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INTRODUÇÃO

O pensamento científico está
em estado de pedagogia permanente.
Gaston Bachelard

O sistema de conceitos específicos consensuais entre membros de uma comunidade
científica é constitutivo para a identidade da disciplina em questão. O compartilhamento
de termos técnicos é um pré-requisito para a comunicação eficaz interna. Ao mesmo
tempo, o vocabulário estabelecido é continuamente sujeito de discussões na busca de
reformulações e inovações que refletem o status quo da pesquisa em andamento. Nesse
sentido, um dicionário quer ser não somente uma ferramenta de trabalho para uma
determinada área de conhecimento, como também um marco epistemológico para a
mesma; trata-se de um projeto que expressa, ao mesmo tempo, um ponto de chegada de
certos domínios teóricos e metodológicos traduzíveis em conceitos distintos, maduros
e úteis e um ponto de partida, no sentido de um balanço provisório que ali se apresenta, mas que pede sucessivas atualizações. As rupturas epistemológicas são inerentes
à construção das ciências e por isso elas estão em estado de “pedagogia permanente”.
Nessa perspectiva, num dicionário disponibiliza-se um marco epistemológico que
cataloga e divulga a ciência em seu estado institucionalizado, já como ciência normal,
sabendo, porém, da provisoriedade de todo o conhecimento, sempre em construção.
Não é diferente com este primeiro Dicionário de Ciência da Religião em língua portuguesa.
O leitor terá na memória outros dicionários análogos, porém dedicados à religião de
um modo geral e, por conseguinte, estruturados com um leque mais amplo de verbetes
que contemplam não somente temáticas como também fatos e sujeitos relacionados à
temática. No caso do Brasil, vale citar a obra de fôlego elaborada por Hugo Schlesinger e
Humberto Porto, Dicionário enciclopédico das religiões no final do século passado. Os estudos
científicos da religião deram passos significativos nas últimas décadas e têm demonstrado
boa performance na produção de conhecimentos na área, inseridos que são nos processos
de consolidação institucional e nas exigências avaliativas dos órgãos governamentais.
Nesse contexto sociopolítico, a elaboração de um dicionário dedicado aos estudos de
religião expressa a consciência possível do estado da arte dessa ciência e disponibiliza
aos públicos interessados sua própria legitimidade epistemológica, política e cultural;
constitui, portanto, não um parâmetro concluído de uma espécie de autoridade semântica,
mas um momento da própria produção ou construção científica da área que avança na
tomada de consciência de si mesma.
O intuito deste catálogo de verbetes é explicitar de modo delimitado o estado dos
estudos da Ciência da Religião em nossos dias a quem se interessa em aproximar-se
de tal domínio teórico-metodológico ou aprofundar-se no estudo desse objeto amplo
e complexo. O Dicionário nasce, portanto, para demarcar e não para concluir. Nesse
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sentido, o elenco de verbetes ora disponibilizado nasce como demarcação limitada de
um universo de potencialidades teóricas e metodológicas condicionada pelo estado da
arte da pesquisa e do ensino nos cursos de graduação e, sobretudo, de pós-graduação
em língua portuguesa, bem como pelo universo epistêmico dos muitos autores envolvidos no trabalho.
A Ciência da Religião, com mais de cem anos, ainda busca seu espaço epistemológico
e político na arena pública da comunidade científica, das universidades e do mercado
de trabalho em nossos países. É fato que nos últimos anos o número de programas de
pós-graduação tem aumentado significativamente no Brasil, estando hoje próximo a duas
dezenas. Os cursos de graduação ainda dão os primeiros passos com suas habilitações
para o ensino de religião. Se do ponto de vista estritamente epistemológico a Ciência da
Religião goza de todas as prerrogativas de uma ciência normal, do ponto de vista dos
processos de institucionalização ainda necessita conquistar legitimidades que a integrem
no fluxo regular do exercício que faz as ciências: pesquisa-ensino-publicação-profissionalização. As peculiaridades históricas da formação da área em nossos países narram
concretamente as possibilidades e os limites que compõem suas práticas acadêmicas no
âmbito das universidades, onde Ciência da Religião é pesquisada, ensinada, divulgada
e profissionalizada. O futuro dirá, por certo, como os percursos de construção dessa
ciência a produziram de modo pertinente com suas regras próprias e com relevância
maior para a sociedade atual. O Dicionário agora publicado participa desta história em
andamento e desta ciência, como todas as outras sempre em construção, assim como
em legítima exibição de sua especificidade e capacidade de dizer uma palavra (dictio,
onis) sobre si mesma.
A palavra dita sobre si mesma liga passado e presente, ou seja, a longa tradição que
constituiu a Ciência da Religião desde o século XIX, senão já antes, quando o estudo
sobre o ser humano dava seus primeiros passos, e a semânticas presentes, advindas das
pragmáticas curriculares e das trocas interdisciplinares. Um dicionário promove tal circularidade hermenêutica ao mesmo tempo reprodutora e criativa sobre as morfologias
e sintaxes de uma determinada área de conhecimento, qual imagem congelada de um
filme em movimento. Nesse sentido, articulam-se inevitavelmente no rol de verbetes
as tradições epistemológicas e acadêmicas constituídas herdadas e reproduzidas com as
compreensões atuais, assim como as conotações universais e locais de cada um deles. Por
fim, trata-se de dizer uma palavra ancorada nos projetos de afirmação de uma área de
conhecimento, o que significa necessariamente optar por nichos e focos epistemológicos
nem sempre unânimes ou hegemônicos, ainda que de relativo consenso. Nesse sentido,
a Ciência da Religião ainda disputa, de fato, nomenclaturas unificadas e configurações
curriculares capazes de expressar com maior coerência e competência teórico-metodológica o estudo científico da religião, distinto, portanto, de outras ciências humanas e,
de modo mais direto, distinto da teologia. Do contrário, nem sequer haveria esse estudo
com objeto e método próprios.
Vale lembrar que o resultado ora disponível ancora-se em dois aspectos que valem
ser mencionados: um de cunho histórico e outro emergente em práticas presentes. O
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primeiro diz respeito à sequência imediata da publicação com dois fatos que se interagem num duplo semântico: o Compêndio de Ciência da Religião e o desenho da árvore
de conhecimento elaborado pela Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Teologia e Ciências da Religião (ANPTECRE) e que hoje referencializa a área. Elaborados concomitantemente, fixaram uma compreensão de Ciência da Religião naquele
momento importante de institucionalização da Ciência da Religião e da Teologia que
ainda galgavam os caminhos políticos de reconhecimento como área independente, hoje
área 44 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O
segundo diz respeito a uma política acadêmica cada vez mais usual nos programas de
pós-graduação, o processo de internacionalização. O Dicionário é fruto de uma parceria
com pesquisadores portugueses, capitaneados pelos colegas da Universidade Católica
Portuguesa. No bojo de outras parcerias com aquela instituição, a publicação celebra a
possibilidade de trabalho conjunto dos dois lados do Atlântico no tocante aos estudos
científicos de religião realizados com suas idiossincrasias acadêmicas pelo Programa de
Estudos Pós-graduados da PUC-SP e pela área de Estudos de Religião da Universidade
Católica Portuguesa. Por certo, as palavras ditas nos vários verbetes testemunham as
diferenças que tornam o conjunto nitidamente internacional, precisamente por preservar
as marcas linguísticas de ambas as partes. Com efeito, a realização do trabalho só foi possível graças ao esforço de uma equipe grande de colaboradores especialistas de Portugal
e do Brasil. Seguem os agradecimentos a todos e a cada um pela colaboração preciosa.
No que tange ao vínculo com a institucionalização da área nos dois eventos mencionados, o Dicionário quer dar um passo adiante e reafirmar, mais uma vez, a especificidade
epistemológica da Ciência da Religião, sem o que ela perde sua razão institucional de ser,
mesmo habitando o mesmo espaço político-institucional com a teologia e desdobrando-se da epistemologia comum das ciências humanas. E se ainda vale o clássico princípio
lógico, é necessário distinguir para unir, ou seja, definir os espaços disciplinares que
se possa praticar a interdisciplinaridade. Vale lembrar mais uma vez que a Ciência da
Religião nasceu como ramo das demais ciências dedicadas ao ser humano que tomaram
forma teórica, metodológica, disciplinar e curricular na segunda metade do século XIX;
nasceu rompendo com as abordagens especulativas da milenar tradição filosófica e com
as abordagens valorativas da teologia. Se essa raiz histórica não constitui um dogma para
nenhuma das chamadas ciências humanas, fixa, no entanto, um ponto de partida que
define todo o progresso posterior, ainda que seja fato tratar-se de um progresso que conta
com a inevitável dialética das trocas epistemológicas entre as áreas de conhecimento que
se esgalham na medida em que se especializam. A história da Ciência da Religião narra
de modo inequívoco a constituição de uma área de conhecimento desvencilhada de
pressupostos de fé nos moldes metodológicos da teologia, mesmo que os condomínios
acadêmicos a tenham colocado lado a lado e, em muitos casos, quase identificada com
essa parceira mais política que epistêmica.
É no interior dessa delimitação epistemológica e com o modesto objetivo de mapear
os conceitos que a estruturam que os verbetes estão dispostos, tanto os que oferecem o
estado da arte de questões clássicas e atuais quanto os que descrevem fatos e entidades
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que contribuíram e contribuem com o exercício dessa ciência específica, nos distintos
momentos em que se faz presente nas academias. O usuário de toda ferramenta conceitual depara-se com repetições e novidades, a depender de suas pré-noções confrontadas com a objetividade do texto. E, como em todas as ciências, a pluralidade de visões
faz parte das comunidades científicas e do que pretende instituir-se como paradigma
oficial. Nesse círculo hermenêutico, o Dicionário de Ciência da Religião entra em cena e
se oferece à crítica, sobretudo à do publico estudioso da área; apresenta-se, com efeito,
com pretensões de contribuir com o avanço da área nesse momento histórico fecundo
e desafiante para todas as ciências no País, senão no planeta como um todo, quando as
garantias modernas de distinção entre as ordens secular e religiosa demonstram seus
limites, e exigirá, da parte dos estudiosos, revisitações e reformulações. O discernimento
científico do dado religioso que avança para territórios garantidamente laicos poderá ser
uma tarefa desafiante e marcada de originalidade para os estudiosos de religião, mormente
para os cientistas da religião. Nesse contexto, o estudo da Ciência da Religião adquire
maior relevância e até mesmo grande urgência.
Um dicionário oferece uma ferramenta conceitual e de aplicação analítica para os usuários de uma área; disponibiliza um mapa ou atalho para quem trilha caminhos (meta-odos)
na direção de um determinado objeto; trata-se, nesse sentido, de um instrumento e não
propriamente de uma resposta, sendo esta a missão direta dos pesquisadores e estudiosos.
Os mais de duzentos verbetes que compõem este Dicionário foram elaborados por mais
de cem autores, oriundos de muitas instituições de ensino ligadas de alguma forma à
Ciência da Religião; sem eles, o presente trabalho não teria existido com a extensão e a
diversidade de abordagens que exibe no conjunto e em cada verbete. Merece menção
a colaboração intensa do Prof. Wagner Lopes Sanchez na revisão do extenso material
que compôs o conjunto e as partes dessa obra. Uma palavra final de elogio e agradecimento aos pesquisadores das universidades portuguesas que abraçaram o projeto com
entusiasmo e competência. Mais que uma meritória soma de forças, a parceria abriu
horizontes teóricos, metodológicos e políticos para as comunidades científicas da área
nos dois países. Mais que um ponto de chegada, demarca-se aqui um ponto de partida
para aprofundamentos futuros e para parcerias profícuas para a área.
Os organizadores
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ABSTINÊNCIA
O Webster Dictionary of English Language define
abstinência como: 1) abster-se de ou privar-se de
comida, bebida ou prazer. 2) Uma forma moderada
de jejum. O Dicionário Aurélio da língua portuguesa
define abstinência como: 1) Abstenção. 2) Qualidade
daquele que se abstém. 3) Privação voluntária. 4)
Privação da carne de certos animais como alimento,
por penitência. No Dicionário etimológico da língua
portuguesa encontramos as seguintes derivações:
Abstêmio: “aquele que se abstém de bebidas alcoólicas, sóbrio”. Do latim abstemius. Abster: “privar-se
de, evitar”. Do latim abstinere. Abstinência. Do latim
abstinentia. Absterger: “limpar, purificar”. Do latim
abstergens.
