agora”. Mais adiante no 

relato, o sacerdote responsável por fornecer as flores a Lúcio, que o restituiria à forma 

de homem, o relembra das exigências da deusa em um discurso em público durante a 

procissão do festival interrompida:  

[...] para estar mais seguro e garantido, engaja-te na santa milicia 

[sanctae militiae]; foste chamado 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.16). 

Muito se pode tirar dessas poucas linhas. Primeiramente, o sacerdote reforça 

que por mais que a deusa tenha sido benevolente com Lúcio e o “recolhido agora sob a 

proteção de uma Fortuna clarividente” (APULEIO. Metamorfoses, XI.6), o ideal seria 

que ele deveria se dedicar ao culto da deusa. Sabemos que isso pode soar à primeira 

vista que Ísis quer que Lúcio a cultue única e exclusivamente. Por isso, alguns autores 

têm falado de henoteísmo feminino. O termo moderno significaria, segundo Alvar 

(2008, p.31-33), “nosso deus é o número 1”, que não implica num exclusivismo, mas, 

na verdade, numa preferência da parte da pessoa. Porém, o historiador espanhol alerta 

que apesar do termo ser frequente nas fontes que dizem respeito à deusa Ísis, não era 

uma fórmula generalizada de crença durante o Império, pois os que o expressavam eram 

uma minoria na população geral.  

Robert Turcan (2007, p.87-88) é um dos que defendem o “henoteísmo 

feminino de Ísis”, ou seja, para ele, Apuleio ao descrever uma Ísis que integrava 

diversas prerrogativas de outras deusas e deuses, demonstra que a deusa Ísis no segundo 

século respondia à necessidades do que ele chama de “paganismo ansioso”, que sofria 

de aporias dos teólogos com sua onipotência. O que Turcan não nota é que não se pode 

afirmar que houve por parte de Lúcio uma opção religiosa henoteísta por Ísis. Além do 

mais, logo Apuleio insere Osíris na narrativa, quando chega o momento em que Lúcio 

precisa realizar a segunda iniciação, mas no caso em honra à Osíris, que como dissemos 

é descrito por ele como “o grande deus” e “invencível”. Apesar das distinções, Apuleio 

parece defender, para nós, que não havia uma hierarquia entre esse casal de deuses, que 

eles: “Apesar dos estreitos laços, apesar da unidade essencial das duas divindades e 

das duas religiões, discriminavam-se as cerimônias de iniciação” (APULEIO. 

Metamorfoses, XI.27) (Grifo nosso). Podemos também descartar a teoria de um 



 

180 
 

‘henoteísmo feminino de Ísis’, ainda na mesma obra, Sobre Ísis e Osíris de Plutarco. 

Isso se dá principalmente pelo fato de que Cléa era também uma sacerdotisa de Dionísio 

e chefe das Tíades em Delfos (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 35.364E). Além disso, 

tal ideia não condiz com a teoria platônica defendida pelo grego no tratado sobre os 

deuses egípcios em que Osíris seria identificado no mito como um ser primeiro, o 

princípio do bem, que se chocaria com Tífon, o princípio mortal do mal no mito. Ísis 

seria aquela que recomporia o dualismo, gerando a ordem (Hórus).  Por ela manter essa 

tensão no cosmo, a deusa não elimina Tífon. 

Em suma, podemos dizer que os nossos autores defendem uma submissão dos 

isíacos frente à sua divindade, porém, em graus diferentes. Para Apuleio, a submissão 

de um isíaco se daria em aceitar e obedecer a vontade da deusa sem contradizê-la. Já 

Plutarco, a nosso ver, remete à observância de dois princípios, principalmente, na sua 

aplicação nos dois requisitos a seguir: na realização piedosa dos serviços religiosos e na 

busca pura de uma verdade divina. 

b) Piedosa atenção ao serviço religioso 

Em que consistia o serviço religioso de um isíaco? Podemos arriscar que não se 

diferenciava muito do que era praticado em outros cultos religiosos, normalmente, 

praticados no Mediterrâneo Antigo do II século d.C.: as liturgias diárias, cuidados do 

templo, a realização e participação dos festivais em honra aos deuses, e quando era o 

caso, a iniciação dos mistérios.  

De acordo com Scheid (2010, p.30), os romanos utilizavam o termo sacra ou 

caerimoniae para se referir ao conteúdo dos rituais e festivais religiosos, e ritus para 

designar o modo ou forma de um ritual tradicional. Esse por sua vez, no sentido 

moderno, era um conjunto complexo e sequenciado de ações e gestos somados a 

palavras proferidas, tendo um cenário estabelecido com várias fases que se repetem 

periodicamente (BEAURIN, 2013, p.11-12). Esse conjunto de ações comunicam algo 

de modo simbólico com significados que devem ser conhecidos por todos, ou pelo 

menos pela maioria, dos praticantes daquele culto. Por isso, podemos dizer que esses 

ritos religiosos com seu caráter coletivo permitem o compartilhamento de um 

acontecimento comum, a formação de um vínculo social e de uma identidade de um 

grupo, isto é, dos celebrantes e de contextos culturais e sociais da festa. 

Os objetivos de um rito, ou de rituais, na vida poderiam ser dos mais diversos: 

saudar aos deuses, homenagear, dar, tomar, receber, vestir-se de maneira solene, 
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comportar-se com humildade, ou o oposto do que foi sugerido de modo que poderia 

variar dependendo dos contextos assim como as interpretações externas sobre eles 

(SCHEID, 2010, p.30), como vemos sobre a visão de Plutarco sobre os cultos egípcios.  

O que queremos dizer ao falarmos em rito isíaco ou cerimônia isíaca, ou seja, 

como o isíaco praticava sua crença? Nesse caso, concordamos com Beaurin (2013, p.16) 

quando ela trata esses ritos como “práticas religiosas regulares em homenagem à Ísis, 

impressas em aspecto solene, inscritas em um quadro formalizado e, consequentemente, 

seguindo um cenário regulado e codificado, concernente a um grupo de indivíduos, 

restritos ou não”. Nessas práticas186, inclui-se as cerimônias dos feriados, como a Isia e 

o Navigium Isidis, as cerimônias diárias de abertura e fechamento do templo, e também 

os rituais de iniciação aos mistérios.  

Esses rituais poderiam ocorrer em diversos locais: no santuário, que Plutarco 

(Sobre Ísis e Osíris, 3.352) chama de Iseion; na rua, como a procissão do festival 

narrado por Lúcio (APULEIO. Metamorfoses, XI.7-16); na praia (APULEIO. 

Metamorfoses, XI.16); no teatro; no espaço doméstico; nas necrópoles. Aqui, nessa 

dissertação, tratamos apenas dos locais citados por nossos autores e como eles viram e 

representaram esses locais relacionando com as cerimônias, sua visibilidade e seus 

significados.  

A vida religiosa de um isíaco já foi bastante relatada e documentada, e o Livro 

XI de Metamorfoses de Apuleio é a principal fonte literária do Império Romano que nos 

permite saber mais sobre o assunto. Contudo, como não podemos generalizar as ideias 

de Plutarco e Apuleio sobre Ísis e também sobre os isíacos, não podemos afirmar que 

por todo o Império ou durante todo o período em que se foi prestado culto a Ísis, esses 

cultos eram homogêneos e por isso dependiam  

[...] de suas regiões, cidades e santuários, os indivíduos atribuídos à 

hiera das divindades isíacas, enquanto presidiam as celebrações 

rituais, correspondiam a várias realidades, o que implica uma 

considerável heterogeneidade de status, direitos, obrigações e poderes 

(VEYMIERS, 2019, p.28). 

Por isso, ressaltamos que traçamos nesta seção as informações e representações 

sobre os trabalhos religiosos descritos por esses dois autores sem que generalizemos 

suas aplicações e cientes de seus problemas e suas limitações. Como já foi dito, a 

 
186 Apesar de não ser o nosso foco nessa dissertação, não podemos deixar de citar os rituais domésticos 

em que as famílias honravam o seu panteão e que as vezes poderíamos notar a presença de Ísis. Por isso é 

importante ressaltar que nem sempre as cerimônias eram públicas. 
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representação de Ísis de Apuleio requer de Lúcio que se dedique ao culto dela, se 

iniciando nos mistérios isíacos, engajando-se na “santa milícia” (APULEIO. 

Metamorfoses, XI.15). Lúcio, assim como Cléa de Plutarco, deveria se consagrar à 

deusa. E assim o fez. Logo após o final da procissão, Lúcio se instala no pátio do 

templo da deusa em Corinto e diz participar como um não-iniciado no serviço da deusa 

“na qualidade de companheiro e comensal dos sacerdotes e de perpétuo adorador da 

augusta divindade” (APULEIO. Metamorfoses, XI.19) no aguardo do momento 

adequado ditado pela deusa para a iniciação.  

Neste meio tempo, o personagem Lúcio informa alguns dos serviços religiosos 

que preenchiam a rotina dos sacerdotes isíacos. Enquanto no Egito faraônico as 

cerimônias religiosas dedicadas as divindades egípcias consistiam diariamente em três: 

uma pela manhã, outra ao meio-dia e uma última à noite (BEAURIN, 2013, p.150). Em 

Apuleio, identificamos o que parece ser o comum durante os templos isíacos gregos e 

romanos, que eram normalmente duas cerimônias diárias: uma ao amanhecer e outra no 

início da noite. Ele conta o seguinte dos serviços matinais dos sacerdotes enquanto ele 

aguardava:  

As cerimônias de abertura matinal do templo. Então, depois que as 

cortinas brancas brilhantes foram fechadas, ele rezou para a imagem 

adorada da deusa, e o sacerdote percorreu os altares colocados aqui e 

ali, cumprindo o serviço divino com entradas exaltadas. Tirando água 

de dentro do santuário da deusa, ele derramou uma libação de um 

jarro sagrado. Então, quando os ritos foram devidamente realizados, 

os devotos fiéis saudaram a luz do amanhecer e com vozes elevadas 

anunciaram a primeira hora do dia (APULEIO. Metamorfoses, XI.20).  

  Sendo assim, entre as 6 e 8 horas da manhã, o sacerdote abria a porta da cella. 

O mesmo acessava o interior do templo possivelmente por uma escada lateral 

encontrada no templo de Pompeia (Fig. 08), mas isso não era regra e poderiam ocorrer 

variações nas arquiteturas dos templos. A cella é considerada então como o local em 

que Ísis reside, chamada por Lúcio como cubiculum deae (APULEIO. Metamorfoses, 

XI.17) e lá se acomodava a imagem de Ísis e, possivelmente, de outros deuses de uma 

maneira que fosse possível vê-los da pronaos, a ante-sala do templo, como na Figura 

07. A partir da perspectiva de alguém que se posiciona na parte externa do templo, 

poderia ver as estátuas dos deuses dentro da cella, no caso Ísis e, provavelmente, 

Serápis. Harpócrates e Anúbis ocupariam seus lugares nos nichos laterais, aqui 

escondidos pelas colunas do pronaos. Aparentemente, a entrada na cella não era 

permitida a todas as pessoas, nem a todos os deuses. Tudo indica que apenas os 
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iniciados e sacerdotes poderiam se adentrar nesse recinto, mas poderia haver as 

exceções, como no caso de Lúcio entrar nesse espaço restrito, talvez por autorização do 

sacerdote que realizava a cerimônia de abertura do templo e era o responsável pela 

iniciação de Lúcio (APULEIO. Metamorfoses, XI.20). 

 

Figura 07: Templo de Ísis em Pompeia. (BEAURIN, 2013, p.170). 
 

No caso dos deuses, podemos notar também na planta da Figura 8 algo que era 

comum nos templos do Mediterrâneo Antigo: as divindades dividiam o espaço com 

outros deuses, como no caso de Pompeia a família isíaca dividia o templo com Baco e 

Vênus. Isso poderia significar mais um argumento que refutaria a teoria de Turcan de 

um henoteísmo feminino no culto a Ísis. Porém, a parte interna do santuário era 

dedicado aos deuses da família isíaca, assim, os deuses que não pertenciam a ela 

poderiam ter suas imagens postas em nichos na parte externa do templo. 

