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O Império Romano passou por sucessivos processos de expansão territorial no 

decorrer do I século a.C. e consolidou, de certa forma, sua dominação durante o período 

do Principado. Desta maneira, houve um contato da tradição romana com as demais 

manifestações culturais, realizando assim, um processo de sincretismo religioso a partir 

da adoção de costumes e cultos antes não realizados dentro do Império. Tendo em vista 

algumas práticas como a magia e a astrologia é que discorreremos a respeito da 

aceitação e da negação destas, demonstrando as nuances que possibilitavam maior 

adesão ou proibição de alguns costumes. O Principado deve ser entendido como campo 

aberto as manifestações estrangeiras que não desafiassem a tradição romana, e que 

auxiliassem na legitimação do poder imperial em certos momentos. Por meio destas 

colocações, selecionamos duas obras do I século d.C, para entendermos como algumas 

práticas eram efetuadas dentro deste espaço territorial e temporal: Astrologia
i
, de 

Marcus Manilius, e Metamorfoses
ii
, de Lúcio Apuleio. 

Não podemos encarar o Império romano como abarcador de qualquer rito ou 

culto, não se importando com a consolidação de algo já existente, ou seja, costumes e 

memórias já aprendidas. Percebemos que há uma assimilação de diferentes divindades e 

rituais, devido à grande expansão territorial romana, porém com a preocupação de 

converter estas novas aquisições a uma “realidade romana”.  

A partir disto, percebemos uma separação entre costumes e cultos “corretos” de 

serem praticados e aqueles que não eram bem vistos pelo o que a lei e a tradição romana 

determinavam. A religio, associada à religião propriamente dita, baseava-se nos atos 

voltados ao que era permitido pela tradição, caracterizando o que a este segue como 

homo religiosus. Este deveria voltar-se as suas divindades por uma obrigação moral, já 

que eram responsáveis pela ordem cósmica, e ainda pela manutenção de toda a vida 
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social romana através do numen (vontade divina). Assim como pontua o mestrando Ivan 

Vieira Neto
iii

 (2009):  

Os romanos acreditavam, portanto, que a sua pietas em relação às 

divindades estabelecia o ponto de distinção entre a sua religião 

citadina oficial e os cultos não-oficiais promovidos nas periferias do 

Império. Portanto, devemos observar que não houve uma proibição 

genérica em relação aos cultos estrangeiros na cidade de Roma, a 

menos que a sua ritualização ferisse o pressuposto da piedade romana. 

Desta forma, quando consideradas as virtuosidades de um culto 

estrangeiro, os romanos podiam tanto adotar as divindades provinciais 

como suas ou permitir a participação dos cidadãos nos cultos e 

festividades locais (ou ainda levar o culto para a capital do Império 

Romano) (VIEIRA, p. 3 2009). 

 

Não lidamos aqui com o termo “religião oficial”, já que este não representa da 

melhor maneira o que queremos expressar através das atitudes religiosas devidas. 

Partilhamos da idéia apresentada pela Profa. Dra. Margarida Maria de Carvalho, durante 

o XVII Encontro Regional de História – Conhecer, Pesquisar e Ensinar História 

(ANPUH-MG), que nos mostra uma busca por uma forma de “religião ideal” e não 

“oficial”, já que o Império romano só concebe a oficialização de um modelo religioso 

com a ascensão do cristianismo (século IV d.C.). Por isto, pensamos que a religio 

permanecia voltada a manutenção e a propagação desta forma religiosa ideal.  

A intolerância romana perante a assimilação de cultos estrangeiros estaria 

intrinsecamente ligada à política e seu mos maiorum. A superstitio correspondia aos 

costumes que não condiziam com o que era imposto ao cidadão romano. O homo 

superstitiosus praticava ritos secretos, adorações indevidas que muitas vezes 

ameaçavam os costumes já existentes e difundidos por um elite romana defensora da 

tradição. Mesmo que se buscasse submeter as novas formas religiosas a uma 

interpretatio romana, ainda existiam práticas que não possuíam total aprovação. Assim 

como pontua Derek Collins
iv

: 

O conceito de religio (não exatamente traduzível pelo nosso termo 

moderno “religião”) referia-se às honras devidas e sancionadas pelo 

Estado feitas aos deuses. Em contraste, o que os romanos chamavam 

de superstitio (não exatamente traduzível como superstição) era 

conceitualmente oposto à religio e referia-se a honras e rituais 

excessivos ou impróprios feitos aos deuses. (COLLINS, p.215, 2009) 

 

Percebemos desta maneira que o ideal para a manutenção da ordem vigente, 

durante o Império romano, seria a prática de ritos e cultos pertinentes a uma 
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rememoração da tradição, sendo o contrário a isso, negado e punido. Destacamos duas 

práticas que consistem neste paralelo entre o permitido e o proibido: as artes mágicas e 

o saber astrológico. Acreditava-se que tais práticas eram totalmente abominadas, sendo 

rejeitadas em todas as instancias e temporalidades. Porém observamos que não ocorre 

desta maneira, sendo em alguns casos, permitida a utilização de tais saberes.  