Ainda na busca por seus sinônimos, encontram-se palavras correlatas que podem ser divididas em
cinco grupos de sentido: 1) Privação, abstenção,
desistência, isenção, renúncia, ascetismo. 2) Comedimento, contenção, continência, moderação,
parcimônia, redução, sobriedade, temperança. 3)
Castidade, celibato, recato, recolhimento, virtude.
4) Dieta, frugalidade, jejum. 5) Penitência. Segundo tais definições, a abstinência pode variar de um
radicalismo asceta ou penitência severa à moderação
expressa na virtude da temperança, seja como for,
o que mais se evidencia em matéria de abstinência
é o controle sobre os próprios desejos e as ações
ligadas a estes, notadamente no que diz respeito ao
sexo e à comida.
Nunca se come qualquer coisa, em qualquer momento, com qualquer pessoa; há regras tácitas sobre
o comer (inclui-se aqui o consumo de bebidas), da
mesma maneira que, como já nos ensinaram as estruturas de parentesco e os rituais de iniciação sexual, o
sexo também nunca é um ato livre de regras. Nesse
sentido, nada nos faz perceber mais a ação da religião – como cultura ou modeladora dela – sobre o
corpo do que a abstinência, que, em casos extremos,
pode fazer o corpo reagir contrariamente a seus
instintos de sobrevivência mais básicos: o instinto
individual, que resulta na fome, para a alimentação do sujeito, e o instinto de espécie, que resulta
no desejo sexual, para a reprodução. Embora tais
instintos sejam bastante imperativos, transgredir
tabus religiosos pode parecer mais ameaçador à
existência, pelo menos da alma, do que negar os
desígnios naturais.
Seja a abstinência de alimentos, bebidas, sexo,
seja até mesmo da fala (como é o caso dos votos
de silêncio), trata-se da materialização de cosmo-
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percepções, discursos e crenças, tendo, para tal,
o corpo como mídia. Nestes casos, o corpo é o
meio de devoção ou de pecado por excelência; nele,
valores e significados são inscritos e por ele são expressos ou mesmo transformados, como no caso de
se pagar penitência com jejum ou numa conversão
religiosa, onde o corpo passa a desempenhar
novas atividades e/ou cessa as anteriores, urdindo
novas experiências e aprendizagens. Sendo o corpo
sujeito de construções infinitamente variáveis, cada
religião o definirá de maneira particular, o que
resultará nas práticas e nas formas como o modela.
Dessa maneira, a restrição de comidas, bebidas,
sexo e/ou fala, apesar de constarem em todas as religiões, apresentam-se por razões e com significados
diversos, porém, todas as religiões normatizam tais
atividades. Pendam as justificativas de tais normatizações para a mitologia ou para a medicina, uma
coisa é certa: nas religiões, os excessos ou práticas
sem regras são sempre condenáveis.
Nesse contexto de normatizações devemos, porém, fazer uma distinção importante para compreender a abstinência: uma coisa é a interdição – uma
lei não negociável, não deixando escolha –, outra é
privar-se de algo necessário ou prazeroso, que pode
ser desencorajado, mas não proibido, e aqui é onde
mora a abstinência. De maneira geral, a abstinência
caracteriza-se como prova autoimposta. Há escolha
entre ser um monge, portanto, ser obrigatoriamente
celibatário e com restrições alimentares, ou pertencer
à mesma religião sendo casado, poder fazer sexo
e ter maior flexibilidade nos preceitos alimentares,
impondo-se, por razões espirituais, em ambos os
casos, mais restrições do que, de fato, é exigido.
I. Comida, sexo, prazer e ascetismo. As definições de abstinência podem variar ligeiramente em
respeito à privação da alimentação ou da atividade
sexual e as religiões podem referir-se exclusivamente
a uma coisa ou outra, ou às duas. No entanto, alimentação e sexo parecem apresentar uma relação
quase universal. Em diversas religiões, interditos
alimentares e sexuais temporários ocorrem concomitantemente como se demarcassem um tempo
sagrado, precedendo iniciações ou rememorando
acontecimentos míticos, por exemplo. Há casos também em que a abstinência alimentar pode purgar atos
sexuais considerados pecaminosos. Outra relação
especialmente evidenciada pelas religiões se deve
aos excessos – os excessos acerca da alimentação
levariam aos excessos do sexo e vice-versa, como se
fossem duas nuances de um mesmo tipo de “abuso”
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ou desobediência. É comum encontrar textos que
classifiquem a gula como um tipo de luxúria e ainda
mais frequente é o alerta de que o excesso de comida
ou a ingestão de alimentos considerados “quentes”
despertariam a concupiscência – a luxúria é servida
com a gula, enquanto o jejum acompanha a castidade. Em algumas línguas o vocábulo comer pode,
vulgarmente, designar o ato sexual, do mesmo modo
que, para uma bela mulher (também para o homem,
mas com menor frequência), diz-se que é “gostosa”.
O prazer que o alimento e o sexo podem causar é
frequentemente apontado como uma semente do
pecado ou pelo menos como uma causa frequente
no desvio da espiritualidade. Importante referência
sobre a conduta no Islã, o filósofo iraniano Abu Hamid Al-Ghazali (1058-1111), em seu livro Curbing the
two appetites (“Dominando os dois apetites”), afirma
desde o título a relação entre essas duas atividades
humanas, em que a satisfação do estômago seria o
início das demais infrações: “De fato, o estômago é
a fonte de cobiça e a causa das doenças e do mal,
por aquilo que deseja ser seguido pelo desejo do
pênis por coito com a mulher. Comida e sexo levam a
um intenso desejo de ostentação e riqueza, a todos
os tipos de inveja e cobiça, gerando inveja, ciúme,
hostilidade, inimizade, fazendo com que pessoas
se comprometam com o ultrajante, o condenável
e o adultério. Estes são os frutos de sucumbir ao
estômago e suas exigentes demandas por comida e
saciedade” (Al-Ghazali, 1992, p. 32).
Tertuliano de Cartago (155-220), importante teólogo da Patrística cristã, também correlacionava sexo
e alimentação. Acerca de sua visão entre os dois
aspectos, o autor Peter Brown descreve: “O coração
era um sismógrafo que vibrava instantaneamente
ao mais ínfimo abalo sexual, à mais fugaz imagem
sexual. O desejo sexual crescente registrava a
mais diminuta porção de alimento consumida além
da norma prescrita”. Tertuliano falou em nome da
Nova Profecia, defendendo os jejuns prolongados
e a continência com inflexível precisão médica. O
jejum era necessário: “Toda a habitação da pessoa
interna fica saturada de alimento […] um fluxo de
pensamento que anseia por eliminar sua carga de
excremento transforma-se em nada além de uma
obsessão com o lavatório. Não lhe resta outra coisa
senão passar daí para as ideias de concupiscência”
(Brown, 1990, p. 75).
Em muitas das tradições que defendem algum
tipo de abstinência, o corpo apresenta-se como uma
oposição ao espírito, suas necessidades são vistas
como um entrave que desvia a atenção para algo
inferior. Essa visão tende a limitar certas atividades
do corpo a um caráter utilitário – comer para se
manter vivo, sexo para procriação –, de forma que o
prazer obtido com essas ações não teria uma função,
tornando-se, ao contrário, o objetivo, o excesso de
comida poderia até matar, e o de sexo, trazer filhos
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bastardos e doenças. O Cristianismo sempre defendeu como fundamentos de sua moral a monogamia,
a prática da sexualidade exclusiva por conta da
reprodução e, em consequência disso, a ausência do
prazer na relação sexual.
Nesse caso, o prazer que o abstêmio deseja alcançar é exclusivamente espiritual, o do encontro
com Deus ou o domínio de si mesmo. Abstinências
radicais, mortificações do corpo, o contato com a dor
e a proximidade com a morte poderiam gerar tanto
uma sensação quanto uma imagem algo heroica,
frequentemente atribuída aos mártires da Igreja,
por exemplo.
“Atanásio, na sua Vida de Antônio, conta como
este monge, aterrado pelo desejo, privou-se do
sono, do conforto e do alimento. Jejuar ou comer
pouquíssimo, ingerir alimentos que não estimulassem a circulação sanguínea, abster-se de vinho: eis
os procedimentos indispensáveis a quem lutasse pela
castidade. A gula, aliás, fazia par com a fornicação
no rol dos vícios” (Vainfas, 1992, p. 17).
Jejuar, em relação ao controle do desejo sexual,
é visto, de maneira geral, como um recurso para
evitá-lo: “O profeta [Maomé] disse: ‘Jovem, tenha
consciência da fornicação; aquele que não é capaz
de controlá-la deve jejuar para diminuir o desejo
sexual’” (Al-Ghazali, 1992, p. 98). Ao mesmo tempo,
constitui um remédio, no sentido de servir como penitência: “[…] os monges sonhavam com mulheres,
que lhes aguçavam o desejo, mas também com a
libertação castradora” (Vainfas, 1992, p. 17); logo,
quando tinham fantasias ou, ainda, as poluções
noturnas, jejuavam severamente. Se a gula leva a
um pecado maior, a luxúria, o jejum é a redenção
rumo à castidade.
Na prática, ascetismo e abstinência se confundem,
pois as asceses, tanto no Ocidente como no Oriente,
implicam vários tipos de abstinência. Os objetos de
abstinência e as técnicas para alcançá-la podem variar
um pouco, mas o princípio de um treinamento de si
mesmo no domínio dos apetites e a busca por uma
negação ou independência dos prazeres corporais
são objetivos comuns das asceses em diferentes
tempos e locais.
A palavra ascese vem do grego áskesis e significava
inicialmente exercício ou treino dos atletas, mas rapidamente, entre os gregos antigos, passou a designar
um treino do espírito, exercício de vontade e de
intelecto; todavia, com os estoicos, a ideia de domínio
sobre as próprias vontades extremou-se e a palavra
assumiu a conotação de renúncia, com objetivo de
dominar a concupiscência. Ronaldo Vainfas justifica
o ascetismo estoico da seguinte maneira: “Domínio
sobre si mesmo em favor do bem público, eis por que
os filósofos clássicos recomendavam a austeridade
sexual. O Cuidado de si, com vistas, antes de tudo, ao
equilíbrio e ao bem-estar do indivíduo, eis a razão da
austeridade estoica” (Vainfas, 1992, p. 84). Embora
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o Cristianismo tenha sido o agente a consolidar o caráter religioso do ascetismo no Ocidente, na religião
grega pagã já havia o hábito de abster-se de sexo, carnes e vinho, conforme o culto. Em Pérgamo, pessoas
convalescentes, esperando por uma visão curadora
enquanto dormiam no templo, tinham de primeiro
observar certas regras de pureza, abstendo-se de
sexo, queijo e carne de cabra. Em Oropo, se A vida
de Apolônio for uma fonte confiável, qualquer pessoa
que buscasse o oráculo deveria abster-se de comida
por um dia e de vinho por três dias (Finn 2009, p.
16). Esse mesmo autor ressalta que abstinências
temporárias eram ordinárias, por razões pontuais;
entretanto, a abstinência permanente e autoimposta
de qualquer coisa era bastante incomum.
O ascetismo cristão é tributário da Patrística, e
os Padres do Deserto, por sua vez, foram bastante
influenciados pela ascese grega. Figuras como Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Atanásio
de Alexandria, Basílio de Cesareia, Pacômio, entre
outros, criaram os princípios do modo de vida cristão
a partir de práticas e valores gregos. No entanto, “os
cristãos, ao invés de recomendar, preferiram impor, e
impunham não apenas a austeridade, mas a renúncia
de si, ou seja, a recusa daquilo que era visto como o
grande mal: o prazer” (Vainfas, 1992, p. 84).
Havia entre esses Padres os que viviam como
eremitas, os anacoretas, e os que passaram a viver
em comunidades monásticas, os cenobitas. Pacômio,
nascido em 292 e que se tornaria mais tarde São Pacômio, fundou comunidades monásticas. “A História
Lausíaca de Paládio conta como Pacômio teve a visão
de um anjo que lhe havia ditado as regras para os
monges” (Finn, 2009, p. 133). Pouco tempo depois
de tornar-se asceta, Pacômio passou a ser seguido
por outros irmãos ascetas, sendo então chamado de
“pai”, aba, palavra que deu origem à palavra “abade”.