Plutarco tem pouco a comentar sobre os templos dos deuses egípcios: “a 

configuração dos templos que, por um lado, se abrem em asas e em colunatas arejadas e 

salubres, e, por outro, contém salas de vestimentas, escuras e subterrâneas à maneira de 

criptas e recintos sagrados” (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 20.359). As colunatas 

com um corredor central parece ter sido frequente em templos do Egito, assim como 

salas secretas, onde provavelmente estolistas guardavam as vestimentas sagradas dos 
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deuses. No templo mais preservado, o de Pompeia, percebe-se que esse local era uma 

pequena câmara que havia debaixo da plataforma que servia de base para a estátua da 

deusa dentro do santuário (GRIFFITHS, 1970, p.360). Acreditamos que seja dessa 

câmara do fundo do santuário que o sacerdote Mitra retira os livros que continham, 

segundo Lúcio, fórmulas litúrgicas secretas que envolviam a cerimônia de iniciação e 

todos os seus preparativos (APULEIO. Metamorfoses, XI.22). 

 

Figura 08: Planta do santuário de Ísis em Pompeia187 (VAN ANDRINGA, 2019, 

p.1109). 

As libações feitas nas primeiras horas da manhã nos parecem uma limpeza do 

santuário. Como vimos, Lúcio nos informa que a água utilizada nessas libações era 

retirada de dentro do santuário. Na planta do santuário de Pompeia, acima mostrado, é 

possível ver que havia uma bacia de água que poderia parecer um pequeno templo que 

protegia o acesso a uma escada que conduz a uma sala subterrânea abobadada de 2 

 
187 A: Pórtico. a: base de estátuas. a1: Estátua de Ísis. a2: Estátua de Vênus. a3: Busto de Norbanus Sorex. 

a4: Nicho junto a pintura de Harpócrates. B: Templo. B’: Cella com podium para a estátua de culto. b: 

Nicho com a estátua de Baco. b1: Estela com inscrições em hieroglifos. C: Altar principal. c: altares 

secundários. D: poço de oferendas. E: Local de abluções. e: bacias subterrâneas. F: sala de reunião. G: 

sala de iniciação. Bacias. H: Local dos isíacos. I: cozinha. i; dependências e bacias. 
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metros por 1,30 metros de área onde se encontra um tanque que provavelmente continha 

água e era alimentado pela água da chuva. Podemos acreditar que ali continha a água 

sagrada do templo em que simbolizava a água do Nilo. Apesar disso, não era regra a 

presença desses “templos reservatórios” ou “criptas d’água” nos templos isíacos. Dos 

63 santuários isíacos encontrados no Mediterrâneo, apenas 6 possuíam os reservatórios 

(BEAURIN, 2013, p.174).  

E o que simbolizava tal água sagrada? Apuleio não explica esse simbolismo, 

mas algo podemos retirar do tratado sobre os deuses egípcios de Plutarco. O grego conta 

que os egípcios acreditavam que uma das alegorias de Osíris é o Nilo, que se une com a 

terra, ou seja, a própria Ísis (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 32.363D, 33.364, 36.365, 

38.366, 38.366B). De modo que a longa tradição egípcia relaciona a parte do mito na 

qual Ísis encontra o corpo de Osíris com o início da cheia do Nilo. Além disso, Tífon ao 

lançar o falo de Osíris no Nilo, acaba construindo um imaginário mágico em que deixa 

o rio mais fértil, levando prosperidade ao Egito, renovando anualmente a vegetação. 

Cabe-nos perguntar o quanto essa tradição que se específica na região do Nilo se 

enraizou entre os romanos e gregos.  

O fato é que uma ‘água sagrada’ estava presente nos rituais isíacos e eles eram 

transportados nas procissões como consta em Plutarco (Sobre Ísis e Osíris, 36.365). Em 

Apuleio (Metamorfoses, XI.11), vasos especiais eram mantidos trancados dentro da 

cella e era, provavelmente, o mesmo vaso sagrado que o sacerdote usa nos rituais de 

abertura do templo (APULEIO. Metamorfoses, XI.20). Plutarco o chama de hydreion 

(Sobre Ísis e Osíris, 36.365) e Apuleio de urnula (Metamorfoses, XI.11). Se levarmos 

em consideração o que foi dito logo acima, em que permanecia na cella apenas as 

divindades egípcias, então tal água sagrada simbolizaria uma divindade e é isso que 

Apuleio nos mostra ao descrever a presença do vaso na procissão que ele diz ser a 

“imagem da própria divindade soberana”, que seria, no caso, Osíris: 

Ela não era feita à semelhança de um animal doméstico, nem de um 

pássaro, nem de bicho selvagem, nem 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 maravilhosos 

simulacros próprios do Egito. Seu orifício, não muito alto, se 

prolongava por uma caneleta 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 
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tortuosos erguia o túrgido colo estriado de escamas (APULEIO. 

Metamorfoses, XI.11). 

Lúcio narra que tal vaso era de ouro, ricamente trabalhado e, provavelmente, 

seja por esse motivo que quase nenhum vaso desse tenha nos chegado, sendo o relevo 

da Figura 09 um dos poucos registros que temos a respeito desse tipo de vaso sagrado. 

No baixo-relevo, à frente da procissão, uma jovem veste uma túnica longa, sem mangas, 

apertada sob o peito, calçando sandálias. Ela possui cabelos longos e cacheados, tem 

uma flor de lótus no topo da cabeça e leva o antebraço esquerdo estendido à frente com 

uma cobra que tem a cabeça levantada, enrolada nele e na mão direita abaixada junto ao 

corpo, ela segura uma situla arredondada. Em segundo lugar, na procissão representada 

no mármore, vem um homem, provavelmente um hierogramato, vestido apenas com 

uma tanga amarrada com um nó nos quadris. Sua cabeça é raspada e está circundada por 

uma corda por onde sai duas penas no topo da cabeça. Ele parece desenrolar à sua frente 

um volumen, dando a impressão de o estar lendo. Em seguida, vem um profeta que leva 

entre os braços estendidos, contra o peito, a frente a hídria sagrada. Este está coberto por 

uma capa que também lhe cobre parte da cabeça raspada e calçando botas. A alça do 

vaso está voltada para o rosto do sacerdote. E, por último, um jovem acólito por seus 

cabelos ainda longos, que leva na mão esquerda um Kyathos, utilizado para realizar 

derramar a água sagrada e na mão direita o sistro. 
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Figura 09:  Relevo de mármore de uma procissão isíaca188, Roma, do final do 

governo de Adriano (MALAISE, 1972, contracapa).  

 

Apesar dos poucos elementos compartilhados entre a descrição de Lúcio da 

procissão e o relevo (Fig. 09), como o sistro e o vaso, tal imagem nos serve para ilustrar 

o gesto de proteção do sacerdote para o vaso, demonstrando o caráter sagrado do objeto, 

que Lúcio reforça no relato apuleiano. As hídrias sagradas parecem ser características 

do Principado, mais especificamente de regiões como o norte do Egito, Roma, 

Campânia, Cencreia e, talvez, Delos (BEAURIN, 2013, p.166).  

O hierogramato presente no relevo provavelmente seria o grammateus que 

Apuleio comenta no livro XI.17, que pronuncia os votos de abertura do período de 

navegação. Apuleio não descreve o sacerdote, ou a sua função especificamente, por isso 

 
188 Nº16637 - Museu Gregoriano Profano, Vaticano. 
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podemos supor que esse tipo de sacerdote não participava da procissão sagrada narrada 

por Lúcio. Michel Malaise (1972, p.118-119) conta que este desempenharia o papel que 

no Egito faraônico corresponderia aos escribas da Casa da Vida, detentores de uma 

ciência secular, isto é, de uma filosofia esotérica.  

Finalizada a descrição da abertura do templo e do despertar da deusa, Apuleio 

não comenta sobre os outros rituais que costumavam acontecer diariamente em um 

templo isíaco, entre a toalete dos deuses que ficava sob os cuidados dos estolistas, e 

pouco sabemos sobre este ritual especificamente. Não podemos afirmar que as pessoas 

que levavam espelhos, perfumes e pentes na procissão descrita por Lúcio seriam esses 

sacerdotes e sacerdotisas que eram responsáveis por limpar e vestir as imagens dos 

deuses. A dúvida se dá por perceber a hierarquia em que se organiza a procissão que é 

descrita. As primeiras pessoas que abrem a procissão propriamente dita em nenhum 

momento são chamados por Apuleio de sacerdotes ou iniciados, e sim devotos aos 

deuses egípcios que se prontificaram a participar do evento. Esse sacerdote está presente 

Sobre Ísis e Osíris, Plutarco os chama por vezes de hierostóloi, “conservadores das 

vestes sagradas” (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 3.352B) ou às vezes de estolistas 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 39.366F).  

Plutarco (Sobre Ísis e Osíris, 3.352B) informa sobre dois sacerdotes sagrados 

muito importantes: os hieraphóroi, ou “portadores dos vasos sagrados”, que carregam 

em sua alma, como em uma cesta, o conhecimento sagrado e secreto dos deuses, 

guardados e limpos de toda a superstição e indiscrição. A esses poderíamos dizer então 

que corresponde ao sacerdote da procissão narrada por Apuleio que levava uma cesta 

“que o encerrava o que se dissimula aos olhares: escondia, no bojo, os mistérios da 

sublime religião” (APULEIO. Metamorfoses, XI.11). 

O grego de Queronéia não explica muito sobre a liturgia isíaca, mas o que 

conta não está presente no relato de Apuleio. No final do tratado, Plutarco  (Sobre Ísis e 

Osíris, 52.372C) descreve as ofertas de incenso feitas diariamente nos templos dos 

deuses egípcios. O grego afirma que esses rituais de purificações pela manhã queimam 

resina com o intuito de reavivar o espírito, despertando o corpo do entorpecimento da 

noite, e isso pelo seu cheiro violento e estimulante. O grego utiliza a palavra genérica 

‘resina’ (ρητίυη) para se referir a esse incenso matutino. Griffiths (1970, p. 566) acredita 

que ele poderia estar se referindo ao olíbano (olibanum) ou também conhecido como 

franquincenso (“incenso francês”). Esse seria um óleo com fragrância derivada da atual 

Somalilândia e do sul da Arábia assim como a mirra que era queimada ao meio-dia. 
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Para o grego, a mirra ao queimar “dissolve e dispersa o ar turvo e lamacento que se 

concentra na atmosfera” (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 79.383D), e além disso, 

acreditam que ela também tinha o efeito de “dissipação” da loucura, um dos motivos 

para o seu uso. 

À noite, Plutarco comenta que se queima um incenso chamado de cyphi, uma 

mistura composta de 16 ingredientes dos mais variados que era preparado recitando 

palavras sagradas (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 80.383E). O incenso produzia 

aromas doces e efeitos benéficos relaxantes ao corpo e a mente e “ele lustra e purifica 

como um espelho a faculdade que é imaginativa e receptiva aos sonhos” (PLUTARCO. 

Sobre Ísis e Osíris, 80,384F). Além de ser usado como incenso nos rituais sagrados, 

Plutarco nos conta que se costumavam usar cyphi como bebida e, também, como 

purgante, por suas capacidades emolientes (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 80.384B). 

Tal queima desse incenso pode fazer parte de um ritual noturno que fechava a liturgia 

diária de um templo isíaco e preparava a divindade para passar a noite. Provavelmente 

se tratava de uma repetição do ritual matinal, mas simplificada e em que se fechavam as 

cortinas e as portas da cella.  

A prática da queima de incenso é antiga e bem disseminada nos cultos 

religiosos do Império Romano. John Scheid (2010, p.82) explica que no ritual de 

praefacio (“préfacio”) dos sacrifícios romanos se costumava queimar incenso e vinho 

nos ritos preliminares. O primeiro parece que simbolizava a imortalidade e a supremacia 

da divindade enquanto o segundo simbolizava a soberania divina. O rito parecia então 

significar uma saudação respeitosa aos deuses. Por isso, não podemos tomar, no 

entanto, que essa rotina litúrgica de lavar e aromatizar o santuário algumas vezes por dia 

consistia em uma prática exclusiva dos cultos isíacos e que, de acordo com Beaurin 

(2013, p.155), seguia um padrão de outros serviços realizados nos templos gregos. 

