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Ritos mágicos do contexto imperial romano em uma basílica neopitagórica 

subterrânea da cidade de Roma 

 

Debaixo de nove metros de terra e guardando vinte símbolos de magia e 

demais elementos religiosos, em 1917 foi descoberta a basílica neopitagórica pagã 

de Porta Maggiore, em Roma, recentemente aberta ao público para visitação guiada. 

A basílica é uma construção do século I d.C. e foi encontrada por acaso nos 

arredores da região de Porta Maggiore, durante as obras de modernização da linha 

férrea que liga a cidade de Roma a Nápoles. 

 

 

Vista aérea com a localização da basílica subterrânea. 

Fonte: http://archeoroma.beniculturali.it/siti-archeologici/basilica-sotterranea-porta-maggiore 

Acesso em: 25/01/2016 

 

A arqueóloga italiana Ida Sciortino (Superintendência Arqueológica de 

Roma) apresenta dados interessantes acerca da arquitetura da basílica, pois, 

segundo ela, em entrevista para o jornal espanhol ABC: “é um monumento único no 

mundo ocidental romano, por sua planta de três naves e abside, semelhante às 

sucessivas igrejas cristãs”. As paredes da basílica estão ricamente decoradas com 

afrescos e relevos de cenas mitológicas que representam a salvação da alma e os 

segredos da iniciação no culto. A maioria das representações pode ser interpretada 

sobre o olhar esotérico do culto neopitagórico. 

http://archeoroma.beniculturali.it/siti-archeologici/basilica-sotterranea-porta-maggiore
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Representações de símbolos mágico-religiosos no interior da basílica. 

Fonte: http://terraeantiqvae.com/profiles/blogs/ritos-y-magia-en-una-basilica-neopitagorica-

subterranea-en-roma?xg_source=activity#.VqaROIUrLIX  

Acesso em: 25/01/2016 

 

Sobre o neopitagorismo, uma nova leitura de ritos e cultos pitagóricos já sob 

o Império Romano, cumpre fazermos algumas considerações. Pitágoras (570 - 496 

a.C.) foi um renomado filósofo e matemático grego que nasceu na ilha de Samos, 

região da Magna Grécia. Uma das principais considerações dos filósofos pitagóricos 

é aquela na qual o princípio essencial de todas as coisas é o número. Pitágoras foi 

também um personagem que atraiu muito a atenção dos seguidores dos chamados 

“cultos de mistérios” desde o século VI a.C. As principais crenças dos que seguem o 

culto pitagórico são, primeiramente, a crença na transmigração da alma, ou seja, a 

alma “muda” de corpo após a morte, uma espécie de reencarnação, e também as 

crenças em rituais de sucessivas purificações, onde a alma atingiria a libertação 

através de um esforço puramente intelectual (ascese). O neopitagorismo, derivado 

dessa crença pitagórica, foi uma filosofia seguida no mundo greco-romano imperial e 

um de seus representantes mais famosos foi o filósofo Apolônio de Tiana (século I 

d.C.), informação que nos é trazida na biografia escrita pelo sofista grego Flávio 

Filóstrato (Vida de Apolônio de Tiana), obra do século III d.C. 

Atualmente, mais especificamente no Brasil, o culto neopitagórico continua 

existindo e, segundo o website do Instituto Neopitagórico, com sede em Curitiba/ 
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Paraná, o neopitagorismo brasileiro se dedica ao estudo e ao desenvolvimento das 

faculdades superiores do Ser, se inspirando nos Versos de Ouro de Pitágoras.1 

Segundo Giovanna Bandini, diretora da restauração da Basílica de Porta 

Maggiore, “havia muitos cultos praticados nessa época do Império Romano e, em 

geral, havia bastante tolerância para com eles” (FUENTES, 2015).  

Cumpre destacar que no contexto em que a basílica foi usada para as 

práticas neopitagóricas, os antigos romanos dos grupos das elites que escreveram 

as obras literárias que chegaram aos nossos dias, como Apuleio, por exemplo, 

distinguiam as práticas de magia populares, consideradas maléficas e charlatãs, que 

chamavam de goetéa, de outra magia incorporada em rituais de deuses da religião 

oficial romana e parte de estudos filosóficos, a teurgia. No entanto, na prática, 

filosofia, magia e religião eram esferas intercambiáveis e difíceis de serem 

separadas (SILVA, 2012).  