Pacômio chegou a uma forma de vida monástica que
se expandiu rapidamente; ele fundou dois monastérios que chegaram a ter cerca de mil monges e, mais
tarde, foram fundadas mais sete casas para homens e
dois conventos para mulheres, submetidos à ordem
de Pacômio. As regras de conduta estabelecidas
sobre a vida nesses locais ficaram conhecidas como
Regra de Pacômio e se preocupavam em evitar as
tentações da comida e, principalmente, as do sexo,
inclusive entre os irmãos de fé, como se pode ver
em algumas de suas instruções: “1. cobrir os joelhos
quando sentados em assembleia; 2. não levantar a
túnica muito alto quando lavasse a roupa; 3. evitar
olhar os outros no trabalho ou nas refeições; 4. não
manter relação direta com um irmão, mas fazê-lo
através do responsável da semana; 5. não emprestar,
nem trocar coisas; 6. não prestar serviço a algum
irmão, nem mesmo para tirar um espinho do seu
pé, e muito menos banhá-lo ou untá-lo; 7. não ficar
só com um irmão na cela, nem se deitar na mesma
esteira; 8. não montar num mesmo jumento; 9. não
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se falar no escuro ou dar-se as mãos; 10. manter entre
si e o irmão a distância de pelo menos um côvado”
(Vainfas, 1992, p. 18).
Retornando como cristão batizado, Santo Agostinho (354-430) estabeleceu, na propriedade de sua
família na África, uma comunidade quase monástica
com seus amigos. Lá, ele teria escrito seu tratado
Sobre o trabalho dos monges. Foi nessa época que começaram a surgir monastérios em Cartago. Agostinho
foi o teólogo de quem mais se soube sobre os hábitos
sexuais, por ele próprio, em sua obra Confissões. Seu
arrependimento por ter vivido pecaminosa e imoralmente, especialmente em relação ao comportamento
sexual, fê-lo defender a continência e a ascese.
Nascido em 480, Bento de Núrsia, após anos vivendo como eremita e enfrentando muitos inimigos
que desaprovavam sua austeridade inabalável, funda
a Ordem de São Bento ou Ordem dos Beneditinos,
e dita sua Regra Beneditina, um conjunto de regras
que determinam toda a vida do monge, incluindo
como quando e quanto comer, como dormir, como
vestir-se, além de pormenores de conduta em relação
aos irmãos. Os beneditinos consideram ter na ascese
o instrumento da liberdade espiritual e de retorno a
Deus: é a libertação da alma da prisão do corpo.
Existem dois aspectos fundamentais: a “renúncia
ao prazer e a luta contra as tentações”. As Regras de
São Bento merecem ser citadas por terem se tornado
referência para regras em outras ordens, pois, apesar
de escritas no século VI, realmente se disseminaram
por volta do século XVIII, influenciando grande parte
dos monastérios europeus.
Um aspecto importante a ser considerado no
ascetismo cristão consiste no exemplo do martírio
de Cristo. O fato de Cristo ter suportado tantos tormentos físicos deu a homens e mulheres um modelo
(sacrifical) que justificaria sofrimentos e condenaria
os prazeres do corpo. No começo, cristãos chamaram
a atenção por sua coragem e calma perante a morte, fosse ela causada pelas pestes que assolaram o
Império Romano, fosse pela perseguição por conta
de sua fé em Cristo. A ideia de ser liberado do corpo, associada à purificação que o sofrimento físico
poderia proporcionar, resultava num ascetismo que
buscava a mortificação do corpo através de jejuns
extremos, castidade absoluta e castigos corporais,
como o cilício, “mas não bastava privar-se do sono
ou da comida, não bastava enfraquecer o corpo: era
preciso flagelá-lo, torturá-lo, mortificá-lo. Na História
Lausíaca, Panchon colocou uma víbora entre seus
genitais; Evagre passou noites num poço gelado; Filimoso amarrou-se com correntes” (Vainfas, 1992, p.
17). Tais práticas de autopunição duraram até à Idade
Moderna, quando a Reforma Protestante, com
seus questionamentos acerca das práticas e rituais
impostos pela Igreja, facilitou o abrandamento e
até mesmo a extinção dessas atitudes, especialmente
dos castigos corporais e mortificações. Entretanto,
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moderação na alimentação e pudor em relação ao
sexo continuaram a ser associados à boa moral.
No Islã, a vida ascética encontra-se especialmente
no Sufismo, a corrente mística islâmica. Nessa
vertente encontram-se práticas ascéticas tais como
jejuns e um austero controle da sexualidade. “Antes
do surgimento das ordens Sufi, depois do século XII,
místicos devotos reforçaram o ascetismo e o desapego
do mundo à sua volta” (Al-Ghazali, 1992, p. 20).
Foi então que a obra de Al-Ghazali tornou-se um
verdadeiro manual de conduta do ascetismo islâmico, sendo referência até os dias de hoje. “Após um
longo retiro de contemplação mística, seu trabalho
resultou numa versão das Confissões de Agostinho,
sob o título de al-Munqidh min al-Dalal (O começo
do fim)” (Al-Ghazali, 1992, p. 23).
“A fome tem benefícios. O primeiro deles é a purificação do coração e o despertar da intuição, assim
como facilitar a percepção. Saciedade causa apatia e
cega o coração. Ela aumenta a confusão no cérebro
do mesmo jeito que a embriaguez, até subjugar os
elementos do pensamento; carrega o coração e diminui ambos, o processo de pensamento e a rapidez
da percepção. O jovem que se permite a indulgência
pela comida não é capaz de memorizar (o Corão); seu
pensar é distorcido, sua compreensão e percepção,
reduzidos. Outro grande benefício reside no controle
dos desejos de todas as provocações. Ter o controle
de si é superar o mal” (Al-Ghazali, 1992, p. 47).
No Hinduísmo bramânico, o ascetismo estaria,
segundo sua doutrina, incluído na vida de todos
os homens, sendo a sua última fase a Samnyasa, ou
fase da renúncia, após o indivíduo já ter feito seu
aprendizado com um guru, ter casado e tido filhos
e construído sua vida material. De acordo com os
princípios bramânicos, a renúncia significa o desapego – e até mesmo certa repulsa a todas as coisas
da vida mundana. “Esse desapego é baseado na convicção de que nada dentro do Samsara, nem mesmo
os prazeres do céu, podem realmente satisfazer a
espera humana por felicidade total e permanente”
(Olivelle, 1992, p. 75). Assim, o indivíduo abandona
sua vida em família, suas roupas e hábitos alimentares
para viver como um mendicante ou renunciante.
Ele renuncia ao fogo, que nessa religião é um dos
elementos centrais – um deus –, a quem se oferecem
sacrifícios regularmente. A renúncia, neste caso,
implica não mais fazer tais rituais ao fogo nem usá-lo
para cozinhar; assim, ele é mendicante no sentido
de pedir sua comida. Os que os alimentam, por sua
vez, também recebem suas bênçãos.
“O estado não ritualístico da renúncia é representado como a máxima perfeição do ritual. Dentro deste
contexto, o abandono dos ritos e acessórios rituais é
considerado como um processo de internalização. O
abandono do fogo físico, por exemplo, é visto como a
internalização do fogo na forma do hálito ou do fogo interno responsável pela digestão” (Olivelle, 1992, p. 68).
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Segundo o texto Brihat-Samnyasa Upanishad,
272, “pessoas se apegam através dos ritos e são desprendidas pelo conhecimento. Ascetas sábios não
executam ritos” (p. 78). Acredita-se que a renúncia
tenha o poder de apagar os pecados do renunciante e
produzir recompensas divinas a seus parentes (p. 71).
Com relação ao Budismo, a própria história de
Sidarta Gautama conta como o monge começa em um
ascetismo radical e percebe depois como a austeridade e a rigidez nas práticas ascéticas também podem
configurar distrações. Antes de falar em caminho do
meio, Buda, vivendo na floresta, havia jejuado austeramente por seis anos. Um dia escutou um músico
falando sobre um instrumento a um de seus alunos:
se a corda estiver muito frouxa, o instrumento não
produzirá o som desejado, mas, se estiver muito esticada, poderá arrebentar. Buda viu a si mesmo nesse
exemplo: uma corda que, pela austeridade, estaria
prestes a arrebentar. Naquele momento, uma aldeã
lhe ofereceu uma tigela de arroz, a qual ele aceitou
e, mudando sua alimentação, chegou ao caminho
do meio, nesse caso, a moderação, pois ambos os
extremos podem desviar o monge de seu caminho.
Entre as práticas ascéticas deixadas por Buda a seus
discípulos, encontram-se regras que quantificam e
tipificam a alimentação do monge, mas o objetivo
não é a mortificação do corpo.
Em contextos ascéticos é comum encontrar uma
abstinência muito específica: a da fala. Nas mais
diversas religiões os sons são controlados: há os
momentos de falar, os de cantar e os de silenciar.
Assim como o jejum e a continência sexual, os votos
de silêncio implicam disciplina e autocontrole. No
ascetismo do eremita, o silêncio é imposto pela solidão, enquanto no ascetismo monástico o desafio é
maior pela convivência em comunidade. Por vezes,
a comunicação entre os coabitantes é necessária por
questões de trabalho; portanto, há regras estritas para
limitar esse contato. No contexto monástico, conversas podem ser consideradas fontes de distração.
“Se você estiver concentrado em pensamentos sobre
Deus, através da desistência de conversas inúteis, a
inspiração de Deus pode, repentinamente, alcançar sua alma” (Al-Ghazali, 1992, p. 44). Em várias
religiões o silêncio é interpretado como um recurso
para se ouvir a Deus, a uma consciência superior
ou a si mesmo, de acordo com cada tradição.
No Hinduísmo, no Budismo e no Jainismo, a
palavra mauna designa silêncio; entretanto, o sentido é amplo, não se trata apenas de abster-se da
fala, como também do silêncio da mente, a fim de
alcançar a consciência mais profunda. Mauna é o
silêncio espiritualmente motivado, e não apenas a
ausência de sons. Segundo explicações da diretora
do Yoga Institute, Dra. Hansaji, para falar o sujeito
pensa, portanto, para que sua mente “não fale”,
deve abster-se especialmente da fala verbal. Além
disso, quando ouvidas, palavras podem ferir; falar

24/02/22 09:07

29

desnecessariamente pode acarretar carmas, dependo
de como o interlocutor toma a mensagem. Mauna é
um dos conceitos básicos para a prática da ioga, bem
como para a saúde do indivíduo.
No ascetismo cristão há regras explícitas e restrições formais quanto ao uso da fala, especialmente
na vida monástica em comunidade: as regras de São
Pacômio não proíbem o jejum nem a refeição, mas
proíbem comer junto a algum forasteiro e conversar
às refeições. Na Regra Beneditina, ainda que sejam
conversas boas, santas e edificantes, raramente se
concede aos discípulos licença para falar, pois “falando muito não foges ao pecado”, e “a morte e a vida
estão em poder da língua”. Falar e ensinar compete ao
mestre; ao discípulo convém calar e ouvir. Por isso,
se é preciso pedir alguma coisa ao superior, deve-se
pedir com humildade e submissão. Os monges trapistas do Mosteiro Trapista Nossa Senhora do Novo
Mundo, em Curitiba, ordem originada a partir da
Ordem Cisterciense no Mosteiro de Trappe, seguem a
Regra de São Bento; entretanto, a restrição sobre a fala
tem grande peso, de tal maneira que são conhecidos
como os “monges do silêncio”. Falam só o necessário
acerca de alguma tarefa e, se possível, por sinais. Sua
voz é apenas destinada ao canto sacro e às orações.
Além da fala está o som mais reprimido, o riso.
Em geral, mas especialmente nas religiões abraâmicas, o riso é tido como altamente dispersivo e até
mesmo ofensivo. “Clemente abominava a explosão
grosseira do riso. Sua liberação súbita e instintiva lhe
parecia uma tentativa deliberada de sabotar o fluxo
comedido das palavras humanas conscientes, que
ecoavam em sons controlados e inteligíveis a ordem
serena e duradoura da Palavra Divina de Cristo na
alma” (Brown, 1990, p. 113). No contexto monástico, o riso é ainda mais condenado, provavelmente
por contrastar com a ideia de martírio. Na Regra de
São Bento encontramos: “Já quanto às brincadeiras,
palavras ociosas e que provocam riso, condenamo-las
em todos os lugares a uma eterna clausura, para tais
palavras não permitimos ao discípulo abrir a boca”.