Outras práticas que constavam no cotidiano dos sacerdotes e dos iniciados é a 

participação destes nos festivais religiosos desses deuses. Apuleio escreve sobre um 

desses festivais: o Navigium Isidis, em latim, ou Πλοιαφέσια, em grego, ou a 

“Navegação de Ísis”, no dia 05 de março, que marcava a abertura189 da temporada de 

 
189 “Mas como notou Michel Reddé, “Estas datas são de facto aproximadas e numerosos textos mostram 

que, mesmo em pleno inverno, nem todo o movimento marítimo foi interrompido. Primeiro, a cabotagem 

local permaneceu possível; em seguida, os que correm riscos, ou aqueles cujos negócios absolutamente 

exigem que eles partam, aqueles a quem a isca do lucro atormenta, às vezes vão para o mar durante a 

época ruim para navegar se eles são capazes de encontrar um navio e tripulação”. O mar pode ter sido 
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navegação no Mediterrâneo da qual a deusa também era patrona. Essa data poderia 

variar nas fontes em poucos dias, de modo que a ideia é que era comum que em alguma 

data no início da primavera se realizassem uma festa, tanto na costa do Mediterrâneo 

quanto em algumas cidades no interior, que marcasse simbolicamente o fim anual do 

mare clausum e a reabertura das navegações sob a proteção de Ísis (BRICAULT, 2019, 

p. 205). 

A descrição de Apuleio é considerada como a fonte mais valiosa do festival 

que ocorria durante o Império Romano, mas concordamos com Laurent Bricault (2019, 

p.211) ao alertar que devemos ver o relato de Lúcio como uma visão sintética que parte 

de experiências diversas, ou até mesmo uma recriação que pode ter combinado um 

episódio autêntico com elementos fictícios ou retirados de outras realidades. Além dessa 

limitação da construção literária, como dissemos, não podemos afirmar que a festa foi 

realizada da mesma maneira em todos os lugares e em todos os tempos do Império 

Romano. 

A origem desse festival é muito difícil de se estabelecer, pois é complexo situar 

em que momento, contexto e condições as prerrogativas de protetora marítima de Ísis se 

estabeleceram o suficiente para que criassem um festival dedicado a ela (BRICAULT, 

2019, p.203). Para o historiador francês 

Biblos poderia ter exercido [influência] na gênese da Ísis marinha em 

duas ocasiões distintas. A primeira foi quando Hathor, senhora de 

Biblos, ganhou seu caráter de deusa do mar ali; a segunda foi quando 

Ísis, no episódio de sua busca por Osíris, lá viajou por mar, dando 

provas de sua engenhosidade e também de sua coragem. [...] Dos 

inúmeros episódios que alimentam as versões, variantes e recontagens 

do mito osiriano, os que colocavam Ísis em contato com o mundo 

mediterrâneo estavam entre os mais essenciais para informar sobre 

essa deusa os povos para os quais o Mediterrâneo e seus portos 

estavam mais próximos do que o Nilo e seus entrepostos 

(BRICAULT, 2019, p.217). 

A própria Ísis conta a Lúcio sobre esse dia dedicado a ela:  

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 têm mais vagalhões o 

mar, nem tempestades, torna-se o oceano navegável (APULEIO. 

Metamorfoses, XI.5). 

Vale lembrar que a própria Ísis reivindica para si, um pouco antes no relato 

apuleiano, o poder sobre os astros, o mar, o silêncio dos infernos, sendo ela governante 

 
fechado, mas isso não impediu necessariamente que os marinheiros tentassem atravessá-lo.” 

(BRICAULT, 2019, p.205). 
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de tudo (APULEIO. Metamorfoses, XI.5). Mas foquemos no festival. Muito já falamos 

sobre a procissão narrada por Lúcio, portanto, resumimos aqui o festival e abordamos o 

que ainda não foi comentado.  

Ao amanhecer, Lúcio se dirige à cidade que se preparava para o festival que 

era aberto por um certo desfile carnavalesca em que homens se transvestiam de diversos 

modos, “de acordo com a inspiração e o gosto de cada um” (APULEIO. Metamorfoses, 

XI.7): soldado, caçador, mulher, gladiador, magistrado, filósofo, passarinheiro, 

pescador, etc. Esses provavelmente eram pessoas comuns que aproveitavam a festa para 

se divertirem. Após eles, vinha a procissão religiosa em si. Como dissemos, era aberta 

por homens e mulheres, acreditamos que sejam devotos ao culto isíaco, porém não 

necessariamente iniciados nos mistérios, vestidos de branco que preparavam o caminho 

para o desfile dos símbolos religiosos. Além de abrirem o caminho para a procissão, 

esses pareciam limpar as ruas, ou ao menos deixarem-nas mais agradáveis para a vinda 

da deusa com pétalas de rosas e perfumes. Ademais, muitos traziam lâmpadas, tochas, 

círios e outras luminárias “para atrair as bençãos daquele de quem se originam os astros 

do céu” (APULEIO. Metamorfoses, XI.9).  

Em seguida, vinham os músicos com os mais diversos instrumentos musicais: 

gaita, flautas, um coro de rapazes vestidos de branco. Os iniciados, homens, mulheres e 

crianças antecediam os ministros de cultos, que também vestiam-se de linho branco e 

levavam os atributos dos deuses. O primeiro levava uma lâmpada no formato de uma 

barca de ouro com um orifício central por onde saía a chama. Debate-se sobre o uso das 

lâmpadas no culto de Ísis, se era apenas para a procissão desse festival. Bricault (2019, 

p.201-202) é um dos questiona o uso exclusivo dessas luminárias em formato de barca 

seriam usados apenas para esse fim. Algumas se sabe que eram consagradas como ex-

votos a Ísis ou Serápis para proteção ou cura, para uma boa viagem, e também votos de 

prosperidade ou com um sentido funerário. Além do mais, não podemos nos esquecer a 

função básica de uma luminária: iluminar. Em outras palavras, esses objetos podem ter 

o sentido básico de iluminar o templo.  

 O segundo levava um altar, chamado de auxilia, com as duas mãos. O terceiro 

levava erguido uma palma feita de folha de ouro em uma mão e na outra um caduceu 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.10). Logo veremos que esses mesmos atributos eram 

pertencentes à Anúbis, que logo apareceria na procissão. Acreditamos que esse era 

representado por um sacerdote consagrado a esse deus egípcio em que usava uma 

máscara que remetia a cabeça de um chacal. O quarto ministro religioso mostrava o 
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emblema da justiça em uma mão, a mão esquerda com a palma aberta, e na outra mão 

um  pequeno vaso de ouro, arredondado no formato de uma mama, chamado de situla, 

com qual fazia libações de leite. O quinto na ordem levava uma cesta de ouro que 

continha raminhos de ouro e o sexto, e último, a hídria que comentamos acima 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.10). Uma atenção especial devemos dedicar à cesta 

(cista secretorum) que escondia os mistérios da religião. Parece não termos vestígios de 

nenhuma cesta em si, apenas representações iconográficas de um cesto com tampa que, 

geralmente, vem acompanhado de serpentes, como no caso encontrado em um afresco 

na parede do templo isíaco em Pompeia, em uma sala que serviria para a iniciação (Fig. 

10). Na imagem vemos ao centro a cesta cilíndrica decorada com uma lua crescente. Em 

direção a ela avançam duas grandes cobras, uma de cada lado. A cena representada 

acima da cesta seria a busca de Ísis (no barco à esquerda) do corpo de Osíris (no ataúde 

do barco a direita). As interpretações podem variar, mas nunca se afastam do sentido de 

representar algo que deve permanecer guardo em segredo. Cremos que a cesta deve, 

conter algo que tenha um sentido dos mistérios no culto isíaco. Se levarmos em 

consideração o mito narrado por Plutarco e a busca de Ísis pelo corpo de Osíris, e como 

ela guardou o ataúde do amado ao ponto de punir com a morte os que não tinha 

autorização de olhar dentro, podemos supor que na cesta continha algo que 

representasse Osíris ou representações de partes do corpo do deus como seu falo que 

nunca foi encontrado por Ísis. De acordo com Beaurin (2013, p.304-306), o cesto isíaco 

aparece a partir do Período Helenístico, por isso podemos crer que a ideia da cesta tem 

sido emprestada dos cultos de Deméter e Dioniso. Sobre a cesta, Plutarco nos confirma 

sua relação aos segredos dos mistérios, ao traçar um paralelo de quando as Tíades 

acordam Dioniso do “cesto sagrado” (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 35.365). 
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Figura 10: afresco de Ísis, ataúde de Osíris e abaixo a cista secretorum. 

(BEAURIN, 2013, p.313)190. 

A seguir viriam os deuses, carregados ou representados pelos sacerdotes, os 

pastóforos. O primeiro da fila seria Anúbis, ou greco-romano Hermanubis, que como 

descrito anteriormente, levava à mão suas insígnias. E depois vinha uma imagem de 

uma vaca, e posteriormente, a cesta que simbolizava os segredos do mistério e a hídria 

que acreditamos representar Osíris, como já comentamos.  

Por último, vinha o grão-sacerdote, Mitra, que levava a coroa de rosas 

prometida a Lúcio e um sistro191 (APULEIO. Metamorfoses, XI.10), que também eram 

levados pelos iniciados. Após Lúcio retomar a forma humana, a procissão continua seu 

percurso em direção à praia, onde os pastóforos dispuseram as imagens dos deuses. 

Lúcio conta que um navio estava ali disposto, e ricamente construído, coberto com 

pinturas egípcias192, o grão-sacerdote reza então uma prece, purifica com o fogo um ovo 

e enxofre, e os consagra à deusa. Apuleio nos conta também que a vela desse navio era 

bordada com fios de ouro e exaltavam o desejo de um feliz reinício de navegação. O 

 
190 Nº 8929 – Museu Arqueológico Nacional, Nápoles. 
191 Apesar de não ser o objetivo dessa dissertação, não podemos deixar de comentar o efeito sensorial que 

a procissão de Navigium Isidis poderia produzir, efeitos esses tanto sonoros, com os sons dos sistros, do 

coro, das gaitas e das flautas; olfativos, com as pétalas, os perfumes e as libações de leite; e visual, com 

os participantes e suas roupas brancas, as lamparinas, e as imagens dos deuses. 
192 O que eram essas pinturas, se eram hieroglifos ou imagens dos deuses ou de mitos, Apuleio não nos 

conta. 
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mastro, por sua vez, era feito de um alto pinheiro. A popa do navio era marcada pela 

cabeça de um cisne revestida com placas de ouro (APULEIO. Metamorfoses, XI.16). 

Lembremos que Ísis, ao aparecer à Lúcio, conta que todos os anos os sacerdotes 

dedicavam à ela um navio que ainda não havia navegado (APULEIO. Metamorfoses, 

XI.5). Desse modo, todos os anos tinham que construir um barco ricamente adornado de 

ouro para o festival, requerendo, assim, um alto investimento.  

Antes que o navio partisse cheio de presentes e objetos votivos para bons 

presságios e fosse solto ao mar, vários devotos e não-devotos levavam às ondas 

oferendas e substâncias aromáticas, além de derramarem libações de mingau de leite. E 

assim se soltava o navio-oferenda. Depois de ter o mesmo se afastado da costa, os 

pastófaros erguiam outra vez as imagens dos deuses e voltavam em formação para o 

templo (APULEIO. Metamorfoses, XI.16). Lá, depois de guardarem as imagens na 

cella, o grammateus pronunciava a abertura do período de navegação a partir da leitura 

de um texto, pronunciando votos de prosperidade para o Imperador, o senado romano, 

os equestres, o povo romano, os navegadores e ao mundo que está sob a lei do Império, 

proclamando em seguida em grego a abertura da navegação, seguido de um clamor do 

povo que assistia (APULEIO. Metamorfoses, XI.17). Vejamos então que o festival não 

só comemorava a abertura da navegação abençoada pela deusa egípcia, mas também 

que a sob o nome da deusa, pedia a prosperidade do Imperador e do Império em si, ou 

seja, era um festival de bonança cívica. 

Antes de seguirmos para um outro festival religioso importante no culto isíaco 

e comentado por Plutarco, vale um último comentário sobre a parafernália religiosa 

desfilada na procissão: esses objetos religiosos tinham alguma raiz egípcia? Stefan 

Pfeiffer (2019, p.672) se propõe a uma análise da possível origem egípcia de alguns 

objetos. Para o autor, a lucerna, o altar, a palma, o caduceu, a caixa de ouro são 

símbolos agregados ao culto isíaco durante o período greco-romano. Porém, outros 

atributos são rastreáveis das procissões egípcias ou de certos arquétipos egípcios. Para o 

autor, os objetos egípcios, como o sistro ou a palma da justiça, foi reinterpretado e 

também combinava elementos egípcios em contextos gregos e romanos (PFEIFFER, 

2019, p.688). 