A obra que nos chama a atenção para discorrermos acerca da magia é a atribuída 

a Lúcio Apuleio, intitulada Metamorfoses. A narrativa ficcional proposta por Apuleio 

tem como protagonista o personagem Lúcio. Este, encantado pelas artes mágicas parte 

em uma viagem, a qual lhe desvendaria muitos mistérios acerca da magia. Durante sua 

viagem hospeda-se na casa do senhor Milão que era casado com Panfília e detinha como 

escrava Fótis. Encontra também uma amiga muito próxima de sua mãe, Birrena, que 

tenta alertá-lo do perigo que corria em sua hospedagem, pois Panfília se utilizava da 

magia para atrair jovens amantes. Fascinado com essa informação, Lúcio se utiliza da 

escrava para alcançar o material utilizado por Panfília que a transformará em ave. 

Porém Fótis entrega o ungüento errado a Lúcio fazendo com que se transformasse em 

asno.   

Após o ocorrido, o protagonista passa por um processo de penitências sem saber 

que estava sendo iniciado nos mistérios da deusa Ísis. Em forma de asno, Lúcio é 

castigado fisicamente através de açoites e humilhado através de ameaças e trabalhos 

forçados. Quase ao fim da obra, Lúcio foge e decidi clamar por ajuda. Em meio aos seus 

tormentos e desespero, Lúcio pede misericórdia de alguma divindade e acaba sendo 

atendido por Ísis. A deusa lhe mostra como poderia voltar a sua forma humana durante 

uma festa dedicada ao seu culto, explicando desta maneira qual o verdadeiro propósito 

das provações que Lúcio passará durante sua peregrinação. A redenção de Lúcio 

aparece na narrativa, quando retorna a sua antiga forma, a de homem.  Isto só foi 

possível pelo favor da deusa Ísis, fazendo-o aprender pelo sofrimento. Esse caráter 

regenerador é positivo: Lúcio utiliza a magia pelo viés religioso, associando-se a Ísis e, 

por conseqüência, obtém o perdão desta entrando para o colégio dos pastóforos e é 

elevado a ordem dos decuriões qüinqüenais. 

Ao nos depararmos com tal obra percebemos que a magia se apresentava 

fortemente no imaginário do homem romano, especificamente do I século d.C.. O 
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personagem se utiliza da magia de forma indevida, ou seja, não ritualizada e não ligada 

a religião ideal, tendo como objetivo apenas satisfazer sua curiosidade, sendo acometido 

por um mal (transformando em asno). A magia era algo temido, pois despertava nos 

homens e nas autoridades o medo pela falta de conhecimento, e por ser uma arte que 

agregava grande poder em quem possuía sua compreensão. Tal posicionamento perante 

as artes mágicas é apontado no decorrer da obra:  

“Acautela-te, mas acautela-te com firmeza, contra as más artes e 

facínoras carícias daquela Panfília, que esta casada com esse Milão, 

que dizes ser teu hóspede. Diz-se que ela é a mágica de maior fama e 

mestra de todos os encantamentos sepulcrais (...). Porque, logo que se 

vê um mancebo de gentil figura, fica cativa da sua beleza e 

imediatamente para ele dirige os olhos e espírito. Prodigaliza carícias, 

insinua-se no espírito e o prende com eternos laços de profundo amor. 

Depois aos que menos se contentam e aos que perderam a sua 

estimação pela saciedade, no momento os muda em pedras, em gado, 

e qualquer outro animal. A outros, porém, os mata” (APULEIO, 

Metamorfoses, Livro II). 

 

A própria vida do autor da obra, Apuleio, nos faz perceber o quanto esta arte era 

algo temido e condenável. De acordo com os estudos de Derek Collins a magia para os 

romanos do século I d.C. era considerada superstitio máxima, e por sua utilização, 

Apuleio é acusado de conquistar uma viúva rica com o emprego de magias eróticas. 

Este relato é apresentado pelo próprio Apuleio em sua obra Apologia, na qual, 

observamos a sua defesa a partir da retórica empregada. Quando pensamos em magia, 

logo associamos esta prática com a utilização de drogas e poções. Porém ao encarar a 

acusação contra Apuleio, observamos que as denúncias de magia sem a utilização de 

nenhum “veneno” poderiam ser feitas também. Com seu dom na oratória, consegue se 

livrar das acusações sem negar realizar processos mágicos, mas sim, associando o que 

fazia, e o papel que desempenhava como magus, aos filósofos. O autor justifica sua 

curiosidade (curiositas ligada de maneira intrínseca à magia) a partir do conhecimento 

da ciência e da filosofia, já que era um filósofo neo-platônico. Com isto, Apuleio se 

livra das acusações morais pela utilização da magia, mesmo que deixando claro seu 

conhecimento de tais técnicas.  