Para Al-Ghazali, teólogo que deu as bases da ascese
islâmica, o riso também é deplorável, e sua abstinência deve seguir a abstinência de comida e sexo, conforme escreve em Curbing the two appetites: “Quando
o Profeta [Maomé] foi perguntado: ‘Quem entre os
mortais seria o mais virtuoso?’, ele respondeu: ‘Aquele que come e ri menos e se contenta com aquilo que
lhe cobre a nudez’” (Al-Ghazali, 1990, p. 16). “O
Profeta [Maomé] disse: ‘Elevem seus corações com
menos risadas e menos saciedade, pois através da
fome corações são purificados e suavizados’” (p. 47).
II. Jejum. O termo designa a privação total ou
parcial de alimentos durante um tempo determinado;
logo, diferente de interditos ou tabus alimentares,
em que certos alimentos são permanentemente
proibidos. A ideia do jejum voluntário é antiga e
está presente em várias religiões. Todas as sociedades
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têm memórias dos tempos pré-industriais, quando
a fome foi experimentada com certa constância. É
possível que essa dolorosa experiência da fome tenha
levado comunidades a crer que controlar intencionalmente tal necessidade poderia convencer os deuses
a atendê-las. Quanto mais abundância, mais difícil
se torna este sacrifício, que só é válido quando há
alimento para ser recusado. O jejum pode ser considerado como a mais difícil prova de devoção, já
que comer é uma condição para a vida, diferente da
recusa ao sexo ou da ingestão de bebidas alcoólicas.
Algumas religiões possuem jejuns coletivos que
ocorrem em ocasiões determinadas, com finalidades
específicas, e há também os jejuns individuais, feitos
por iniciativa do indivíduo, como acontece principalmente nas vertentes ascéticas das religiões. Entre os
jejuns coletivos podemos nomear o Ramadã no Islamismo. Em respeito ao período em que Maomé teria
recebido do anjo Gabriel o Corão, jejua-se durante
todo o nono mês do calendário islâmico. O jejum,
neste caso, é total, incluindo a água, do nascer ao pôr
do sol, e é feito por ascetas e leigos. Há também um
jejum expiatório para faltas cometidas, previstas pelo
Corão: “Homicídio de um correligionário (4, 92), juramento em vão (5, 89), caça em estado de consagração
(5, 95) e repudiar a esposa (58, 4)” (Souza, 2015,
p. 89). Entre os ascetas islâmicos, jejuns devem ser
realizados constantemente como forma de devoção:
“Não há comprometimento mais estimado por Deus
do que a fome e a sede […]. Ninguém que esteja de
estômago cheio entrará no reino dos céus” (Al-Ghazali,
1992, p. 16). E também como forma de autocontrole,
especialmente para evitar pecados mais graves, como
os da concupiscência: “Em relação à luxuria dos genitais, seus demônios não estão escondidos. Fome é o
suficiente para evitar estes demônios. Um homem que
se encontra satisfeito não pode controlar seus genitais,
mesmo quando restrito pela devoção” (p. 53).
No Judaísmo, o jejum do dia do perdão ou dia da
expiação, o Yom Kipur, é realizado coletivamente no
décimo dia do mês de Tishrei (set./out.) do calendário
hebraico. Ele se inicia no pôr do sol e termina quando
surgem as estrelas do dia seguinte. Ele encerra um
período de reflexões e meditações de dez dias, o qual
marca o começo do ano-novo. “O foco do dia são as
necessidades espirituais; portanto, as físicas são temporariamente postas de lado para que se encontre no
pedido de perdão por todas as maneiras pelas quais se
tenha transgredido no ano que passou […] e assim se
comece o ano de consciência limpa” (Souza, 2015,
p. 63). Há também o jejum dos primogênitos, realizado na véspera da Pessach, páscoa judaica, e outros:
o jejum em memória ao cerco a Jerusalém pelos
babilônios; o jejum para lembrar o jejum de Ester; o
jejum para rememorar o rompimento das muralhas
de Jerusalém pelos romanos; e o jejum para lembrar
o assassinato do governador judeu, Guedalia, último
golpe de destruição do reino.
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O Cristianismo tem uma longa história com o
jejum. A Bíblia cristã possui muitas referências a
ele, já que “para Cristo, como para o santo par no
Éden, foi o apetite terreno a primeira grande tentação. Exatamente onde começara a ruína, deveria
começar a obra de nossa redenção. Como, pela
condescendência com o apetite, caíra Adão, assim
também, pela negação do mesmo, deveria Cristo
vencer” (White, 2013, p. 163). Em Mateus (4,1-4)
talvez se encontre a passagem mais emblemática
sobre o jejum, pois fala do jejum do próprio Cristo: “(1) Então foi conduzido Jesus ao deserto pelo
Espírito para ser tentado pelo diabo. (2) E, tendo
jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve
fome. (3) E chegando-se a ele, o tentador disse: ‘Se
tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se
tornem pães’. (4) Ele, porém, respondendo, disse:
‘Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de
toda a palavra que sai da boca de Deus’”.
Outra passagem de Mateus reforça a ideia do
jejum contra a tentação do demônio: “Esta casta
de demônio não se expulsa senão pela oração
e pelo jejum” (Mateus 17,21). Em Esdras, o jejum
aparece como um recurso para se falar com Deus:
“Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aavá, para
nos humilharmos diante da face de Nosso Deus, para
lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos
filhos, e para toda a nossa fazenda” (8,21). Ainda
em Esdras, como em outras passagens, o jejum é
sempre acompanhado de orações, associação comum
também nas tradições islâmica e judaica: “Nós, pois,
jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se
pelas nossas orações” (8,23).
Do Cristianismo primitivo até o fim da Idade
Média, a gula como pecado e o jejum como a solução para ele foi tema recorrente entre teólogos. Se
no começo do Cristianismo houve muita discussão
sobre as regras do comer, na Idade Média os jejuns
estavam bastante sistematizados, e eram coletivos e
obrigatórios à população leiga, especialmente o jejum
de carne vermelha, na Quaresma, na Semana Santa
e em todas quartas e sextas-feiras.
“No Cristianismo jejuar tomou a conotação de
abstinência de certos alimentos e fazer apenas uma
refeição nas vésperas de dias santos. […] Para ser
preciso, a abstinência de comida no Cristianismo
medieval seguia o conceito de ‘comida seca’, isto é,
viver de pão, sal e água, eventualmente suplementada
por frutas e vegetais” (Adamson, 2004, p. 186-188).
Comida seca era a comida sem sangue e, por
extensão, sem carne. E, ao contrário do jejum de
comida seca, xerofagia, havia o jejum só de líquidos
(Shaw, 2008, p. 80).
Além de prova de devoção e pertencimento – já
que quem não os cumprisse poderia ser acusado de
heresia –, eram também penitência e punição sobre
pecados, tais como os de natureza sexual. Relações
sexuais em dias santos, em locais públicos ou em
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posições que não favorecessem o coito eram sempre
punidas com jejuns, a pão e água, de dez a quarenta
dias, repetindo-se por vários anos, dependendo da
gravidade da infração.
Nos dias de hoje, a Igreja Católica prega o jejum
individual, de forma esporádica, como sugestão de
uma prática que pode ajudar tanto no autocontrole como na expiação dos pecados. Com grande
facilidade se encontra na internet, por exemplo,
instruções para a realização do jejum e os tipos de
jejum atestados pela Igreja, todos recomendando
que se tenha cautela na execução do exercício, a fim
de não acarretar danos à saúde. Há quatro tipos
de jejum: o “jejum da Igreja”, no qual, após o café
da manhã, escolhe-se não fazer uma das refeições,
almoço ou jantar, nem comer nada entre os intervalos; o “jejum a pão e água”, em que, após o café
da manhã, passa-se o resto do dia com pão e água,
sugerindo-se comer pão integral ou sírio, por serem
mais substanciosos, e não ingerir água e pão ao mesmo tempo, para que não fermentem, gerando dor de
cabeça; o “jejum de líquidos”, em que, após o café
da manhã, o fiel passa o dia com chás, sucos, água
de coco e sopas bem líquidas com sal, por conta da
pressão; e o “jejum completo”, recomendado apenas
para os que já estão acostumados com a prática, pois
não permite a ingestão de nenhum alimento após o
café da manhã, apenas água (cf. site da comunidade
carismática católica Canção Nova).
No Hinduísmo, as regras para o jejum são bastante complexas, variando segundo o mês do ano,
a divindade de devoção do fiel, a casta, a família, a
idade, o gênero e o grau de ortodoxia. O fiel pode
jejuar consumindo comidas consideradas puras,
adotando uma dieta completamente lactovegetariana
ou abstendo-se de suas comidas favoritas. Jejuns
comuns incluem domingos, dias de lua nova, de lua
cheia, dias de eclipses, de equinócios, de solstícios e
de conjunções de planetas.
Cada dia da semana é dedicado a determinados
deuses. Entre os leigos, costuma-se jejuar ao
menos uma vez por semana, de acordo com o deus
com o qual se deseja comunicar. O jejum é parcial,
evitando-se alguns alimentos nesse dia, como arroz,
trigo, lentilhas, sal (jejum chamado upvaas), ou de
cebola e alho (jejum chamado vrat). O jejum dura
do nascer ao pôr do sol, intercalado por uma refeição
que segue as restrições citadas. Há numerosos livros
e sites com “receitas vrat”, isto é, sem cebola ou alho,
próprias para dias de jejum, bem como “receitas
upvaas”, sem cereais ou sal. Alguns deuses, em seus
respectivos dias, também não permitem o uso de
outros ingredientes, tais como o óleo vegetal no dia
de Surya, domingo. O objetivo do jejum é agradar aos
deuses e deles obter favores. Mulheres que desejem
se casar, por exemplo, devem praticar o jejum vrat
às segundas-feiras, em homenagem a Shiva Purana
(Souza, 2015, p. 96).
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Outro objetivo dos jejuns consiste em aprimorar
o domínio de si mesmo pelo controle dos sentidos,
favorecendo assim a meditação, sadhana. Acredita-se que os benefícios do jejum sejam tanto espirituais
quanto materiais. Afirma-se que purifica o corpo
por eliminar toxinas. Diferentemente das práticas
ocidentais, que buscam a mortificação do corpo e
a recusa do prazer, no Oriente, entre os leigos, o
jejum deseja melhorar a performance do corpo para
que este favoreça o indivíduo a encontrar-se através
de práticas físicas.
III. Celibato. Diferentemente da alimentação,
o sexo não é imprescindível para a vida de um indivíduo; entretanto, parece configurar um dos mais
intensos desejos do ser humano e que, segundo a
visão de muitas religiões, é capaz de desviar completamente o sujeito da vida espiritual e da moral por
elas proposta. “Galeno [médico pagão, 130-210] admitia ser estranho que os deuses houvessem decidido
manter a espécie humana por meio de um prazer tão
aguçado e, potencialmente, tão antissocial, já que
há um imenso prazer pareado com o exercício dos
órgãos geradores, e um desejo devastador antecede
seu uso” (Brown, 1990, p. 25).
A fala de Galeno ilustra a forte influência das
ideias médicas da época sobre o comportamento
religioso. Trata-se da medicina humoral, iniciada pelo
grego Hipócrates, que tinha por princípio manter o
equilíbrio dos líquidos (humores) e da temperatura
do corpo. Do equilíbrio dessas propriedades resultavam estados de saúde física, bem como comportamentos. Práticas, incluindo alimentação, que aquecessem demais o corpo poderiam levar o sujeito
à concupiscência. Em contrapartida, a moderação
poderia auxiliar na saúde e num comportamento
moralmente equilibrado. Havia uma ideia de que o
sêmen mantido no corpo tornaria o homem mais
viril, crença que foi uma das justificativas para o
celibato cristão.