Outra festa isíaca conhecida durante o Império Romano era a Isia, que 

consistia na encenação do mito de Ísis e Osíris e dos ritos fúnebres de Osíris. Gasparini 

(2019, p.724) defende que a festa consistia numa cerimônia com três episódios 

principais: o luto de Ísis (luctus Isidis) pela perda de Osíris; a busca de Ísis (quaestio 
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Osiridis) pelas partes do corpo de Osíris; e o descobrimento de Osíris (Inventio 

Osiridis). Esses envolviam manifestações de emoções como: lamentação, aclamação e 

regozijo, respectivamente (VEYMIERS, 2019, p.58). Esse festival seria conhecido 

como “Busca de Osíris” ou Isia ou também Inuentio Osiridis, quando procuravam pela 

cidade as várias partes do corpo de Osíris, chorando e se lamentando pela morte do 

deus. A Isia era o festival dos deuses egípcios mais comentado e, provavelmente, foi 

adicionado ao calendário romano durante o governo do Imperador Calígula (BEAURIN, 

2013, p.39). A vaca ficava exposta durante 4 dias seguidos a partir do dia 17 do mês, 

que na tradição egípcia seria o dia da morte de Osíris (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 

42.367E). O festival é descrito como lúgubre e triste em que os egípcios então sofreriam 

pela diminuição do nível do Nilo; pela completa extinção dos ventos do norte e uma 

predominância dos ventos do sul, mais secos; pela menor duração dos dias em 

comparação com uma maior duração da noite; a terra descoberta e a queda das folhas 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 39.367E).  É no pesar e no luto simulado durante o 

início da cerimônia em que os escritos que comentam o festival se concentravam. O 

próprio Plutarco, em Sobre Superstição (13.161D), condena a prática de choro e 

autoflagelação que dizia fazer parte do festival isíaco chamando tal prática de 

supersticiosa.  

Depois do luto ensaiado, os participantes saíam em busca do corpo de Osíris. 

No mito, Ísis encontra o corpo de Osíris em Biblos e o leva de volta ao Egito, o esconde 

enquanto vai ao encontro de Hórus. Tífon acha o corpo do irmão e o desmembra 

espalhando as diversas partes por todo o território do Egito. Ísis, ao descobrir isso, sai 

em busca mais uma vez das partes do corpo do irmão/esposo, conseguindo encontrar 

todas menos o falo. Provavelmente o festival Isia também continha essas duas fases das 

buscas de Ísis, a primeira em que a deusa encontrava o corpo inteiro de Osíris em Biblos 

e trazia de volta ao Egito e a segunda em que ela procurava as partes do corpo dele 

espalhadas no Egito. Um ponto na cerimônia não se pode afirmar com certeza: se quem 

encenava essa busca eram sacerdotes, iniciados nos mistérios, fiéis voluntários ou atores 

contratados.  

 No décimo nono dia 

à noite, eles descem para o mar, e os estolistas e os sacerdotes 

carregam a cesta sagrada com uma arca de ouro dentro, na qual 

despejam água fresca que trouxeram consigo, e ouve-se um grito dos 

presentes como se Osíris foram encontrados; em seguida, molham o 

solo vegetal com água e, depois de misturar alguns dos aromas mais 

caros e incenso, moldam uma figura em forma de meia-lua, vestem-na 
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e adornam-na, indicando que consideram esses deuses como a 

substância da terra. e água (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 

39.366F). 

Essa última parte do festival parece ter feito parte de um outro festival egípcio 

de semeadura, que teria sido somado durante o período romano à busca de Osíris, 

formando algo novo e diferente do que era realizado em um Egito pré-ptolomaico. E a 

descoberta das partes do deus mudavam o caráter triste da celebração para fortes 

manifestações de alegria (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 39.366F), marcando o início 

da Hilaria, que consistia em demonstrações de alegria, gritos e danças. 

De acordo com Plutarco, são quatro os motivos encontrados pelos egípcios 

para a lamentação: 1) a diminuição e o retroceder do Nilo; 2) o cessar completo dos 

ventos do norte (etesianos) e a dominação dos ventos do sul; 3) os dias ficarem mais 

curtos do que as noites; e 4) e principalmente, porque a terra fica desnuda com a queda 

das folhas (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 39.366E). Porém, Griffths (1970, p.448) 

ressalta que não era exatamente assim que funcionava as mudanças sazonais egípcias. 

Ele explica que os ventos não cessavam nesse mês, nem havia a desnudação ou aumento 

da noite nem a queda das folhas. Na verdade, o festival egípcio marcava a promessa de 

novos verdes com a semeadura que é feita com o recuo da água do Nilo, ou seja, era um 

festival de renovação e não de lamentação. 

Mais adiante do relato, no entanto, Plutarco escreve que no solstício de inverno 

os sacerdotes, em uma cerimônia chamada “Busca de Osíris”, levavam uma vaca a dar 

sete193 voltas ao redor do templo do sol (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 52.372C). 

Por mais que se perceba o erro por parte de Plutarco em marcar aqui o solstício de 

inverno no mês de Athyr, sendo que na verdade acontecia durante o mês de Khoiak 

(dezembro), mais especificamente no dia 20 de dezembro, não se pode negar o caráter 

sazonal da festa. 

Plutarco explica que quando Tífon aprisiona Osíris – que representa o rio Nilo 

-  no ataúde com a ajuda da rainha da Etiópia, que simboliza os ventos do sul,  afasta os 

ventos etesianos, impedindo que a chuva encha o rio. Ou seja, ao prender Osíris no 

ataúde, simbolizava-se, na verdade, a diminuição da água do Nilo, que de acordo com o 

grego acontece no mês de Athyr (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 13.356D). Não 

encontramos consenso na data certa em que se comemoravam a festa, mas pelo menos 

 
193 Porque de acordo com Plutarco, é o número de meses entre o solstício de inverno e o solstício de verão 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 52.372C). 
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se sabe que era no mês de novembro que os romanos festejavam o renascimento de 

Osíris (MALAISE, 1972, p.225-226).  

De acordo com o autor grego, a festa se iniciava no 17º dia do mês de Athyr, 

em que os sacerdotes enfaixavam uma vaca dourada com linho negro e a mostrava 

como um símbolo do luto de Ísis durante quatro dias (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 

13.356D; 39.367D; 42.367E). Podemos perceber que a parte citada anteriormente 

compreende, na descrição de Plutarco, o primeiro episódio do festival, ao se cobrir a 

vaca com luto, e ao segundo episódio, ao levar a vaca-Ísis ao redor do templo, 

encenando a busca por Osíris. Na noite do 19º dia, o da “descoberta de Osíris”, os 

sacerdotes iam até o mar,  

os estolistas e outros sacerdotes tiram a caixa sagrada que tem dentro 

de uma cesta dourada. Nisto eles derramam um pouco de água potável 

que trouxeram com eles, e as pessoas presentes gritam, ‘Osíris foi 

encontrado!’. Em seguida, eles misturam terra fértil com água e, tendo 

misturado especiarias preciosas e incenso com eles, eles fazem uma 

imagem em forma de meia-lua, e isto eles vestem e adornam, 

indicando que eles consideram esses deuses como o princípio da terra 

e da água (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 39.366F). 

 Com isso, acreditamos que a cesta mencionada seja do tipo também presente em 

Metamorfoses (XI.11), na procissão isíaca, que continha os segredos dos mistérios. Na 

leitura do trecho, pode se supor que a água potável estaria guardada dentro da cesta, mas 

acreditamos que não é o caso. Parece ser o caso da caixa sagrada presente dentro da 

cesta é uma representação simbólica do ataúde de Osíris que Ísis traz de Biblos 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 16.357C).  

Como vemos em Plutarco, que ao relacionar Nilo com Osíris, a fonte que leva 

as benesses aos egípcios, ou de modo mais geral e menos local, a fertilidade, e, por 

outro lado, Ísis representar a terra, a receptora dessa fertilidade que vai gerar a 

vegetação e o plantio, a cerimônia, então, em que se molha a terra com a água sagrada 

representava para os egípcios, de acordo com Plutarco, o período de semeadura. Ao 

derramar a água na terra, ou seja, o encontro de Osíris e Ísis, Plutarco reconta que as 

pessoas gritavam “Osíris foi encontrado!”. 

Muito se comentou nos textos antigos sobre um certo exagero dessas festas, 

que fez com que fossem amplamente criticadas. O próprio Plutarco, em Sobre a 

superstição (13) e depois em Sobre Ísis e Osíris (70.379B), cita Xenófanes ao condenar 

os costumes que os egípcios tinham de se golpearem e chorarem nas festas religiosos, 

“se estes são deuses, digo, não chorei por eles, e se são homens, não lhes fazeis 
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sacrifícios”. Para o nosso autor, tomar Osíris como o Nilo e Ísis como a terra, 

juntamente com os que dão explicações sazonais, era uma interpretação simplista dos 

mitos. Para ele, essas interpretações são erradas por dois motivos: 1) com essa 

interpretação, os egípcios privam os homens estrangeiros desses deuses, tomando-os 

como propriedade dos egípcios; 2) deve-se ter cuidado ao reduzir o divino a termos 

como vento, semeadura ou mudanças sazonais, por serem pensamentos ateísticos 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 66.378). Para argumentar esses pontos, o grego nos 

ensina que não deve considerar os deuses diferentes entre os diferentes povos, os deuses 

são comuns a todos, embora recebam nomes e honrarias diferentes, usam símbolos 

sagrados, alguns com significados obscuros outros não, muitos desses caindo no perigo 

da superstição e do ateísmo (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 67.377). Essas pessoas 

então  

transferiram para os deuses os eventos relativos às colheitas, pois eles 

não só saudaram o surgimento e desaparecimento das necessidades da 

vida como o nascimento e queda dos deuses, mas também acreditaram 

em tudo isso, enchendo suas mentes de coisas ridículas, selvagens e 

crenças confusas, embora o absurdo da falácia fosse fácil de ver 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 70.379B). 

Deste modo, como se deve tratar os festivais e oferendas ditas por ele como 

“sombrios e tristes”, se não se pode ignorá-los? De acordo com Plutarco, é preciso ver 

os frutos e o produto do plantio não como os deuses per se, mas como presentes dos 

deuses para que os homens não caiam na selvageria. Ao dizer que Osíris não é o Nilo e 

Ísis não é a terra que o Nilo cobre em suas cheias, Plutarco reivindica a todos a proteção 

e benesses de Ísis e Osíris. Esses deuses deixam de ser exclusivamente egípcios, como 

se apenas no Egito as obras dessas divindades se realizam, passando a ser tratados como 

‘universais’, já que “todos têm e reconhecem Ísis e os deuses de seu círculo, alguns 

tendo aprendido a chama-los não faz muito tempo com nomes tirados dos egípcios, mas 

sabendo desde o início o poder de cada um e honrando-o” (PLUTARCO. Sobre Ísis e 

Osíris, 66.377C). A partir do pensamento filosófico proposto por Plutarco, o iniciado 

nos mistérios isíacos interpreta corretamente a mensagem presente nos mistérios de 

modo que a representação acolhida pelo mistagogo seja livre de superstição e ateísmo. 

Assim, não deve-se crer que Ísis e Osíris sejam a água, o sol, a terra ou o céu, e que 

Tífon seja o fogo, a secura ou o mar, como o pensamento estóico sugere em interpretar 

os deuses a partir de elementos físicos. Esses são tratados pelo grego como uma 

‘maioria tola’, 
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 que se deleita em relacionar com as mudanças sazonais da atmosfera 

e com nascimento dos frutos, a semeadura e a lavra, em relação aos 

deuses e em dizer que Osíris é sepultado quando, com a semeadura, o 

grão fica escondido na terra e que volta á vida e reaparece quando 

começa a brotar (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 65.377C). 

Os deuses são vistos como provedores dos produtos agrícolas e a falta desses 

era entendido como castigo das divindades, e os ciclos do plantio e da colheita como 

nascimentos e mortes dos deuses. Plutarco identifica tais crenças como absurdas, 

ilegítimas e confusas (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 70.379B). Justamente para 

evitar que Cléa caia nessas crenças, Plutarco a alerta com esse tratado sobre o modo 

correto de buscar a verdade divina, evitando cair na superstição. Por um momento, o 

grego até ressalta a importância dessa busca pela verdade, estando acima dos serviços 

do templo e das cerimônias de purificação, constituindo uma tarefa mais sagrada que as 

outras e mais apreciada por Ísis (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 2.351E). Mais 

adiante neste mesmo relato reforça esse pensamento: 

Se você ouve as questões pertencentes aos deuses desta forma, 

recebendo o mito daqueles que o interpretam reverente e 

filosoficamente, e se você pratica e observa constantemente os ritos de 

aceitação, considerando que nada é mais agradável aos deuses, seja o 

sacrifício ou o ritual encenação, do que a verdadeira crença sobre eles, 

assim você evitará a superstição, que não é menos um mal do que o 

ateísmo (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 11.355C). 