A basílica é composta de três ambientes: o dromos, um largo corredor de 

acesso ao vestíbulo e a sala da basílica. A fascinação com esse monumento se 

deve às diversas teorias acerca de seus usos. 

 

Turistas visitando o interior da basílica 

Fonte:http://terraeantiqvae.com/profiles/blogs/ritos-y-magia-en-una-basilica-neopitagorica-

subterranea-en-roma?xg_source=activity#.VqaROIUrLI  
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1
 Informações do site: http://www.pitagorico.org.br/. Acesso em: 25/01/2016. 

http://www.pitagorico.org.br/
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A interpretação do historiador francês Jérôme Carcopino é um exemplo 

disso (FUENTES, 2015). Segundo o historiador, o complexo pertenceria ao 

aristocrata romano Tito Statilio Tauro, que havia feito em parte dele um espaço para 

realização de ritos de uma seita misteriosa. Tal espaço seria o mesmo mencionado 

nos Anais, do historiador Tácito. O espaço serviu de pretexto para que Agripina, 

esposa do imperador Cláudio e mãe de Nero, pudesse acusar o proprietário de 

praticar magia. Assim, Tito foi investigado pelo Senado de Roma. Segundo a 

narração de Tácito do processo temos: 

Mas Cláudio estava sendo conduzido a práticas consideradas 
selvagens da mesma Agripina, que eram realizadas nos jardins de 
Statilio Tauro, um homem ilustre pela sua riqueza, derrubado pelas 
acusações de Tarquinio Prisco. Tauro foi legado como proconsul na 
África. Em seu retorno lançou [referindo-se a Agripina antes 
mencionada, grifo nosso] nele algumas imputações de extorsão, mas 
especialmente algumas acusações de magia. Ele não sofreu por 
muito tempo pelas falsas acusações, colocando um fim violento em a 
sua vida antes da sentença do Senado (TÁCITO, Anais, 12, 59,1). 

 

Como vemos, portanto, para evitar o grave processo de práticas mágicas, o 

proprietário da basílica, Tito Statilio Tauro, se suicidou em 53 d.C., segundo Tácito. 

Portanto, como vemos também, ainda que a basílica fosse um local de um 

rito mágico de cunho filosófico, uma teurgia, a mesma, se a informação acima do 

historiador Tácito estiver correta, foi motivo de acusação de magia maléfica ao seu 

proprietário.  

Carcopino identifica o monumento como sede do culto neopitagórico levando 

em conta alguns aspectos principais, tais como a eleição do lugar, a decoração e a 

planta da basílica. O historiador Gilles Sauron, por sua vez, apresenta uma teoria 

diferente sobre o uso da basílica, apresentando-a como túmulo de outro Tito Statilio 

Tauro, cônsul, general e político romano colaborador do imperador Augusto, que 

governou o Império Romano entre 27 a.C. e 14 d.C. (FUENTES, 2015). Ao que nos 

parece, portanto, é que o local onde foi construída a basílica era uma propriedade de 

família, sendo esse primeiro Tito possivelmente um parente do segundo Tito, o 

então proprietário da basílica. 

Com novos trabalhos sendo apresentados, estas duas teorias podem ser 

conciliadas, sugerindo uma sucessão de fases e, portanto, uma mudança nos usos 

da basílica na primeira metade do século I d.C.  
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Outra questão a se explorar também são as representações femininas 

contidas em pinturas no monumento. Assim, segundo Sciortino, não podemos 

descartar que o monumento foi dedicado a uma mulher, porque “nas decorações 

predominam os elementos femininos” (FUENTES, 2015). 

Como citado anteriormente, a Basílica de Porta Maggiore é aberta à 

visitação do público com acompanhamento de um guia capacitado. O site da 

Superintendência Especial para a Área Arqueológica de Roma traz mais 

informações acerca das visitas, como preço e horários.2 

 

Angélica Cicconet 

Estudante de Graduação em História da UFSM 

Membro do GEMAM/UFSM 
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