“O homem adulto que se tornava eunuco, atando
cuidadosamente seus testículos, tornava-se um ásporos, um homem que não desperdiçava nenhum fogo
vital com outrem. Galeno julgava que, se os atletas
olímpicos pudessem ser castrados, de tal modo que
suas reservas de calor não fossem prejudicadas pela
operação, eles seriam mais fortes. […] Homens que
permanecessem castos são mais fortes e melhores
do que os outros e passam a vida com mais saúde”
(Brown, 1990, p. 27).
Aliada a essa medicina está também a influência
estoica, como já mencionado no item sobre ascetismo. No pensamento estoico, o coito servia apenas
para gerar filhos. O casal não deveria fazer amor
apenas por prazer: embora sexo fosse um ato privado,
nenhuma busca pela realização do desejo erótico
deveria desviar a conduta do homem público. Até
mesmo o quarto conjugal devia ser “uma escola de
comportamento ordeiro” (Brown, 1990, p. 29).
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As ideias judaicas de controle do coito, no sentido
de observar o ciclo menstrual da mulher (não se tendo relações com ela durante a menstruação nem nos
sete dias posteriores), o não desperdício do sêmen
(oposição ao onanismo), a proibição do casamento
entre não judeus ou parentes próximos também corroboravam para a associação entre pureza e sexualidade no Cristianismo. Mas talvez o argumento mais
forte em defesa do celibato no Cristianismo esteja no
fato de que Cristo era celibatário e Maria, sua mãe,
concebera virgem. A castidade tornou-se um valor
fundamental no Cristianismo. Segundo Ronaldo
Vainfas, embora já houvesse regulamentações quanto
ao sexo, o Cristianismo deu-lhe um peso maior: “Os
hebreus concebiam, pois, o pecado original como
desobediência a Deus estimulado pela vontade de
conhecer (lembremos a árvore na qual se escondia
a serpente). Clemente de Alexandria foi o primeiro a
‘sexualizar’ esta narrativa, mas foi Agostinho quem,
definitivamente, relacionou a concupiscência ao
pecado original. A interpretação ‘sexualizada’ do
primeiro pecado marcou decisivamente o conjunto
das éticas cristãs” (Vainfas, 1992, p. 83).
Dessa maneira, manter-se virgem, casto, tornou-se
um princípio fundamental do Cristianismo primitivo. Nesse primeiro momento de consolidação das
condutas cristãs, o casamento não era bem aceito, e
muitos dos patrísticos desencorajavam qualquer tipo
de união. Houve quem até mesmo abandonasse as
famílias para seguir a fé, e até moços que se tornaram eunucos em nome da fé. O que era, entretanto,
um comportamento de ascetas normatizou-se entre
os leigos. O casamento só foi admitido como um
mal menor, como coloca Paulo: “(1) […] bom seria
que o homem não tocasse em mulher. (2) Mas por
causa da imoralidade sexual, cada um tenha sua própria mulher e cada uma tenha seu próprio marido.
[…] (9) Se não podem conter-se, casem-se. Casar é
melhor do que abrasarem-se” (1 Coríntios 7,1-2.9).
Desse modo, casar não significou permissão para o
sexo livre entre marido e mulher; ao contrário, ambos
deveriam ainda manter-se castos. As relações sexuais
só ocorreriam com finalidade de procriação, nas posições ditas “naturais”, isto é, que favorecessem o coito,
seguindo os modelos estoico e judaico. Na Idade Média, o controle dessa castidade era ferrenho e se dava
pela confissão. Manuais de confissão e penitenciais,
tais como o Medicus, do teólogo Burchard/Burcardo
de Worms (950-1025), previam punições a todos
os comportamentos relativos ao sexo que fugissem
ao propósito da procriação, tais como posições que
não facilitassem a “semeadura”, adultério, fornicação,
relações homossexuais etc. Pelos sacramentos do
casamento e da confissão buscava-se controlar a castidade. A sacramentalização do matrimônio triunfou
com dificuldade por volta do século XII, momento
em que o celibato para sacerdotes cristãos também
foi estabelecido: “Ao clero, homens do mundo
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espiritual, deveria caber a castidade e o poder. Aos
leigos, homens do mundo profano, caberia o
matrimônio e a obediência” (Vainfas, 1992, p. 34).
No Islã, o celibato fica restrito à sua vertente
mística, o Sufismo, bastante influenciada pelo
já citado trabalho de Al-Ghazali, Curbing the two
appetites. Sua visão sobre o assunto assemelha-se
ao começo do Cristianismo, na qual o casamento é
recomendado para os que não estão prontos para o
celibato: “O que quer que desvie a atenção atribuída
a Deus, é numa deficiência. O noviço deve olhar em
seu coração. Se ele puder permanecer celibatário
está mais perto do que é desejado, se não pode se
concentrar, então o casamento é melhor para ele. Há
três tratamentos para esta doença: jejuar, evitar olhar
e concentrar-se naquilo que preocupa o coração. Se
estas três formas não funcionarem, então casamento
é a cura” (Al-Ghazali, 1992, p. 107).
No Judaísmo não se encontra a ideia de celibato,
uma vez que o casamento e os filhos são compreendidos como obrigações sagradas. Houve, entretanto,
no segundo século a.C., um grupo de ascetas que
viveram no deserto da Judeia, junto ao mar Morto,
conhecido como Essênios. “Os membros da comunidade acreditavam que, ao término da era conturbada
em que viviam, Deus libertaria Israel. Ele recrutaria
seu povo tal como deveria ser. A comunidade ficaria
diante dele num novo Israel: ‘Ele aprimorará para si
o arcabouço humano, arrancando o espírito de falsidade das fronteiras da carne’” (Brown, 1990, p. 41).
Diferentemente das religiões abraâmicas, nas
quais o sujeito deve escolher entre ser leigo ou
clérigo – casado ou celibatário –, no Hinduísmo
o celibato aparece em diversos momentos da vida.
Para hindus, sexualidade não é uma coisa e espiritualidade, outra. Eles são, em vez disso, dois
aspectos do mesmo fogo sagrado. Ao contrário do
Ocidente, que vê no sexo imoralidade, o Hinduísmo vê potencialidade, pois, dependendo de como
se lida com essa força, não se trata de supressão,
mas de canalização. Segundo sua doutrina, a vida
espiritual de um homem seria dividida em quatro
estágios, ou ashramas. Com exceção do segundo,
Grihastha, que trata do casamento e da construção
do patrimônio material, os outros três implicam
o celibato. No primeiro, Brahmacharya, o jovem
deixa sua casa e acompanha um guru a fim de
ser instruído, devendo permanecer celibatário. A
palavra Brahmacharya, num sentido mais amplo,
designa o não desvirtuamento da sexualidade,
incluindo: não perverter nem degradar, explorar
ou se submeter ao sexo. Brahmacharya é também
um dos Yamas (restrições externas), conjunto de
princípios pertencentes ao Yoga Sutra de Patanjali.
Após o trabalho e a vida em família, no segundo
estágio chega o momento de começar a retirar-se
da vida mundana gradativamente, de diminuir o
contato com os membros da família, e a mulher pode
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ir junto, mas recomenda-se a abstinência sexual;
este é o Vanaprastha. No último estágio, Samnyasa,
o sujeito torna-se um renunciante da vida mundana,
deixando para trás casa, família, mulher, vestuário
convencional, bens materiais etc., para viver em
comunhão com Deus. Essa fase é um ascetismo, e os
que vivem como renunciantes são chamados sadhus.
O conceito de “renúncia”, nesse contexto, inclui a
renúncia aos rituais religiosos até então praticados
constantemente, como se o sadhu os tivesse incorporado, não necessitando mais materializá-los para
obter seus benefícios. “Acredita-se que a renúncia
produza efeitos automáticos exatamente como um
ritual, além de dissolver completamente os laços
do casamento.”
Entre os iogues abstinentes encontra-se o grupo
dos Urdhivareta iogues – Urdhva, “para cima”; reta,
“semente” –, isto é, dos praticantes que sublimam a
ejaculação do sêmen, que, em vez de descer, bhoga,
“sobe”, yoga. O Bindu Ioga é a ioga do sêmen, no
qual se acredita que o controle da ejaculação pelas
técnicas de ioga pode ser um caminho para o crescimento espiritual, bem como para a saúde; para
tanto, porém, é necessário ser celibatário; trata-se
de manter a energia sexual no próprio corpo, ideia
que se assemelha um pouco à ideia de Galeno e que
talvez até o tenha influenciado em tempos remotos.
Também diferente das tradições religiosas ocidentais, o Budismo não classifica o sexo como algo imoral
e pecaminoso; o problema do sexo reside no desejo,
sendo, portanto, apego, constituindo um obstáculo
à iluminação e à libertação do samsara, roda das
encarnações. O próprio Buda, como celibatário, serve
de exemplo de conduta, assim como foi Cristo no
Cristianismo primitivo. Dessa maneira, o celibato é
uma condição para o monge budista, especialmente
no Budismo Theravada. A restrição ao sexo está entre
os cinco princípios que um monge budista não pode
quebrar, podendo ser por isso, permanentemente,
expulso da Sangha (ordem budista), o que está expresso no Vinaya Pitaka, a doutrina Budista.
IV. Mulher. Na questão das privações, alimentares
ou sexuais, a mulher também se encontrava sujeita,
mas por razões diferentes dos homens. A maioria
dos textos ascéticos em todas as religiões foi escrita
por homens e para homens; quando mencionada,
a mulher é objeto de controle e contenção. Fala-se
sobre ela e não para ela, o que demonstra que a
mulher é mais um dos itens dos quais os homens
deveriam se abster. A imagem da mulher, quando
do estabelecimento de regras ascéticas e/ou condutas
de abstinência, era sempre colocada num dos dois
extremos: a mulher passiva e inferior ou a mulher
como ser diabólico/maligno. E, neste último sentido,
pelo menos até a Idade Média, a mulher é, tal qual a
carne ou o vinho, uma tentação com impacto na vida
espiritual masculina. Tal visão ainda é encontrada em
algumas religiões.
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No Islamismo, a mulher como algo que desvia
o homem de Deus fica bastante evidente. Na fala
do teólogo medieval Al-Ghazali habitam os alertas
contra o perigo feminino: “Said ibn al-Musayyib
falou: ‘Quando o Senhor enviou o Profeta, Iblis [anjo
caído que se tornaria Satã] desesperou-se e tentou
destruí-lo através da mulher’” (Al-Ghazali, 1992, p.
95) E até mesmo o casamento configuraria um descaminho: “Aquele que busca a intimidade com outro
além de Deus desvia-se Dele. O noviço não deve se
enganar sobre os múltiplos casamentos do Profeta,
pois nada no mundo poderia desviar Seu coração
de Deus. Não se pode comparar anjos com ferreiros.
Por essa razão, Abu Sulayman al-Darani declarou:
‘Aquele que se casa está vinculado a este mundo’. Ele
também disse: ‘Eu nunca conheci um noviço que se
casasse e permanecesse firme ao seu compromisso
inicial (exercícios espirituais, por exemplo)’. Alguém
lhe perguntou: ‘Você não precisa dos prazeres de uma
mulher?’. E ele respondeu: ‘Que Deus não me faça
gostar de uma, pois intimidade com elas impede a
intimidade com Deus’. Ele também disse: ‘Qualquer
coisa que afasta de Deus, seja a mulher, a família, os
filhos ou as possessões é uma maldição sobre você’”
(Al-Ghazali, 1992, p. 99).
No Judaísmo, o mito de Lilith, a mulher anterior
a Eva que queria equiparação ao homem, despertou
nos futuros homens da religião um enorme senso de cautela masculina. A partir daí as mulheres
foram vistas como um ser ameaçador que deveria
ser vigiado sob regras estritas de contenção, e o
casamento não deixa de ser uma dessas contenções:
“Os homens deveriam dominar (ou, em termos
modernos, sublimar) seu desejo sexual através
do estudo e da oração – duas atividades que, no
mundo rabínico, são mais valorizadas do que o sexo
A relação entre mestres e discípulos é frequentemente
vista como superior à do pai e filho e certamente à
do marido com a mulher. No mundo dos rabinos,
mulheres são consideradas como um instrumento
para a procriação, mas não são respeitadas em seus
direitos. Os rabinos reconhecem que as mulheres têm
necessidade e desejo sexual, mas que não possuem
nem disciplina nem inteligência para controlá-lo. A
tradição rabínica vê a mulher como fonte de tentação e ansiedade para os homens. Por essa razão,
restrições severas são aplicadas quanto ao estudo da
mulher; suas roupas, seu comportamento público e
participação na vida ritual devem assegurar que o
homem não seja tentado pela presença da mulher.