Podemos afirmar assim que, para Plutarco, o mais importante para um isíaco é 

a busca por uma verdade dos deuses baseada no pensamento filosófico. Só a partir dessa 

se deve interpretar tanto os mitos sobre as divindades quanto os rituais tradicionais 

religiosos para que fosse possível entender o real significado daquelas cerimônias. 

Porém, o grego não exclui a importância dos serviços do templo e as purificações, mas 

defende que sem um pensamento correto sobre o divino e as práticas religiosas mais 

facilmente os homens e as mulheres podem ter pensamentos absurdos sobre os deuses e, 

consequentemente, caírem na superstição e no ateísmo. Perceba-se que Plutarco não 

propõe nenhuma mudança nos rituais e cerimônias em si, mas sim uma interpretação a 

essas práticas e tradições já existentes. 

Vejamos agora o último aspecto que deveria ser seguido por isíacos: a pureza. 

c) Pureza perseverante 

Os cultos egípcios eram conhecidos por suas regras religiosas excêntricas, uma 

alta moralidade, e uma demanda por pureza do corpo e da alma pelos romanos. Vamos 

ver nesse tópico que nas visões do culto de Plutarco e Apuleio, em maior ou menor 
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grau, uma interdependência entre o rito e a pureza levada por uma boa conduta 

individual era fundamental em seu exercício. 

Duas marcas estão presentes no estereótipo194 de qualquer isíaco: a roupa de 

linho de branco e a cabeça raspada. No Egito, era a aparência dos sacerdotes, 

independentemente do culto ao qual estavam ligados, um requisito para uma pureza dos 

ritos. Fora do Egito, estavam ligados convencionalmente aos deuses isíacos. O próprio 

Plutarco se mostra consciente do estereótipo do isíaco ao ironizar que não é somente a 

cabeça raspada e portar a roupa de linho que fazem um isíaco (PLUTARCO. Sobre Ísis 

e Osíris, 3.352C). Além da ironia, o trecho visava despertar em Cléa a ideia de que os 

iniciados e sacerdotes isíacos deveriam refletir corretamente sobre as práticas 

tradicionais desses cultos para que com isso se tornassem verdadeiros isíacos, evitando 

a superstição causada por interpretações erradas.  

Todos os sacerdotes e iniciados isíacos na novela de Apuleio usam tal 

vestimenta: Zatchlas (II.28); os iniciados, homens, mulheres e crianças (XI.10); os 

ministros do culto que participam da procissão (XI.10); Lúcio, durante a iniciação 

(XI.23); os iniciados de Osíris no sonho de Lúcio (XI.27). Infelizmente, Apuleio não 

nos explica a razão do uso do linho branco, mas alguns pontos podemos observar da 

presença dessas vestimentas em Metamorfoses. O primeiro ponto consiste em notarmos 

que o linho branco está presente como vestimenta apenas dos iniciados e dos sacerdotes, 

ou seja, os fiéis à deusa não utilizavam o linho branco. Mesmo no momento em que o 

primeiro grupo da procissão aparece, as mulheres floristas (APULEIO. Metamorfoses, 

XI.9) estavam sim vestidas de branco, mas não necessariamente enfatiza-se que as 

vestes eram feitas de linho. Acreditamos também que as vestes eram diferentes entre os 

iniciados e os sacerdotes, como vimos na figura 09, pois Lúcio comenta no relato 

apuleiano que: “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” (APULEIO. Metamorfoses, XI.10).  

Em um outro momento da obra, antes da terceira iniciação em Roma, Lúcio 

recebe uma mensagem em sonho que o avisa que  

os ornamentos da deusa de que foste revestido na província devem 

permanecer no templo, onde os depuseste. Não podes, então, então, 

 
194 “O estereótipo é um instrumento de categorização e diferenciação que parte de uma simplificação da 

descrição graças a uma seleção de elementos emblemáticos que circulam e se repetem dentro de uma 

comunidade. Surge assim como um elemento da estrutura das representações e permite dizer algo 

imediatamente assimilável pelos indivíduos” (BEAURIN, 2019, p.286). 
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em Roma, usá-los nos dias de festa, durante as cerimônias, nem se for 

dada a ordem, mostrares-te no esplendor desse bem-aveturado aparato 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.29), 

Não fica claro nesse trecho se a mensagem diz respeito à roupa de linho branca 

(XI.23) ou à roupa fina que o vestem durante a cerimônia de iniciação, também feita de 

linho, porém ricamente bordada que eles chamavam de “estola olímpica”. Mas ousamos 

sugerir que essa segunda se trate de uma roupa cerimonial presente apenas durante a 

iniciação narrada por Lúcio e o aparato citado em XI.29 seja justamente a roupa de 

linho branco, de modo que as roupas que marcariam o imaginário dos romanos 

poderiam ser usadas com o consentimento dos deuses. 

Plutarco, por sua vez, fornece mais informações sobre o uso de tal vestimenta e 

oferece uma explicação bem prática: as roupas de linho são baratas e de fácil limpeza, 

além de ser adequado para todas as estações e menos propenso a criar piolhos 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 4.352). Essa explicação condiz com a produção de 

linho no Egito Antigo, sendo essa a segunda maior riqueza econômica do país depois 

dos cereais (BEAURIN, 2019, p.290). O uso do linho pode ter também uma explicação 

no mito que Plutarco narra. Quando Ísis se expõe como deusa aos reis de Biblos e 

reivindicando o pilar que continha o ataúde de Osíris e que segura o teto do palácio, a 

deusa cobriu com linho e óleo o pilar que antes continha o corpo de Osíris, e deixou aos 

cuidados dos reis de Biblos, que a partir daí passou a venerar o objeto no templo de Ísis 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 16.357C). Podemos arriscar que o pilar enfaixado em 

Biblos representaria Osíris mumificado, assim como posteriormente no mito as partes 

desmembradas desse deus encontrada por Ísis seriam símbolos de adoração nos diversos 

templos espalhados por ela no Egito.   

A outra característica marcante visível de um isíaco é o de ter a cabeça raspada. 

Ressaltemos que o costume parece estar presente entre os devotos do sexo masculino. 

Tanto a aparência de uma mulher iniciada aos cultos isíacos ou sacerdotisa de Ísis não é 

descrita por Plutarco, e Apuleio apenas nos diz que as iniciadas, na procissão sagrada, 

levavam os cabelos cobertos por um véu (Metamorfoses, XI.10). Como no caso das 

vestes de linho branco, apenas os iniciados e os sacerdotes tinham as cabeças raspadas, 

como por exemplo Zatchlas o profeta (II.28).  

De acordo com Apuleio, parece-nos que os iniciados não mantinham os 

cabelos raspados durante todo o tempo, mas que se depilavam na preparação de rituais 

que necessitavam de um corpo mais puro, como numa iniciação. Afirmamos isso, pois 
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Lúcio conta que rapou a cabeça em dois momentos: ao se preparar para a sua segunda 

iniciação, dessa vez sua consagração a Osíris (XI.28); e na terceira iniciação: 

 Mandei raspar minha cabeça completamente, então, e, nesse 

vetustíssimo colégio, fundado desde os tempos de Sula, sem velar nem 

proteger a calva, mas ao contrário, expondo-a a todos os olhares, das 

minhas honrosas funções me desincumbi com alegria (APULEIO. 

Metamorfoses, XI.30). 

A partir do momento em que se torna pastóforo, ele passa a conservar a cabeça 

raspada, já que, depois disso, ele passa também a participar dos rituais litúrgicos diários 

e necessita, então, manter a pureza do corpo constante. Plutarco, por sua vez, procura 

explicar o costume dos sacerdotes egípcios de se depilarem se apoiando em Platão, que 

dizia que tanto a lã, os pelos, os cabelos e as unhas, eram materiais supérfluos, 

excedentes e impuro, e nada que é impuro deve tocar o puro. Por isso os sacerdotes 

isíacos raspavam seus pelos e não usavam lã, para manter o corpo puro para as 

cerimônias sagradas (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 4.352D). Lembremos que 

Heródoto já ressaltava o caráter purificatório desses costumes dos sacerdotes egípcios: 

Trajam vestimentas de linho sempre recém-lavadas, prestando 

atenção, sobretudo, nisso. E praticam a circuncisão dos seus genitais 

por causa da limpeza, preferindo estarem mais limpos do que bem-

vestidos. E os sacerdotes raspam todo o corpo a cada três dias, para 

que não tenham piolho e para que nenhum outro tipo de contaminação 

lhes ocorra quando estão servindo aos deuses. Os sacerdotes trajam 

vestimentas somente de linho e calçam sandálias de papiro, não lhes é 

permitido usar nenhum outro tipo de vestimenta nem sandálias de 

outros materiais. Banham-se duas vezes a cada dia, cada uma delas 

com água fria, e ainda duas vezes por noite, [...] (HERÓDOTO. 

Histórias, II.37). 

Outras atitudes e hábitos eram necessários, de acordo com esses autores, para 

atingirem e manterem a pureza necessária para a manutenção da verdade divina 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 2.352) e, assim, suprirem os requisitos da deusa 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.6). Entre eles, estavam a abstinência sexual e a 

abstinência de certos alimentos. O próprio Lúcio se mostra receoso das restrições 

rígidas que sofriam um iniciado: “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” (APULEIO. Metamorfoses, XI.19). Lembremos que as restrições 

para o culto eram justamente as que Lúcio mais apreciava, tanto em seu corpo de 

homem quanto de burro. O protagonista recorria com entusiasmo aos prazeres carnais 

do sexo e da comida, bem demonstrado nas descrições de seus momentos com Fótis, 

por exemplo, quando ele recebe presentes de sua parente Birrena, que lhe envia um 
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porco bem gordo, cinco frangos e uma jarra de um precioso vinho velho (APULEIO. 

Metamorfoses, XI.11). Seus vícios se misturam na conhecida combinação de vinho e 

sexo quando fala a Fótis: 

Eis que vem Baco, por si mesmo, sustentar a coragem de Vênus e lhe 

trazer suas armas. É preciso sorver este vinho até a última gota. Que 

ele afogue o pudor que desencoraja e comunique aos nossos sentidos o 

vigor e a alegria. Quando se navega com Vênus, não são necessárias 

outras provisões para passar a noite de vigília, senão a lâmpada cheia 

de óleo e o cálice cheio de vinho (APULEIO. Metamorfoses, II.11). 

E tais vícios permaneceram em seu período como asno, e até se acentuaram no 

Livro X, quando passou a ser tratado como um humano. Antes mesmo de ser vendido 

ao último dono, Lúcio enganava seus donos, roubando-lhes doces em que ele mesmo 

descreve o resultado de tanta gula: 

 [...] por me tratar assim liberalmente e me estufar até à saciedade com 

iguarias feitas pelos homens, meu corpo foi-se tornando redondo, 

obeso, estourando de gordura; meu couro estava esticado por efeito do 

rico passadio; e meu pelo, bem nutrido, tinha tomado um brilho de 

nobre aparência (APULEIO. Metamorfoses, X.15).  

Ver um asno se deliciando com fartura por doces chamou a atenção das 

pessoas, que se maravilharam com a cena cômica e espetacular, motivos para muitas 

risadas, despertando o interesse de um homem rico de Corinto que comprou Lúcio dos 

pastelões. Esse, por sua vez, ofereceu ao asno um banquete na própria sala de jantar 

para testar o quanto sua mais nova aquisição estava ‘civilizado’, ou em outras palavras, 

agiria como um homem (APULEIO. Metamorfoses, X.16). Foram servidas “peças 

inteiras de todas as espécies de pratos ainda intatos” (APULEIO. Metamorfoses, X.16), 

carnes, aves e peixes, tudo preparado com o requinte de um banquete, que Lúcio, 

mesmo empanturrado, comeu e bebeu do vinho com mel que lhe serviam.  

Lúcio também parece aproveitar a noite de núpcias que lhe foi reservada por 

seu dono com uma matrona da cidade que o desejava e até se preocupava em “não ter 

tudo o que era preciso para saciar-lhe os apetites, e não era sem razão, dizia comigo, que 

a mãe do Minotauro tinha se deleitado com um adúltero que mugia” (APULEIO. 