Assim como pontua Richard Gordon
v
 (2004), a magia era algo intrínseco a 

rotina, não sendo separada como um fenômeno a margem da sociedade. Esta não se 

apresentou durante todo o processo de formação do Império romano de maneira 
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uniforme. A interação de diferentes povos com os romanos, devido ao processo de 

expansão territorial e comercial, fez da magia algo mutável. Os escravos também 

traziam consigo “cultos exóticos”, de acordo com Robert Turcan
vi

 (2001), pois se 

mantinham fiéis aos costumes e crenças de suas terras. Devemos nos lembrar que “Tudo 

que se apartava do ritual ensinado pelos antepassados e legitimado pela tradição era a 

superstitio” (TURCAN, p.23, 2001). Com isto, a magia (e a astrologia) era proibida no 

mérito em que se distanciava dos valores perpassados pela tradição.  

A diferenciação do que seriam magia e religião, nos deixa claro como eram 

assimilados estes saberes. De acordo com Daniel Ogden (2004) a magia respondia a um 

processo individual humano, enquanto a religião rendia culto ao superior (deuses) e se 

portava de forma coletiva. Percebemos um entendimento do macro e do micro universo 

neste ponto. Por isto, a magia tornava-se ilegal, já que não se ligava a nenhum culto 

obrigatório a alguma divindade e, na maioria dos casos, era feita nas trevas, ou seja, 

secretamente.  

Mas esta prática, assim como a astrologia, desperta no estudioso atual grandes 

ambigüidades. Enquanto em algumas instâncias os magos eram considerados filósofos e 

ligações com as divindades, em outras se mostram como charlatões e “vagabundos da 

noite” (LUCK, p.108, 2004). Assim também eram classificados alguns astrólogos que 

eram tidos como enganadores, no que se discerne em uma adivinhação do futuro. 

Acredita-se que a prática astrológica teve início na Mesopotâmia, na qual utilizavam 

este conhecimento associado à ciência astronômica para desenvolver calendários e 

determinar datas para importantes festivais. Percebemos com isto que a Astrologia é um 

dos mais antigos saberes, sendo sem dúvida mais antiga que a própria astronomia, 

embora ambas não se separem inteiramente. 

Expandida ao Mundo Helenístico por meio da dominação assíria da 

Mesopotâmia, a Astrologia viajou por todas as partes helenizadas do meio leste: do 

Egito até a Grécia. A partir disto, propomos analisar a obra de Marcus Manilius, 

intitulada Astrologia, na qual obtemos um manual da prática deste saber dentro do 

Império Romano do século I d.C.. Dentro desta obra, percebemos que há também na 

concepção romana, um pensamento voltado à descoberta e abrangência do saber 

astrológico.  
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Assim como destaca Georg Luck
vii

 (1985), o conhecimento astrológico era 

bastante propagado, sendo os que o possuíam respeitados e admirados, pois se tratava 

de uma ciência exata: “Os astrólogos se vêem como heróis e protagonistas em um tipo 

de batalha cósmica, lutam para salvar seus clientes do impacto do destino” (p.323). Na 

concepção maniliana os astrólogos são seres instruídos pelos deuses, que percebem de 

maneira singular o que ocorre (LUCK, p.325, 1985). Mas nem sempre essa era a visão 

difundida. Alguns a percebiam como charlatanismo, já que permeava o mundo das 

ciências exatas e o das interpretações diversas. Mesmo com o estabelecimento de 

diversas regras para estas interpretações, existia ainda a desconfiança e o medo, ambos 

despertos pela magia.  

A aceitação dos escritos de Manilius ocorre por estes não tentarem enfrentar a 

ordem vigente. O Imperador Otávio Augusto, governante do provável período de 

vivência de Manilius, é apresentado por este como digno de ser grande líder, pois tinha 

nascido sob o signo de Capricórnio, destacado pelo autor como símbolo de excelência: 

Capricórnio, ao contrário dos demais, dirige seu olhar para si mesmo 

(não poderia admirar signo mais importante, já que é considerado o 

signo que brilhou, com bom presságio, durante o nascimento de 

Augusto) (Manilius, Astrologia, II).  

 

Percebemos com isto, uma propaganda
viii

 inerente a esta exaltação do signo de 

Augusto, caracterizando está prática astrológica como algo permitido e afirmador da 

ordem vigente (neste caso) 
ix

. Desta maneira, a ambigüidade se instaura no 

entendimento destas práticas no mundo romano, especificamente no século I d.C.. Em 

certas instancias se faziam aceitas e em outras eram negadas quase que completamente, 

pois ameaçavam a estrutura imperial. Nosso trabalho não visa então apontar quando e 

onde estas práticas foram aceitas ou negadas, e sim mostrar as diversas interpretações 

que estas nos trazem. As obras selecionadas nos mostram este paralelo entre o proibido 

e o aceito, nos fazendo entender o quão complexo são estes determinismos. Tentar 

apenas apontar proibições e aceitações não nos parece à melhor maneira de se entender 

a Sociedade Romana, e sim angariar maneiras de compreender a pluralidade existente 

na realização de algumas práticas, tornando-se assim caminho fértil para o entendimento 

do imaginário desta sociedade.  
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