[…] Não se confia nas mulheres, e o Talmud é repleto
de injunções contra o contato com elas” (Machacek
e Wilcox, 2003, p. 182).
Entre os ascetas hindus, chamados sadhus, a história não é diferente. Na própria doutrina, na descrição
dos quatro estágios da vida espiritual, percebe-se que
a instrução está sendo dirigida aos homens: Brahmacharya, quando o jovem deixa sua casa e acompanha
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um guru a fim de ser instruído; Grihastha, trata do
casamento, incluindo a construção de um patrimônio
e uma família; Vanaprastha, ou retiro gradual, quando
o indivíduo começa a se apartar do mundo, ele pode
levar a mulher consigo, mas deve ter pouco contato
com membros da família (filhos e netos, que a essa
altura já serão autônomos); e Samnyasa, ascetismo
em que o sujeito renuncia a tudo.
Embora haja certo espaço para o feminino entre
as divindades do panteão e as funções rituais, especialmente em algumas ramificações hinduístas, tais
como o culto a Shakti, a prevenção contra a mulher
ainda existe: “O que é potencialmente perigoso para
o homem é a sexualidade vibrante que a mulher
incorpora, e não a mulher em si. Por essa sexualidade potente é que ficam aprisionados os que a
desejam, sendo isso identificado como a causa-raiz
do sofrimento. Por essa razão, as dimensões negativas
da sexualidade, incorporadas na mulher, devem ser
transformadas através de ação ritual” (Machacek e
Wilcox, 2003, p. 111).
Na Índia de hoje, há, entretanto, como em todas
as outras religiões, movimentos femininos, e tem-se
encontrado cada vez mais sadhus (ascetas) mulheres,
fundando seus próprios grupos. Sadhus femininas
ou mulheres hindus santas têm quebrado a tradição
e formaram um novo e exclusivamente feminino
grupo na Índia, esperando acabar com a dominação
masculina sobre as práticas espirituais.
No Budismo, o texto da monja brasileira Coen,
Zen Budismo e gênero, aponta as diferenças no
tratamento das monjas no Budismo. Nem sempre
as mulheres foram admitidas nas sanghas (ordens
monásticas budistas), apesar de Buda afirmar: “Eu
e todos os seres da Grande Terra simultaneamente
nos tornamos o Caminho” (Coen, 2005, p. 1). A
monja justifica que a Iluminação, o Despertar, não
é suficiente para superar os preconceitos culturais;
assim, estando as mulheres nas sanghas, foram-lhes
aplicadas regras extras, oito regras específicas
para as mulheres, uma delas dizendo o seguinte:
“Admoestação de monjas para monges é proibida;
admoestação de monges para monjas não é proibida”
(p. 2). Além disso, a monja conta que as monjas se
comprometiam a manter 311 regras, enquanto os
homens mantinham 227, e as penalidades para os
homens eram menores (p. 3).
Entre os gregos pré-cristãos, a imagem da
mulher era de alguém que necessitava ser cuidada,
guiada, por ser um ser incompleto em sua formação.
De acordo com Aristóteles, o ser do sexo feminino
não teria absorvido calor suficiente para completar
sua formação, tornando-se mais frio, flácido, com voz
fina e irracional (Vietta, 2015, p. 78). Dessa maneira,
eram sempre tuteladas pelo pai, pelo marido: “Plutarco advertiu Poliano que poderia absorver Eurídice em
seu próprio mundo circunspecto. Ela deveria comer
com ele e seus amigos. Caso contrário, aprenderia a
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se empanturrar quando estivesse sozinha” (Brown,
1990, p. 22).
No Cristianismo, houve uma obstinação com a
virgindade, tanto de homens quanto de mulheres,
mas principalmente de mulheres, e no caso delas o
assunto era resolvido por homens; assim, por razões
e com intensidades diferentes, sempre houve discussões sobre como manter a virgindade e a castidade da
mulher, fosse ela solteira, casada, viúva ou religiosa,
pois, afinal, Maria, mãe de Jesus, concebeu sendo
virgem. Nos primeiros dois séculos, partindo dos
patrísticos, “a mensagem era hostil ao casamento,
alertando contra os perigos da vida conjugal, desde
as dificuldades da convivência diária com o marido,
à escravidão de se submeter a ele carnalmente; em
contrapartida, enaltecia a virgindade, educava as
mulheres para vida continente” (Vainfas, 1992, p. 9).
Muitos, como Crisóstomo e Basílio de Ancira, escreveram suas preocupações e sugestões sobre como seria possível às mulheres renunciar ao prazer quando
o único “prazer” deveria ser espiritual. As mulheres
eram orientadas a controlar todos os sentidos, até
mesmo a visão, e, para que não retivessem imagens
tentadoras em mente, deveriam também comer
pouco, e apenas alimentos que tornassem o corpo
frio e seco, pois o paladar também era visto como
uma das portas para o pecado. Deveriam isolar-se ou
isolar o corpo, como meio de não se corromperem.
Claro que não era possível manter uma sociedade
de virgens; primeiro, por conta da necessidade de
procriação e, segundo, porque nem todos conseguiam manter-se firmes na castidade. O casamento
surge como um mal necessário, como imprime a
fala de Paulo em 1 Coríntios 7: “(8) aos solteiros e às
viúvas eu digo que seria melhor não se casarem, (9)
mas se vocês não podem dominar o desejo sexual,
então casem, pois é melhor casar do que arder”. “O
casamento povoa a terra, a virgindade, o Paraíso”,
dizia o teólogo Jerônimo. Mas ainda dentro do casamento, a pureza e a virgindade, especialmente da
mulher, devem ser mantidas. Agostinho dizia que o
casamento só era bom por três razões: a criança, a
fidelidade e o sacramento (ideia que levou muito
tempo para se consolidar), mas era condenável enquanto busca do prazer carnal. Agostinho, em De
bono conjugali, afirmava a importância da continência
conjugal, considerando as emissões seminais durante
o sono preferíveis ao ato carnal. Basílio de Ancira
disse que “as mulheres possuídas pelos mais ‘ímpios
esposos’ conservavam-se virgens, pois, tendo a mulher casada optado pela virgindade, o marido poderia
apenas ‘violentá-la’, mas não ‘corrompê-la’: […] foi
a si mesmo que ele corrompeu e maculou; mas a
virgem, cujo corpo foi abandonado por sua alma,
continua sem corrupção” (Vainfas, 1992, p. 14).
Até o início da Idade Moderna, a família decidia
sobre o destino de suas filhas, que podiam ser
casadas com um marido escolhido pela família, por
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interesses econômicos ou culturais; ou, como na Idade Média, era comum destinar, com ou sem vocação,
à vida religiosa, as meninas “em idade precoce, no
intuito de liberar a família dos pagamentos de dotes.
[…] As famílias cristãs consideravam pecaminoso
enjeitar seus filhos; assim, passaram a julgar conveniente dedicar suas filhas indesejadas à Igreja”
(Brown, 1990, p. 219).
As moças em idade de casamento destinadas
ao serviço religioso eram chamadas “as noivas de
Cristo” e, uma vez aceitas, seriam então propriedade
da Igreja; elas eram “ex-votos humanos. Já não
eram mulheres; tinham-se transformado num ‘vaso
sagrado dedicado ao Senhor’” (Brown, 1990, p. 219).
As noivas de Cristo passavam, portanto, a seguir fielmente a instrução dos padres, tornavam-se ascetas e,
muitas, se impunham o mesmo rigor de um ascetismo masculino e heroico, “associado à automortificação extrema, ao perigo físico e à perda da identidade
convencional” (Brown, 1990, p. 220), mantendo-se
virgens e abstendo-se da comida como ferramenta de
autocontrole, penitência e espiritualidade, no sentido de suprimir as sensações corporais. O ascetismo
dos Padres do Deserto ficou bastante conhecido na
história do Cristianismo; à margem, contudo, ficaram
muitas das mulheres ascetas do mesmo período. Só
os homens eram considerados capazes de praticar
o ascetismo apropriadamente. Há, porém, estudos
detalhados sobre o ascetismo cristão feminino nos
primeiros cinco séculos da Igreja, como a tese de
Caroline Walker Bynum, que, além de chamar a
atenção para o amplo ascetismo feminino na Igreja
da época, também o coloca, paradoxalmente, como
“uma das únicas formas de superação ou elevação
espiritual da mulher, num contexto teológico em que
a mulher estava para o homem assim como a carne
está para o espírito ou alma” (Weinberg e Cordás,
2006, p. 30).
De acordo com Bynum, “18% dos canonizados
ou referidos como santos entre 1000 e 1700 eram
mulheres; 50% delas teve na doença (frequentemente
causada por jejum e outras práticas penitenciais) a
principal causa de sua santificação” (1997, p. 123)
O modelo masculino de santidade poderia variar
quanto aos feitos dos santos, mas o feminino era
caracterizado pelo jejum. “Entre a Antiguidade tardia e os anos 1500, há pelo menos trinta casos de
mulheres relatadas como tendo sobrevivido apenas
da Eucaristia.” Santa Liduína de Schiedam, por
exemplo, tem como fato mais popular de sua história
seu jejum miraculoso, a ponto de este fato superar
qualquer outro aspecto de sua vida (p. 124). Durante
seus últimos anos doente, quando quase já não podia
mais engolir, Liduína recebia a comunhão a cada dois
dias. Seus biógrafos afirmam que esta foi sua única
comida, todavia, sua vida fora muito perturbada por
conflitos com o clero local por conta de suas miraculosas visões eucarísticas e a fome. Um incidente em
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particular mostra não apenas a centralidade do corpo
de Cristo como alimento para a espiritualidade
de Liduína, como também o anseio da mulher pela
hóstia: embora isso a tenha mantido sob o controle
do clero, poderia significar para esse mesmo clero
uma ameaça, ambos porque significava uma crítica
ao comportamento deles ou um meio de contornar
seu poder (Bynum, 1997, p. 126).
Além de Liduína, outras fazem jus ao fenômeno
que recebeu o nome de “Santas jejuadoras” – Santa
Vilgeforte, Santa Clara de Assis, Santa Catarina de
Siena, Santa Maria Madalena de Pazzi, Santa Rosa
de Lima, Santa Verônica Giulini, entre outras. Santa
Vilgeforte, “virgem forte”, viveu entre os séculos VIII
e X. Seus pais, pagãos, tinham a intenção de casá-la;
quando ela soube, fez voto de jejum e castidade
perpétuos e passou a pedir a Deus que destruísse
sua beleza para não ter de casar, o que parece ter
sido atendido, pois, ao vê-la tão magra e abatida,
o pretendente recusou-a e seu pai mandou então
crucificá-la. Sua imagem é retratada através de uma
mulher pregada na cruz, com barba. “Na cruz ela teria
rezado para que todos se lembrassem das coisas que
estorvam as mulheres e das quais ela estava sendo
liberada. Aclamava, ainda, que aquela que a usasse
como mediadora em suas orações seria atendida”
(Weinberg e Cordás, 2006, p. 34).
Em seu trabalho Do altar às passarelas: da anorexia
santa à anorexia nervosa, o psiquiatra Táki Anastassios
Cordás compara o jejum das referidas santas a um
comportamento anoréxico, causado pela grande
repressão à liberdade individual e feminina. No
dicionário sobre comida e religião de Fieldhouse,
encontra-se o verbete Holy Anorexia – “anorexia santa”: “Mulheres religiosas da Idade Média eram sujeitas
a uma Igreja de estrutura patriarcal e com disciplina
estritamente monástica, com poucas oportunidades
de autoexpressão. A comida era uma das poucas
coisas sob o controle feminino, e algumas mulheres
devotas manipulavam seu comportamento alimentar
a fim de atingir objetivos religiosos” (2017, p. 36).
Em vez de perseguir o desejo pela magreza,
como ocorre com a anorexia nervosa dos dias modernos, elas usavam o jejum extremo como um meio
de autossacrifício e identificação com o sofrimento
de Cristo.