Metamorfoses, X.22). Tais deleites não poderiam continuar quando Lúcio retoma a 

forma humana pelo fato deste estar se preparando para a iniciação aos mistérios isíacos. 

A partir do momento em que ele aceitou o auxílio da deusa, ele deveria seguir os 

preceitos da divindade e, com isso, deixar de se levar pelas “tentações da verde 

juventude [que] te fizeram escolher volúpias servis” (APULEIO. Metamorfoses, XI.15). 

Pois, como dissemos, a vida de um iniciado nos mistérios requeria seguir certas regras e 
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abstinências, tanto a da castidade (XI.19) quanto a dos alimentos (XI.21) e durante os 

dez dias que antecediam a iniciação não deveria comer carne de nenhum animal ou 

beber vinho (XI.23, 28, 30). 

Plutarco também afirma a necessidade da abstinência sexual, de certos 

alimentos e bebidas aos iniciados e sacerdotes isíacos. Apuleio não conta se essas 

abstinências eram permanentes, mas acreditamos que para nosso autor madaurense não 

consumir os alimentos profanos e proibidos poderia o aproximar do acesso aos 

mistérios dessa deusa (APULEIO. Metamorfoses, XI.21) e também de Osíris 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.29). Por isso, nesse ponto vemos uma concordância das 

ideias desse autor com as de Plutarco que nos explica o porquê certos alimentos e o 

vinho não poderiam ser consumidos. Para o grego, o processo de  

consagração, com um regime contínuo e austero de vida e privação de 

muitos alimentos e dos prazeres de Afrodite, restringe a intemperança 

e a inclinação ao prazer e costuma suportar os serviços duros e 

rigorosos nos templos (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 2.351F). 

Segundo Plutarco, os sacerdotes rejeitavam a maioria dos legumes195 (Sobre 

Ísis e Osíris, 5.352F), entre elas a cebola, que ele dizia que abominavam e tinham nojo. 

Pois aos que jejuam, provoca a sede, e aos que se banqueteiam, os fazem chorar 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 8.353F). Em outros escritos plutarquianos, o grego 

ensina que Pitágoras, como Heródoto, dizia que os egípcios não semeavam as favas nem 

as comiam (PLUTARCO. Banquete, VIII.2.729), pois de acordo com Heródoto 

(Histórias, II.37), os egípcios diziam que a fava não é pura. Além disso, nos períodos de 

purificação, os sacerdotes excluíam o sal do alimento, pois esse provocaria a sede e um 

aumento do apetite (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 5.352F), de modo que não 

colocavam nem na preparação dos pães (PLUTARCO. Banquete, V.10.684F; 

VIII.2.729). Isso é explicado pela crença dos sacerdotes ao relacionar o Tífon com o 

mar no qual o Nilo (Osíris) desagua e desaparece, eles tomam o sal como o “cuspe de 

Tífon”, proibindo seu consumo (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 32.363E).  

Quanto aos alimentos de origem animal, estão proibidas a carne de cordeiro, de 

porco e os peixes. A explicação dada por não comerem carne de porco e de cordeiro é 

por dizerem que essas possuem gordura em excesso (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 

5.352F). O porco, de acordo com o nosso autor, era para os egípcios um animal impuro 

 
195 Diodoro (Biblioteca Histórica, I.89.4) já conta sobre a diversidade dos hábitos alimentares dos 

egípcios ao afirmar que em alguns lugares não comiam lentilhas, em outros locais não gostavam do 

feijão, ou queijos ou cebolas. 
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por esses se reproduzirem na lua minguante e que o leite de porca produzira erupções 

cutâneas (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 8.353F). Havia também uma explicação no 

mito desses deuses na qual Tífon estaria caçando um porco na lua cheia quando 

encontrou o ataúde de Osíris e o desmembrou (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 8.354; 

18.357F). 

Sobre a abstinência do peixe, Plutarco parece que teve um pouco mais a dizer. 

No tratado sobre os deuses egípcios, os sacerdotes se abstinham de alguns peixes 

marinhos, entre eles o Oxyrhybchites, se esse for capturado no anzol por ser impuro 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 7.353C).  Esse tipo de peixe teria sido um dos que 

comeram o falo de Osíris quando Tífon jogou-o no rio, por isso os egípcios o 

abominariam (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 18.358B). Uma clara contradição do 

que havia dito anteriormente, mas, de acordo com Griffths (1970, p.277), essa 

ambivalência na atitude dos egípcios em relação aos peixes era comum. Por isso os 

sacerdotes não consumiriam nenhum tipo de peixe (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 

7.353C, 32.363E; Banquete, VII.2.729), além de ser um alimento desnecessário e de 

ostentação (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 7.353D). 

A ideia da abstinência como um dos passos para alcançar a verdade divina está 

baseada na manutenção da pureza do corpo e na rejeição do excesso. E isso condiz com 

o que o grego dizia em seus outros escritos. Em seu pequeno tratado Sobre Comer 

Carne, Plutarco pontua vários argumentos para que se evite o consumo de carne como 

por exemplo: se comia carne não para fome, mas pela gula, sendo esse um consumo não 

natural aos homens e desnecessário que leva a falta de moderação (PLUTARCO. Sobre 

Comer Carne, II.1.996F). Como ele informa: “a ingestão de carne não é natural não só 

para o corpo, mas também engordura o espírito pela  saciedade e ‘o vinho e o abuso da 

carne constituem um corpo forte e robusto, mas um espírito fraco’” (PLUTARCO. 

Sobre Comer Carne, I.6.995E). 

O vinho era proibido nos períodos de purificação também, mas em outros 

momentos eles podiam beber um pouco. De acordo com Plutarco, durante esses 

momentos, os sacerdotes se dedicavam a investigar, aprender e ensinar os assuntos 

divinos (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 6.353B). A abstenção do consumo desses 

produtos condiz com o que seria o modo de purificação ideal para o contato com o 

divino em que consistia a tradição religiosa dos isíacos: 

Mas eu disse que os egípcios não se opunham aos gregos, pois as 

purificações suprimem a procriação, a risada, o vinho e muitas coisas 
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particularmente dignas de atenção; e por estarem limpos se guardam 

do sal, na ideia de que arrasta à relações sexuais, como alguns dizem, 

e é verossímil também que rechacem por ser um condimento muito 

agradável, pois o sal parece ser condimento e adereço dos demais 

condimentos, pelo qual alguns inclusive o chama de “graças”, por que 

faz agradável a necessidade de alimento (PLUTARCO. Banquete, 

V.685A). 

Porém, não bastava realizar a restrição dietética para conhecer a verdade dos 

deuses, já que não é só a cabeça raspada e a roupa de linho que fazem um isíaco 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 3.352C). Os sensatos devem pedir aos deuses o 

conhecimento da natureza divina, na medida em que isso for possível (PLUTARCO. 

Sobre Ísis e Osíris, 1.351C). Esse conhecimento, se for recebido legitimamente, ou seja, 

por meio dos rituais da iniciação, e segundo a tradição, deve ser examinado e 

investigado a verdade que há nesses rituais (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 3.352C). 

E isso é alcançado com treinamento e busca intelectual das tradições sagradas 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 2.351E), como os antigos faraós do Egito aprendiam, 

mostrando a preocupação que esse povo tinha com a sabedoria contida na religião 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 9.354D): 

 os reis escolhidos entre os guerreiros tornaram-se intensamente 

sacerdotes e compartilhavam da filosofia que se esconde em sua maior 

parte em mitos e histórias que mostram reflexos obscuros e 

percepções da verdade (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 9.354B). 

E por serem reflexos obscuros e percepções da realidade, não devem tomar 

como verdade absoluta os mitos contados pelos egípcios sobre os deuses, como, por 

exemplo, as buscas e as mutilações como fatos ocorridos (PLUTARCO. Sobre Ísis e 

Osíris, 11.355B). Deste modo, Plutarco avisa a Cléa, e por conseguinte a todos que o 

lerem, que se caso escutem mitos que contenham essas práticas ditas acima, deve-se 

interpretá-los com reverência e a partir da filosofia – que ele propõe – para que assim se 

agrade essa deusa (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 11.355C).  

Plutarco ainda traça sobre quais preceitos filosóficos o iniciado deve buscar tal 

verdade divina, e utilizando de exemplo os mitos sobre as divindades egípcias e a 

filosofia que ele propõe deve ser introdutora aos mistérios, para que assim se possa 

refletir piedosamente sobre as doutrinas e os ritos em que se baseiam a iniciação e a 

vida de um iniciado (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 68.378). As histórias contidas 

nos mitos não narram as inconstâncias de deuses ou de homens, mas na verdade de 

daemones (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 25.360D). E essa interpretação 

demonológica deve ser aplicada não apenas para os mitos egípcios, mas também para 
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outros mitos e mistérios gregos: “O que está escondido nos ritos de mistério e nas 

cerimônias de iniciação, e é mantido em segredo e irreprimível para a maioria, tem uma 

explicação semelhante” (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 25.360F).  

Daemones eram seres intermediários entre os deuses e os humanos. Plutarco 

também via os daemones bons como guardiões dos homens, doadores de riqueza 

(PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 26.361). Eles possuíam uma força maior que a dos 

humanos, porém, não tinham o elemento divino puro, imaculado. Como Apuleio, 

Plutarco acreditava que os daemones também podiam sentir prazer, fadiga, expressar 

raiva, amor, inveja e ódio como os humanos (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 

25.360D). Em outras palavras, eles tinham sentimentos de mortais e poderes dos deuses 

(PLUTARCO. Do declínio dos Oráculos, 13.416D). Esses vícios são muitas das vezes 

representados nos sacrifícios, ritos e mitos dedicados a esses seres (PLUTARCO, Do 

Declínio dos Oráculos, 13.417B). Para o grego, Ísis e Osíris eram daemones bons que, 

por suas virtudes, foram elevados ao status de deuses e receberam honras típicas de 

divindades e daemones ao mesmo tempo, sendo que seus poderes se estendem por todas 

as partes, principalmente nas regiões sobre e abaixo da terra (PLUTACO. Sobre Ísis e 

Osíris, 27.361E; 30.362E).  

 O autor grego destacava que a prática de pensamentos, treinamento e busca 

intelectual sobre as verdades divinas eram atitudes mais sagradas que todas as práticas 

religiosas ditas até aqui (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 2.351E). E a base que guiaria 

nessa descoberta estaria, para Plutarco, na filosofia platônica. Para Apuleio, isso é claro 

em seus escritos filosóficos, como quando descreve os atos supersticiosos como 

resultado da ignorância:  

De resto, a multidão de ignorantes não iniciados em filosofia, privados 

do sagrado, desprovidos de razão verdadeira, carentes de religiosidade 

e de verdade, praticando um culto excessivamente escrupuloso, 

despreza os deuses de uma forma totalmente insolente, uma parte com 

superstição, outro com um desdém cheio de medo e orgulho 

(APULEIO. O Gênio de Sócrates, 3). 

Nas Metamorfoses de Apuleio, isso se apresenta de modo mais sútil no 

penúltimo livro, o qual defendemos ser uma espécie de relato de uma experiência 

religiosa. No Livro X, Lúcio, ao narrar um espetáculo que ocorria antes do seu encontro 

nupcial com a condenada no anfiteatro de Corinto. Tal espetáculo consistia na cena da 

Ilíada de Homero em que as deusas Vênus, Atena e Juno aparecem para Páris e esse 

tinha que escolher qual era a mais bela. Após a narrativa, a voz do Apuleio-escritor e os 

acontecimentos de sua vida pessoal aparecem com mais vigor no discurso em que 
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condena a fofoca mentirosa, a calínia e a venda de sentenças de juízes. Nesse momento, 

o narrador muda a linguagem para expressar sua censura as calúnias e utiliza o próprio 

exemplo de Sócrates. Vejamos:  

O ancião da divina prudência, que o Deus de Delfos proclamara o 

mais sábio de todos os mortais, não sucumbiu às intrigas ciumentas de 

uma abominável facção? Acusado de corromper a juventude, que ele 

moderava e refreava, pereceu pelo suco mortal de uma erva venenosa, 

deixando para sempre aos seus concidadãos uma perpetua mácula de 

ignominia. Pois até nossos dias ainda, eminentes filósofos se baseiam 

em sua doutrina, que julgam pura entre todas, e na férvida procura da 

felicidade juram pelo seu nome (APULEIO. Metamorfoses, X.33). 