Outra mulher a se destacar pelo ascetismo, entretanto não por um radicalismo consigo própria, foi
Ellen G. White, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
White nasceu em 1827 e é descrita por seus biógrafos
e fiéis da Igreja Adventista como uma mulher de
dons espirituais, que teria, inspirada pelo Espírito, a
missão de realizar a Reforma Alimentar como um
tipo de preparação para a chegada de Jesus. White
teve sonhos, visões, e foi uma estudiosa da Bíblia.
É uma das autoras americanas que mais escreveu.
A obra mais completa de White sobre alimentação, Conselhos sobre o regime alimentar, consiste
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numa coletânea de manuscritos, artigos para jornais
e livros. Compondo um verdadeiro tratado sobre
como e por que cuidar da saúde através da alimentação, a obra possui um viés nutricional, entretanto,
alertando para a obrigação de o ser humano cuidar
da propriedade de Deus, o corpo. Para ela, cuidar
da saúde consiste numa tarefa moral: “Ninguém
que professe devoção considera com indiferença a
saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento
de que a intemperança não é pecado e não afeta a
espiritualidade. Existe uma íntima correspondência
entre a natureza física e a natureza moral. Quanto a
nossos primeiros pais, o desejo imoderado trouxe
em resultado a perda do Éden” (White, 2013, p. 42).
White propõe uma alimentação continente, sem
qualquer produto de origem animal, sem açúcar, sem
condimentos. Os alimentos devem ser consumidos
crus ou cozidos da maneira mais simples possível,
só com água, por exemplo. Os jejuns de penitência e
purificação são recomendados, conforme a conduta e
necessidade de cada indivíduo, mas sem radicalismo.
A ideia é manter-se saudável para louvar a Deus,
não se distraindo com o prazer que a comida pode
proporcionar. Por causa de sua “doutrina alimentar”,
White se destacou, tornando-se uma das líderes espirituais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde
até hoje a alimentação tem papel fundamental.
V. Carne. O consumo de carne é sempre uma
grande discussão, notadamente no campo religioso.
A carne é um alimento especial por tudo o que implica sua obtenção. Em geral, no mesmo montante
de tempo em que se produz carne para um número
de pessoas, produzem-se vegetais para vinte vezes
mais pessoas. E mais relevante é o fato de que obter
carne significa ter de usar violência. Antes do Cristianismo, todas as religiões justificavam tal violência
valendo-se dos banquetes sacrificais, nos quais as
vítimas, após serem oferecidas, eram consumidas;
além disso, havia certa repugnância – kenebreion –,
comum aos mundos grego e romano, ao consumo
de animais que não tivessem morrido pelas mãos do
homem. Entretanto, havia já os que se abstinham
do consumo de carne, como alguns movimentos
religiosos da Antiguidade, tais como os pitagóricos
ou, ainda, o movimento órfico, que se opunham ao
banquete sacrifical também um movimento político.
A recusa a matar designava um sistema social não
estruturado pela tradicional religião sacrifical.
Muitos foram perseguidos por isso.
A instauração do Cristianismo acarretou, associado a outros fatores, o fim do sistema sacrifical e
trouxe em seu bojo uma grande polêmica sobre o
consumo ou a abstenção de carne, que teria durado
séculos. Vale lembrar que, mesmo sem estar associada
ao Cristianismo, a questão é debatida até hoje. O
início da discussão começa com a Patrística. Já na
Bíblia a palavra “carne” é usada num sentido amplo,
que designa pecado, corpo – coisas opostas a Deus,
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que é espírito: “(5) Porque os que são segundo a
carne inclinam-se para as coisas da carne; mas os que
são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito.
(6) Porque a inclinação da carne é morte, mas a
inclinação do Espírito é vida e paz. (7) Porquanto
a inclinação da carne é inimizade com Deus, pois
não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode
ser. (8) Portanto, os que estão na carne não podem
agradar a Deus. (13) Porque se viverdes segundo a
carne, morrereis; mas se pelo Espírito mortificardes
as obras do corpo, vivereis” (Romanos 8,5–8,13).
A recusa ao consumo de carne fazia sentido no
começo do Cristianismo como recurso para a construção de uma identidade: se os pagãos sacrificavam
e comiam carne, ser cristão era o oposto; entretanto,
como já havia seitas pagãs vegetarianas, o Cristianismo não deveria fazer distinção de alimentos.
Muitos dos cristãos que se abstiveram do consumo
de carne e, portanto, do sistema sacrifical, parte das
religiões pagãs, foram perseguidos, assim como as
religiões já existentes e que se recusavam a matar.
Através da Eucaristia o sacrifício assumiu outra
forma: matar e consumir a carne não era mais necessário. Para Paulo, de origem grega, as regras alimentares estariam em segundo plano, possivelmente
por ser um assunto demasiadamente corpóreo. Em
Romanos 14,14-17, pode-se perceber: “(14) Por estar
unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de
que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura
para ele. (15) Se você faz com que um irmão fique
triste por causa do que você come, então você não
está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por
quem Cristo morreu se perca por causa da comida
que você come. (16) Não deem motivo para os outros
falarem mal daquilo que vocês acham bom. (17) Pois
o Reino de Deus não é uma questão de comida ou de
bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a
alegria que o Espírito Santo dá”.
Para Pedro, sendo até mesmo motivo de controvérsia com Paulo, a lei mosaica alimentar deveria
permanecer e os pagãos deveriam a ela obedecer.
Os Encratitas, do grego enkrateia, “continência” –
seita cristã do século II –, defendiam a virgindade
e a abstinência total de carne, ambos com objetivo
de autocontrole. Eles foram acusados por outros
cristãos de heresia, já que havia outras seitas pagãs
com princípios vegetarianos. Entre os acusadores
estavam Tertuliano, que condenava os que requeriam a abstinência perpétua como destruidores e
desprezadores dos trabalhos do Criador; por outro
lado, Tertuliano também criticava aqueles que usavam passagens como Romanos 14 ou 1 Coríntios
10,25 (“Vocês podem comer tudo o que vender no
mercado, sem nenhuma dúvida de consciência”)
para comerem desregradamente. Tertuliano sugere
abstinência de carne por duas semanas no ano, o
que não seria um desprezo às coisas de Deus, mas
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um adiamento. A abstinência, para Tertuliano, era a
redenção do pecado de Adão. Basílio de Cesareia foi
outro em defesa da abstinência de carne. Mais do que
outros defensores de tal atitude, Basílio destacava os
benefícios, pois “jejuar e abster-se de carne é bom
para saúde física, como atesta qualquer médico, e
tem benefícios para a comunidade, os mercados, as
casas e os casamentos. Além de ser uma armadura
contra demônios e uma companhia à oração”
(Shaw, 2008, p. 44). Essa visão sobre afastar demônios através da abstenção da carne vermelha era uma
ideia presente entre gregos pagãos, conforme nos
diz Peter Brown sobre Porfírio: “Ele acreditava que
um mundo de espíritos invisíveis acossava a pessoa.
Mas eles o faziam da maneira mais sinistra à mesa de
jantar, pairando sobre a carne vermelha e palpitante”
(Brown, 1990, p. 159).
A carne, segundo a medicina humoral, era considerada demasiadamente quente, alimento que
favoreceria então o descontrole dos humores e, consequentemente, do comportamento do indivíduo,
devendo, logo, ser evitada, especialmente pelos mais
jovens, que já tinham em si muito calor.
A Idade Antiga trouxe vários pontos de vista, mas,
à medida que o Cristianismo foi se institucionalizando, assim também ocorreu com as regras monásticas,
especialmente as que envolviam alimentos e sexo. As
já citadas Regras Beneditinas determinavam, quanto, quando, como e com quem comer: “[…] duas
refeições ao dia, com dois pratos cozidos, mais ou
menos meio quilo de pão e aproximadamente 200
ml de vinho por monge. A carne de qualquer animal
é absolutamente proibida, sendo servida apenas para
os convalescentes” (Adamson, 2004, p. 211). O
jejum, no caso e na época dos Beneditinos, era mais
brando; não se queria nenhum heroísmo ascético,
pois o monge deveria estar saudável para trabalhar,
estudar e orar. O que realmente foi eliminado do
cardápio foi o consumo da carne, uma medida com
intenção de suprimir os sentimentos de luxúria entre
os monges e purificar-lhes o corpo. A população leiga
da mesma época deveria abster-se de carne de animais de sangue quente, ovos, leite e seus derivados,
todas as quartas e sextas-feiras, e nas celebrações do
calendário litúrgico, tais como os quarenta dias da
Quaresma, os Quattor Tempora, jejuns no início das
estações, um jejum de penitência começando em 14
de novembro, jejuns de preparação para batismo,
comunhão etc. Podia-se chegar até 180 dias sem
carne ou derivados de animais nessa época. Em 1491,
a cúria de Roma relaxou as regras, permitindo ovos,
leite e derivados. Depois, as quartas-feiras caíram e
hoje há diferenças entre os países, nos quais os mais
flexíveis permaneceram apenas com a Quaresma e
a Semana Santa. As regras, de diferentes maneiras,
ainda permanecem em monastérios. Muitas delas
se enfraqueceram ou deixaram de existir após a
Reforma Protestante, já que entre os protestantes
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as regras criadas pela Igreja eram questionadas e
trouxeram uma significativa diminuição nos rituais
e práticas corporais. Os adventistas do Sétimo Dia,
entretanto, constituem uma exceção, pois a alimentação é um de seus pilares. O consumo de carne
é completamente desencorajado, conforme explica
Ellen G. White, a reformadora alimentar dos Adventistas: “Deus deu aos nossos pais o alimento que
pretendia que a raça humana comesse. Era contrário ao seu plano que se tirasse a vida de qualquer
criatura. Não devia haver morte no Éden” (White,
2013, p. 317-319).
Em diversos países, as igrejas adventistas são
detentoras de indústrias de alimentos que lhes forneçam alimentos segundo seus preceitos, sendo um dos
mais populares produtos a carne de soja. No Brasil
podemos encontrar a Superbom como uma empresa
pertencente aos adventistas.
Em relação ao consumo de carne não podemos
deixar de mencionar, especialmente entre as religiões
orientais, o conceito de ahimsa: a-himsa, himsa, que
significa “ferir, machucar, prejudicar”. Em português, o conceito acabou sendo traduzido como não
violência e, em termos de ações práticas, significa
não matar nem ferir espécie alguma. Tal conceito,
elaborado no Akaranga Sutra, escritura jainista do
quarto ou quinto século a.C., é mais flexível no
Hinduísmo e no Budismo, mas de alguma maneira
ainda acaba justificando o não consumo de produtos
animais. Os Jainistas são, definitivamente, os mais
radicais no conceito, buscando respeitar até mesmo
insetos, plantas e microrganismos, o que leva a um
vegetarianismo estrito que vai muito além de não
comer carne, incluindo também o respeito às plantas, de forma a não tirar nenhuma parte que possa
matá-las, e o consumo de alho, cebola, cogumelos
deve ser evitado.
No Hinduísmo o conceito encontra-se no Rig
Veda, e passou também para os Yamas (Yamas e Nyiamas, conjunto de normas e observações morais para
os ascetas iogues), mas há discussões quanto a quem
se aplica, uma vez que o Hinduísmo, em algumas
de suas vertentes, é sacrifical; dessa maneira, alguns
animais podem ser exceção. A ideia generalizada que
o Ocidente tem sobre uma Índia estritamente vegetariana vem da influência do asceta iogue Sahajanand
Swami ou Swaminarayan, que viveu nos séculos
XVIII e XIX. Swaminarayan era radicalmente contra
os sacrifícios animais prescritos nos Vedas; assim,
ele buscou meios de adaptar rituais védicos de tal maneira que pudessem continuar a ser feitos, ao mesmo
tempo em que se resgatava o ahimsa. Swaminarayan
reforçou o lactovegetarianismo e proibiu o consumo
de carne. O asceta erigiu seis templos e formou mais
de quinhentos paramahansas – gurus que difundiram
suas ideias pelo mundo.