Ligamos essa indignação aos próprios acontecimentos da vida de Apuleio que 

citamos no primeiro capítulo, ou seja, a acusação da qual ele se defende em Apologia, 

de ter usado das artes mágicas para conquistar Pudentila. Nesse ponto acreditamos que 

Apuleio se relaciona com Sócrates pelo fato de que ambos, segundo o autor, terem sido 

acusados injustamente e, também por suas ligações com a filosofia.  

Na sequência do trecho acima, Apuleio/Lúcio avisa que vai retomar a narrativa 

“para que nenhuma censura me venha por este acesso de indignação, e não diga alguém 

mesmo, ao ler-me: ‘Será preciso agora suportar um burro filosofando?’” (APULEIO. 

Metamorfoses, X.33). Acreditamos que nesse trecho Apuleio utiliza do sarcasmo ao 

sugerir que o narrador, um asno que manteve o raciocínio do humano, estaria 

filosofando e continuaria a filosofar durante o Livro XI. Logo após a retomada da 

narrativa do que acontecia no anfiteatro, Lúcio foge e vai em direção a Cencreia, 

colônia de Corinto, pois: (1) se envergonhava da ideia de ter relações em público (2) 

com uma criminosa, e (3)  temia que durante o ato eles soltassem as feras para devora-

los (APULEIO. Metamorfoses, X.34).  

Já na praia de Cencreia o burro volta a filosofar. Ao despertar durante à noite, 

Lúcio percebe na lua cheia alguma presença divina e decide implorar socorro a ela, 

iniciando pela purificação: “Mergulhando por sete vezes a cabeça nas ondas, pois este é 

o número que convém aos atos religiosos, conforme o divino Pitágoras, [...]” 

(APULEIO. Metamorfoses, XI.1). A referência aos preceitos pitagóricos aqui - que 

influenciou profundamente o médio-platonismo - mostra que nosso protagonista 

‘filosofava’ e demonstrava conhecimento religioso que tinha para clamar pela ajuda 

divina.  

A cena de um burro filosofando não deixa de ser cômica, mas se formos 

analisar o livro X como um todo, inferimos que Lúcio-burro passava de atos e 
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tratamentos animalescos comuns aos asnos para ações cada vez mais humanas, como se 

alimentar na mesa com humanos, comendo como em um banquete, vestido com roupas 

de homens, aprendendo a se comunicar e, até mesmo, a ter ralações sexuais com uma 

matrona. Então sim, as cenas são cômicas e até mesmo bizarras de se imaginar, mas, por 

outro lado, mostram uma mudança na apresentação de Lúcio como asno, tanto no 

sentido de como ele se mostra à sociedade, já que manteve a inteligência humana, como 

a própria sociedade o via e o tratava. 

Mas não nos enganemos! Lúcio agir como um humano não quer dizer que ele 

havia se livrado dos vícios que possuía antes de ser metamorfoseado em asno, como 

vimos acima. Porém, isso muda quando Lúcio se consagra ao serviço da deusa, já que 

para isso deve respeitar as regras desse serviço religioso. Para Apuleio, parece-nos que a 

filosofia estava sim em seu pensamento religioso demonstrado na novela, mas nela o 

importante estava em destacar os atos religiosamente condenados e os aceitos. Quando 

dizemos isso não queremos apenas usar como parâmetro de comparação as atitudes de 

Lúcio como asno e Lúcio como homem prestes a ser iniciado ou  após ser iniciado. 

Identifica-se em Metamorfoses também uma diferença de atitudes entre os 

sacerdotes da deusa síria e os sacerdotes dos deuses egípcios. Esses últimos seguiam os 

preceitos que falamos que exalavam piedade, pureza, castidade e submissão, já o 

sacerdote da deusa Síria é descrito de modo bastante negativo.  

Antes de nos debruçarmos nessa comparação, é importante que tracemos breve 

e sucintamente, alguns aspectos dessa deusa, de seus sacerdotes e de suas práticas 

religiosas. A Deusa Síria ou também conhecida como Atargátis, era a maior deusa do 

panteão sírio, patrona da fertilidade, da procriação e da reprodução, e tinha como um 

dos elementos simbólicos o falo (SOARES, 2011, p.87). Seu mito, de forma resumida, 

conta que a deusa nasceu de um ovo depositado por peixes na margem do rio Eufrates e 

chocado por pombas (TURCAN, 2001, p.132). Plutarco, na biografia de Craso, nos 

narra como esse último se dedicou em contar a riqueza da deusa em Hierápolis, a cidade 

onde a deusa tinha um renomado santuário. A ela, “[...] alguns acreditam ser Afrodite e 

outros Hera, e que alguns consideram como a causa natural que deu origem e semente a 

tudo desde a umidade e ensinou aos homens a origem de todos os bens” (PLUTARCO. 

Vida de Craso, 17.10). 
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 Assim como no culto da Grande Mãe, os ministrantes do culto dessa deusa, os 

galli, também se autocastravam196 em um ritual em que consagravam sua virilidade à 

deusa, além de cortarem seus braços com espadas ao som de tambores, oferecendo seu 

sangue a divindade. Apuleio os descreve como “invertidos que, exultantes soltaram 

gritos desafinados, com voz de mulher quebrada e rouca” (VIII.26), devasso (VIII.24), 

libertinos (VIII.25), semi-homens (VIII.28), impuros (VIII.28), efeminados (VIII.28), 

depredadores (VIII.28), desavergonhados imundos (VIII.29). Filebo é nome desse 

ministro religioso descrito como 

Um devasso, um velho devasso, completamente calvo à parte alguns 

cabelos que caíam em cachos grisalhos, uma dessas figuras saídas do 

mistério dos cruzamentos populares, que, pelas ruas, de cidade em 

cidade, tocando címbalo e castanholas, vão levando a deusa Síria e a 

forçam a mendigar (APULEIO. Metamorfoses, VIII.24). 

A devassidão do sacerdote descrita por Lúcio está também na insinuação de 

que o asno não teria apenas a função de levar cargas, já que tanto Filebo quanto os 

outros ministros teriam a intenção de adquirir um escravo, seja um animal ou um 

homem para fins sexuais (APULEIO. Metamorfoses, VIII.25; VIII.26). Percebe-se o 

tom de crítica também na descrição que o autor faz dos ritos: 

[...] vestiram camisas 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 de purpura, 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 

machados, pulavam eles como bacantes, e o som da flauta lhes 

estimulava a marcha tripudiante de possessos (APULEIO. 

Metamorfoses, VIII.27). 

Além disso, Apuleio relata com desprezo os movimentos e sons que o grupo 

fazia para impressionar um rico da cidade, agindo como se a deusa tivesse possuído um 

deles: 

Logo na entrada, fizeram um barulho enorme, ululando horrivelmente, 

e lançaram-se para a 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 cortando-se os braços com a arma de 

dois gumes que levavam. Entrementes, um deles se entregava a 

 
196 Luciano de Samósata escreveu um tratado sobre Atargátis, Sobre a Deusa Síria (De Dea Syria), 

narrando suas tradições religiosas, seus cultos, templos e sacerdotes, inclusive o ritual de autocastração.  
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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, como se em verdade a 

presença dos deuses não elevasse os homens acima de si mesmo, mas 

os tornasse fracos e doentes” (APULEIO. Metamorfoses, VIII.27) 

(grifo nosso). 

Como a procissão consagrada a Ísis no Livro XI, a cena nos parece rica em 

experiências visuais e olfativas, porém a Lúcio, dessa vez, causou horror e inquietação 

quando o ministro simulava estar possesso: 

Vociferando como um inspirado, inventou uma impostura, começou a 

se atazanar com censuras, a se acusar de uma profanação sacrílega a 

respeito da deusa 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, opondo à dor 

uma prodigiosa resistência (APULEIO. Metamorfoses, VIII.28). 

O que mais despertou em Lúcio a indignação foi o que os devotos da deusa 

faziam em particular. Um certo dia eles trouxeram para banquetear com eles um 

camponês robusto, “cujos flancos intrépidos e baixo ventre eram avantajados” 

(APULEIO. Metamorfoses, VIII.29), e com ele o grupo realizou práticas sexuais 

condenadas aos olhos de Lúcio: “ardendo de um fogo impuro, se abandonaram às mais 

escandalosas desordens de uma paixão contra a natureza” (APULEIO. Metamorfoses, 

VIII.29). 

Além disso, esses sacerdotes, em outra cidade, resolveram enganar os cidadãos 

em troca de dinheiro, ao fingirem ler a sorte das pessoas. O engodo estava no detalhe 

que falavam a mesma sorte para todos, que interpretariam como quiser de acordo com 

as perguntas que fizeram (APULEIO. Metamorfoses, IX.8). Mas logo seus enganos 

foram interrompidos. O grupo havia roubado um cálice de ouro do templo da Grande 

Mãe, Cibele, e por isso foram presos e Lúcio voltou a ser vendido (APULEIO. 

Metamorfoses, IX.09-10). 

Como bem percebeu Hariadne da Penha Soares (2011, p.134), Apuleio parece 

usar os devotos de Atargátis como um contraponto, um antimodelo, em relação aos 

devotos de Ísis, depreciando os primeiros em suas condutas de falsa devoção dos 

oficiantes da divindade, a perversão sexual dos sacerdotes, a exploração da fé pública e 

ações ilícitas que realizavam. Percebemos também que esse grupo de ministros não era 

respeitado parte das vezes pela população em geral. Podemos ver isso com a fala do 

pregoeiro que zomba das práticas sexuais desses eunucos (APULEIO. Metamorfoses, 
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VIII.25), e quando são flagrados com o camponês por alguns jovens, zombam deles em 

“cumprimentos irônicos sobre a sua edificante castidade” (APULEIO. Metamorfoses, 

VIII.29), diferentemente dos sacerdotes isíacos que são sempre, nessa obra, tratados 

com respeito e deferência, tanto Zatchlas (III.28) quanto os ministros do culto descritos 

na procissão com os adjetivos de bem-aventurados (XI.11) e virtuosos (XI.16). 

Outro ponto que marca a diferença entre esses sacerdotes são os hábitos 

alimentares descritos por Apuleio. Como vimos, os isíacos praticavam certas 

abstinências em momentos de preparação para algum festival religioso ou iniciação, 

pregando a mesura e o equilíbrio como uma das práticas para uma purificação do corpo 

e da mente. Já os ministros da Deusa Síria, na descrição de Lúcio, não levavam as 

abstinências como um preceito religioso, e isso se estendia também as alimentações, 

organizando banquetes, com guloseimas e carnes de carneiro (APULEIO. 

Metamorfoses, VIII.29), mas, como vimos, a carne está proibida entre os sacerdotes 

isíacos (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 5.352F). 

Foi apenas depois de retomar a forma humana e aguardar o sinal da deusa para 

que se iniciasse nos mistérios que Lúcio passou a seguir a vida de equilíbrio e 

contemplação da deusa: “mantive a serenidade pacífica, a reserva de um silêncio 

exemplar, e uma aplicação constante; dedicava-me, dia após dia, à celebração do 

serviço divino” (APULEIO. Metamorfoses, XI.22). Mas, infelizmente para nós, 

Apuleio/Lúcio não nos conta diretamente, e especificamente, como era essa 

contemplação, que acreditamos ser justamente através da filosofia. Por isso, 

argumentamos que, para Apuleio, o caminho dessa contemplação da divindade Suprema 

que é Ísis deve ser baseada no desenvolvimento do pensamento filosófico e na 

observância dos cultos e dos preceitos da deusa.  

O que defendemos nesta Dissertação é que Apuleio refere-se, sim, a um 

distanciamento dos deuses e do Um Divino dos assuntos humanos, mas também que é 

possível que os homens alcancem os assuntos divinos por meio da inteligência e de 

exercícios da sabedoria (APULEIO. O Gênio Sócrates, 4). Ou seja, a partir de um 

raciocínio verdadeiro, duradouro e constante (APUELIO. Platão e sua doutrina, I.9). 

Vemos uma aproximação à nível prático em Apuleio e filosófico para Plutarco de Ísis, 

seu papel na iniciação de seus mistérios e até uma certa intimidade entre iniciado e 

deusa. Só assim para apreender parte dos assuntos dos deuses: “E os sábios, quando 

com a força do seu espírito se retiraram do corpo, tanto quanto possível, mal 

conseguiram compreender este Deus, e isso apenas em ocasiões, como na escuridão de 
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repente uma luz poderosa brilha com um brilho fugaz?” (APULEIO. O Gênio de 

Sócrates, 3).  

O que cabia a um isíaco seria, então, uma submissão à vontade dessa divindade 

que governava tudo, a observância aos seus serviços religiosas, sejam eles a liturgia 

diária ou os festivais que envolviam esses cultos, e a manutenção de uma pureza física e 

de pensamentos, possível por meio da abstinência de certos alimentos e de sexo, da 

reflexão religiosa, pautada na interpretação filosófica proposta por Plutarco. Só assim, 

para esses autores, o isíaco estaria afastado e livre de práticas taxadas de supersticiosas 

que o afastariam dos preceitos de piedade desse culto dedica à grande Ísis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por volta da metade do terceiro século de nossa era, o isíaco já parecia estar 

diminuindo sua presença no imaginário religiosos antigo, perdendo espaço para o 

sucesso crescente do culto ao deus Mitra e ao Cristianismo. Mas antes que seu culto 

fosse proibido definitivamente, Ísis e sua família de deuses se espalharam por todo o 

território do Império Romano. Para isso, muitas adaptações foram realizadas de modo 

que se encaixasse a diversas realidades.  

Em seu passado egípcio, as funções de Ísis apenas se multiplicavam com o 

passar do tempo. Era a deusa da cura, da magia, da fertilidade, da passagem dos vivos 

para o mundo dos mortos, das viagens de barco, etc. De acordo com Heródoto, Ísis era, 

juntamente com Osíris, cultuada por todo o Egito. Ela era principalmente a esposa/irmã 

de Osíris, o deus dos mortos e o representante do faraó morto. E mais ainda: era a mãe 

da representação do faraó vivo, Hórus.   

Com a conquista de Alexandre da Macedônia e o reinado dos Ptolomeus, pode 

se dizer que se iniciam períodos de mudança no culto originalmente egípcio de Ísis. A 

deusa passa por mudanças em vários aspectos. Primeiramente, ela se vê ligada a um 

novo companheiro divino, o deus mesclado Serápis, uma “invenção” dos sacerdotes 

egípcios gregos ou uma reinvenção de um antigo Osíris, mas agora em moldes mais 

palatáveis aos gregos. Além disso, Ísis passa por uma reforma iconográfica, se 

aproximando cada vez mais dos moldes das deusas gregas. Somado a isso, o culto da 

deusa também sofre mudanças no qual se passa a realizar cultos de mistérios 

semelhantes aos que se realizavam em honra à deusa Deméter em Elêusis. Contudo, 

essas várias mudanças que fizeram uma Ísis cada vez mais helenística não quer dizer 

que foram excluídas de seu repertório de funções aquelas presentes em seu tempo de 

Ísis faraônica. Pelo menos não totalmente. 

É importante termos em mente a complexidade da história dessa deusa, não 

apenas em termos de antiguidade, mas também em plasticidade, em ser moldada de 

acordo com as circunstâncias e potencialidades em agregar fiéis ao seu culto. Não que 

outros deuses tão antigos quanto ela e de outras regiões não tivessem tal plasticidade e 

potencialidade, em maior ou menor grau. Mas, no caso dos cultos isíacos, ou seja, o 

culto de Ísis e sua família de divindades egípcias que perpassaram pelas mudanças do 

Período Helenístico, se mostraram tendo sucesso ao se tornar, utilizando o termo usado 
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por Greg Woolf (2019, p.123), divindades globais, servindo de paradigma para 

analisarmos como algumas deidades na Antiguidade se tornaram tão difundidas. 

E, assim, o culto isíaco se difundiu primeiramente para as regiões portuárias do 

leste do Mediterrâneo Antigo, em especial as localizadas na Grécia durante o III e o II 

século a.C. Posteriormente, o culto se difundiu, principalmente, por meio dos 

comerciantes egípcios que se instalaram em Delos. A partir do II século a.C. em diante 

para a Península Itálica, assim, chegando finalmente a Roma durante o começo do I 

século a.C. Como vimos no segundo e terceiro capítulos dessa dissertação, a aceitação 

do culto isíaco na sociedade de romana foi instável, em que ora proibiam, tratando-o 

como superstitio ou como subversivo, ou uma contaminação dos costumes romanos, 

principalmente em épocas que se esperavam um reforço da identidade romana, que se 

diferenciasse da egípcia, em especial, durante o começo do Principado. Ali Ísis era 

ligada a Cleópatra VII, inimiga de Otávio, de modo que seu templo tinha sido banido da 

região do pomerium, mas podendo ser realizado fora desse limite. Afinal, não se podia 

ignorar o papel e a importância econômica que a produção egípcia fazia ao Império. 

Mas também havia épocas em que o culto era ignorado, nem banido, nem totalmente 

aceito, de modo que seus seguidores aumentavam e o culto se fortalecia, até chegar ao 

governo de Vespasiano, que ligou sua dinastia fortemente a Serápis e Ísis, como vimos, 

e iniciaria uma cada vez maior aceitação dos cultos isíacos entre os imperadores 

romanos. 

É nesse contexto de uma gradual aceitação desses cultos que Plutarco de 

Queronéia produziu sua obra na segunda metade do primeiro século. Filósofo, biógrafo 

e sacerdote de Apolo, era um conhecedor das práticas religiosas dos gregos, romanos e 

egípcios, a ponto de escrever um tratado em que narra, comenta e interpreta 

filosoficamente um mito antigo e adaptado ao gosto greco-romano de Ísis e Osíris. 

Dedicando os escritos a Cléa, uma mulher grega, iniciada nos mistérios de Dioniso e 

consagrada por seus pais a Ísis e Osíris, Plutarco mostra a ela o modo como ela deve 

interpretar os ensinamentos passados sobre esses deuses egípcios que deveriam ser 

pautados na filosofia. O conhecimento religioso passado desses deuses, principalmente 

por meio dos mitos que ele mesmo narra, como a busca de Ísis pelo corpo de Osíris, que 

havia sido morto e trancafiado em um ataúde e lançado no rio, o transporte de Osíris 

pela deusa de volta ao Egito, seguida do desmembramento do corpo de Osíris, e mais 

uma vez a busca das partes desse deus pelas terras egípcias, eram, na nossa análise, 
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passados ao postulante durante a iniciação nos mistérios desses deuses, juntamente com 

a interpretação desses mitos.  

Nessa dissertação, tentamos fundamentar nosso argumento ao afirmar que 

Plutarco, em sua narrativa do mito e em sua exegese, ressalta a supremacia de Osíris, 

tomando-o como o próprio Ser supremo. A partir desta concepção, o iniciado então 

deveria buscar entender sua natureza divina, na medida do possível. Essa seria uma 

verdade divina (aletheia) fornecida pelos deuses, e no caso do culto isíaco, defendemos 

que é fornecido pela deusa Ísis aos iniciados, apresentando a eles uma sabedoria dos 

deuses que os afastaria de caírem na deisidaimonia, ou seja, em um medo infundado e 

exagerado das divindades que os levavam a práticas religiosas excessivas que o 

afastariam da pietas.  

A deusa, apresentada pelo grego, é uma divindade que preza por essa busca da 

sabedoria divina, tanto que em sua interpretação, o nome “Ísis” significaria 

conhecimento e entendimento (PLUTARCO. Sobre Ísis e Osíris, 2.351F). E, assim, 

como aquela que buscou e reuniu as Palavras Sagradas/Osíris e entregou aos iniciados, 

os iniciados deveriam realizar a busca por esse conhecimento fornecido por Ísis, 

refletindo racionalmente sobre as palavras que lhes eram passadas, além de realizar os 

serviços do templo e manter a pureza da mente e do corpo por meio das restrições 

alimentares e sexuais.  

Aproximadamente meio século após a morte de Plutarco, Apuleio de Madaura 

escreveu Metamorfoses ou O Asno de Ouro, uma novela em que o protagonista grego, 

Lúcio, após se envolver com a magia condenada e proibida no Império Romano, vê-se 

acidentalmente transformado em asno e passa por várias desgraças até conseguir 

recuperar sua forma de homem graças à intervenção de Ísis, que responde a suas preces 

no último livro da obra. Nós podemos acompanhar, nesta obra, a descrição de uma 

transformação não apenas física de Lúcio, mas também uma mudança comportamental 

em que o grego passa a se dedicar e se submeter à deusa. A partir de sua aparição a ele 

na praia de Cencreia, Ísis passa a guiar os passos dele, o levando a uma submissão 

religiosa requerida pela deusa, a iniciações em três níveis de mistério, recebendo em 

troca não apenas a recuperação de sua forma humana, mas também a proteção da deusa 

e a promessa de benesses futuras, como ser elevado ao cargo de decurião (APULEIO. 

Metamorfoses, XI.30).  

A Ísis de Apuleio parece ainda mais poderosa do que a Ísis de Plutarco, sendo a 

“mãe da Natureza inteira, dirigente de todos os elementos, origem e princípio dos 
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séculos, divindade suprema, rainha os Manes, primeira entre os habitantes do céu, 

modelo uniforme dos deuses e deusas” (APULEIO. Metamorfoses, XI.5). A deusa teria 

sido aquela que subjugaria inclusive a Fortuna e, a partir da aceitação da proteção de 

Ísis e iniciação aos seus mistérios, o neófito isíaco estaria sob sua proteção. Ela seria 

aquela que escolheria os que colocaria sob tal proteção, ditaria as regras dessa iniciação, 

inclusive a níveis práticos como, por exemplo, quando, onde, como se realizaria, quanto 

o neófito desembolsaria e quem seria o sacerdote responsável por ministrar a iniciação.  

As benesses, então, não seriam gratuitas. A Ísis de Apuleio exigia em troca, 

assim como a Ísis de Plutarco, “uma obediência escrupulosa, uma piedosa atenção em 

meu serviço, uma pureza perseverante” (APULEIO. Metamorfoses, XI.6). Era sobre 

esses três pilares que ambos os autores fundamentaram as regras para se ser um isíaco 

piedoso e se afastarem da superstitio. O que variou entre Apuleio e Plutarco foi a 

importância que cada um do autores deu a cada um desses pilares. Plutarco claramente 

deu prioridade a uma pureza perseverante do iniciado possível por meio de uma dieta 

regulada e reflexões filosóficas que ele expõe em seu tratado. Já Apuleio deu mais 

atenção a uma submissão do escolhido da deusa a vontade da mesma seguida de uma 

aceitação de seus desígnios e de uma paciente espera de suas respostas. Cada um dos 

autores atribuiu o peso ao fator que eles acharam mais importantes para alcançarem a 

verdade divina contida e só distribuída pela deusa.  

Levando em consideração o histórico desses autores, o resultado dessa 

comparação das representações da deusa Ísis é condizente. De um lado, temos Plutarco 

que dedicou uma parcela significativa de seus escritos a uma reflexão filosófica sobre 

questões religiosas e, também, sobre a identidade de certo modo, sendo o próprio um 

sacerdote de Apolo. Do outro lado, temos Apuleio, que também era sacerdote e iniciado 

nos mistérios, que havia sido acusado de praticar magia e sabia dos perigos decorrentes 

da escolha do caminho de se envolver com aquele conhecimento que ansiou no início da 

obra, o das práticas mágicas. Na novela, ele deixa isso claro com as consequências que 

Lúcio sofre por se envolver com magia, até que no final ele, absorvendo a extensão dos 

poderes de Ísis, aceita dedicar sua vida ao conhecimento do entendimento do divino que 

estava presente no culto da deusa.  

Diferentemente da prática mágica proibida e condenável, os cultos isíacos e os 

próprios iniciados isíacos eram em ambas as obras respeitados. Seus festivais eram 

praticados oficialmente nos tempos de Plutarco e também nos de Apuleio, de modo que 
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esse culto não era no começo do século II d.C. mais tratado como superstitio, pelo 

menos não nessas obras por nós analisadas neste trabalho de pesquisa. 

O caminho que tomamos para a análise dessas duas obras, importantes para o 

estudo do culto de Ísis no Império Romano, não exclui de maneira alguma as diversas 

outras representações que podem ser notadas nessas obras como, por exemplo, as que 

reproduzem as antigas funções dessa deusa no Egito faraônico de esposa e mãe. Ou as 

aproximações que esses autores fazem da deusa com outras divindades. Um leque de 

possibilidades se abre na riqueza desses escritos que, infelizmente, não são possíveis de 

abranger todos nos limites deste trabalho. Mas nesta dissertação tentamos mostrar que 

essas representações da deusa Ísis presentes nas obras de Plutarco e Apuleio foram 

capazes de manter os aspectos conjugais e maternais, que herdou de sua origem egípcia, 

mas com o forte teor grego principalmente na leitura de seus mitos e de seus rituais.  
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