Os budistas também compartilham o conceito
de ahimsa, entretanto, há diferenças entre as ramifi-
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cações. O Budismo Mahayana é estritamente vegetariano, os monges cultivam e preparam a própria
comida; o Budismo Theravada aceita o consumo
de carne, pois, já que os monges são proibidos de
cozinhar pelo voto de renúncia ao fogo, eles devem
pedir comida e, assim, comer o que lhes for dado,
sem restrições. Há de se fazer diferença entre monges e leigos também. Em geral, monges são mais
estritos quanto aos preceitos alimentares, de forma
que, da parte dos leigos, no Budismo Theravada,
uma forma de praticar o Budismo é cozinhar para os
monges. O Zen Budismo também prima pelo vegetarianismo e muitas regras acerca do preparo da comida
(Souza, 2015, p. 107-108). “Hinduístas e Budistas
acreditam na reencarnação e na transmigração de
almas, isto significa que um animal pode renascer
como ser humano ou vice-versa. Comer uma alma
em potencial é errado” (Fieldhouse, 2017, p. 551).
Tal erro pode incorrer em um carma ruim, em que
aquele que matou ou consumiu sofrerá consequências como uma espécie de restituição.
Dietas que se abstém de carne e de outros produtos têm ganhado espaço no Ocidente, aparentemente
sem muitas relações com nosso passado cristão de
abstinência de carne. Uma consciência ecológica,
a crueldade contra os animais e uma mudança na
relação com eles têm gerado verdadeiras “religiões da
comida”, como é o caso do veganismo: com atitudes
quase jainistas, os veganos têm entre seus principais
valores éticos a preservação da vida. Mas nessa nova
onda de vegetarianismos há certo sentimento de
amizade e, mais recentemente, de um “parentesco”
artificial com os animais, que não têm relação com
as razões para o vegetarianismo no Oriente, mais
ligadas à contaminação ritual e ao carma.
VI. Álcool. No Islamismo, o álcool é proibido,
dado que o Corão alerta para a tentação de Satã
via qualquer substância inebriante (Corão 5, 90).
Curiosamente, a palavra álcool vem do árabe al-kohl,
um pó preto residual da destilação com antimônio.
O pó era utilizado para pintar os olhos, comumente
visto nas mulheres do mundo árabe. Com o tempo
a palavra passou a designar substâncias em geral,
resultantes de processo de destilação.
Na maioria das religiões, entretanto, a bebida
alcoólica pode ocupar posições aparentemente antagônicas, sendo sagrada em rituais e motivo para
desvio de conduta quando seu consumo é exagerado
ou em momentos inapropriados. Tal dualidade sobre o álcool, especialmente evidenciado no caso do
vinho, possibilita a reflexão sobre um dos principais
sentidos da abstinência, a temperança. Uma das
quatro virtudes cardeais de Platão, juntamente com
a sabedoria, a coragem e a justiça, essa virtude personificada nas divindades Sophrosyne, na Grécia, e
Sobrietas, em Roma, demonstra um valor que, desde
a Antiguidade, permeia as religiões ocidentais. No
Catolicismo, a virtude consta no Catecismo da Igreja
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Católica, parágrafo 1809: “A temperança é a virtude
moral que modera a atração pelos prazeres e procura
o equilíbrio no uso dos bens criados. Ela assegura
o domínio da vontade sobre os instintos e mantém
os desejos dentro dos limites da honestidade, ou
seja, é o controle sobre nossos impulsos, apetites e
desejo”. A temperança é muitas vezes louvada na
Bíblia: “Não te deixes levar pelas tuas más inclinações e refreia os teus apetites” (Sir 18,30). No Novo
Testamento, é chamada moderação ou sobriedade.
Devemos “viver com moderação, justiça e piedade
no mundo presente” (Tito 2,12).
No Espiritismo kardecista é frequentemente citada como uma das qualidades a ser alcançada através
da reforma íntima. O espírito equilibrado não come
nem bebe até o embotamento, nem mesmo conversa
em demasia.
A temperança é obviamente válida para qualquer
atividade humana e frequentemente mencionada
em oposição à gula, mas é a bebida alcoólica que
realmente a testa, dado o visível estado a que o
sujeito intemperante pode chegar, diferentemente
da gula, que pode, a menos que o sujeito engorde,
ser disfarçada. A embriaguez sempre foi vista como
uma espécie de indício da falta de moralidade num
sujeito, e a temperança, isto é, o controle de si em
relação aos prazeres, seu remédio.
Apesar da importância que bebidas alcoólicas
podem alcançar nas religiões, e de muitas até as
permitirem e fabricarem, como no caso de muitos
monastérios que produziam vinho ou saquê, seu
consumo não é incentivado, e, especialmente para
monges, a abstenção total é prescrita. Entre budistas e hinduístas, álcool não é proibido, mas é visto
como uma substância que impede a meditação, a
consciência e o autoconhecimento. Os hinduístas
classificam-no como um alimento tamásico, isto é,
uma categoria energética que causa tristeza, lentidão,
torpor, ignorância. Assim, o asceta deve abster-se,
mesmo que não seja proibido.
Entre as linhas cristãs protestantes, batistas são
abstêmios, metodistas são desencorajados, mas
não proibidos, assim como testemunhas de Jeová,
e, possivelmente, os mais estritos talvez sejam os
adventistas do Sétimo Dia, que associam o princípio
religioso à ciência (da nutrição em especial) e ao discurso racional, como é ilustrado na passagem a seguir
dos Conselhos sobre o regime alimentar: “Para algumas
pessoas não é de modo algum seguro ter em casa
vinho ou sidra. Herdaram a sede de estimulantes,
com que Satanás está continuamente os incitando a
condescenderem” (White, 2013, p. 855).
Considerando-se as doutrinas oficiais das religiões com suas prescrições e comportamento real
das pessoas, a questão do consumo de álcool parece
ser um termômetro das religiões vividas: há os que
escolhem ser abstêmios ainda que sua religião não
trate o assunto como interdição, assim como há os
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que podem flexibilizar as regras por conta própria.
Da mesma maneira, há de considerar a influência
cultural exercida em diferentes lugares sobre uma
mesma religião. “Há atitudes contrastantes em relação ao álcool entre as religiões do mundo. Uma perspectiva relativamente comum é a de que prejudica o
julgamento, diminui o autocontrole e é inimigo da
saúde, e por estas razões deve ser evitado sempre”
(Fieldhouse, 2017, p. 15).
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Patricia Rodrigues de Souza

ACOMODAÇÃO → Aculturação
ACULTURAÇÃO
Em 1936, Redfield, Linton e Herskovits, no
texto seminal Memorandum for the Study of Acculturation (p. 149-152), definiram aculturação como
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um fenómeno “resultante do encontro directo entre
grupos ou indivíduos de culturas diferentes, com a
subsequente alteração dos padrões culturais originais
de um ou de ambos os grupos. Além de terem definido como abordar o problema do ponto de vista do
material a recolher proveniente das várias culturas,
os autores listaram também uma série de tipos de
contactos (entre grupos ou entre populações inteiras,
missionários, comerciantes, imigrantes, entre outros).
Estes poderiam ser contactos amistosos ou hostis, de
acordo com as situações em que ocorressem. Assim,
os resultados destes encontros não seriam os mesmos
se uma cultura fosse imposta a um grupo ou se fosse
aceite voluntariamente pelo mesmo; se existisse ou
não um equilíbrio político ou social entre os grupos.
Se existissem desigualdades, estas poderiam levar ao
domínio político (ainda que pudesse ser inconsciente) de um grupo dominante sobre o outro grupo,
podendo, contudo, também esta situação verificar-se
sem que o reconhecimento da superioridade social
de um grupo pelo outro supusesse, forçosamente,
domínio político. Depois da definição de vários
critérios para avaliar as dinâmicas da aculturação,
Redfield, Linton e Herskovits definem três tipos de
reacções ao processo de aculturação. A aculturação
poderia implicar aceitação e assimilação da cultura alheia e a perda da cultura ancestral; poderia
resultar numa adaptação, numa espécie de ‘mosaico
histórico’” (Redfield, Linton, Herskovits, 1936, p.
152), constituído por aquilo que definem como “um
todo cultural funcional sem percalços”; ou poderia
gerar uma reacção contracultural por parte daqueles
que, em consequência de uma aceitação de traços
externos à sua cultura que redundaria na opressão
da cultura pré-existente, procurassem compensar
a inferioridade imposta ou assumida rebelando-se e
fortalecendo os traços da cultura prévia à inculturação. O tema deste texto, datado de 1936, ganhou,
hoje, uma nova importância nos estudos sobre as
migrações e sobre a premência de equacionar formas
de diálogos multiculturais, interculturais e inter-religiosos (veja-se, a título de exemplo, Schwartz et al.,
2010) em sociedades plurais.
A questão é, pois, também, de grande relevância
para o diálogo entre as religiões, tema que perpassa
igualmente as dinâmicas sociais de acolhimento ou
de repulsa existentes na actualidade. O problema
pode ser discutido a partir de diversos pontos de
vista, obviamente. Mas será difícil evitar a grande questão que se põe quando se fala de diálogo
inter-religioso: como articular a diversidade e o
diálogo entre religiões com a pretensão de verdade
absoluta e da missão de a fazer chegar a todos os
seres humanos? Como compatibilizar concepções
religiosas que podem, eventualmente, entrar em
conflito? Wainwright (2005, p. 220) coloca a questão
nestes termos: “Por exemplo, se a união com Deus é
o objectivo último, então, entrar em Nirvana não o
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é. Se a realidade é puramente uma consciência sem
limites, então, a metafísica do Judaísmo, do Cristianismo ou do Islão está profundamente enganada.
Como responder a esta diversidade?”. Wainwright
elenca várias respostas possíveis a essas questões,
desde a negação da existência de conflitos doutrinais
até à desvalorização das formulações das verdades
da fé (2005, p. 220-224). Menciona igualmente a
proposta pluralista de John Hick e de Peter Byrne
(p. 225-229). Equaciona ainda a questão do exclusivismo, apresentando argumentos a favor e contra.
É nesse contexto que refere Plantinga (Wainwright,
2005, p. 235), quando explica a posição pluralista
dizendo: “Se as convicções religiosas ou filosóficas
(ou morais) são de determinado modo que se S. tivesse nascido noutro lugar ou noutra época (ou tivesse
sido aculturada de modo diferente), ela tê-las-ia assumido; então essas convicções são (provavelmente?)
produzidas por mecanismos indutores de crenças
e, portanto, não são garantidas”. Como tal, é legítimo
concluir que a problemática da relação entre cultura
e religião é iniludível e é pertinente analisar a forma
como ela se coloca nas várias religiões. O presente
texto reduzir-se-á à sua apresentação do ponto de
vista do Cristianismo. Esta opção deve-se ao facto
de o Cristianismo ser a maior religião à escala global.
Para o Cristianismo, a aculturação constitui uma
“condição necessária da inculturação”, ou, segundo
Collet (1991, p. 404), uma das etapas concomitantes
do processo de “inculturação”. A primeira etapa seria
a da tradução, na qual “o evangelho é apresentado
através do testemunho de cristãos de outra cultura”,
com as necessárias “adaptações à cultura alheia”.
Esta adaptação daria origem, lentamente, a uma
“receção mútua de elementos culturais da cultura alheia”. Collet pensa que, quanto maior for a
distância entre a cultura da comunidade cristã e
a cultura alheia, tanto mais necessária é a receção
e “assimilação” da cultura alheia. Esse processo
de “assimilação” constitui, na perspetiva do autor,
o primeiro passo para o processo de inculturação.
Segundo Bayili (2014, p. 65), contudo, “aculturação” parece “um encontro a meio caminho” entre
o Evangelho e as culturas, enquanto “inculturação”
significa “o encontro dinâmico entre a mensagem de
Cristo e as culturas, entre a Palavra divina revelada
e o contexto humano”. Collet (2000, p. 337), por
seu turno, considera que o termo “inculturação” veio
substituir os termos “adaptação”, “acomodação” e
mesmo “aculturação”. Os dois primeiros (adaptação e acomodação) representam o primeiro passo,
anterior à própria aculturação, e entendem-se, no
contexto missionário, como a tentativa de acomodar
ou adaptar a mensagem cristã às culturas e expressões culturais locais (Shorter, 1999). Por outro lado,
“acomodação” significa também uma “tentativa para
explicar a diferença entre a natureza de Deus e as
imagens textuais ou os conceitos mentais acerca
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dele” (Graves, 2001, p. 251). Portanto, “acomodação”, nesse sentido, parte do pressuposto de que
“a linguagem não pode descrever Deus de forma
adequada, apesar de permitir a tentativa de O descrever”. Apesar de Bayili considerar a terminologia da
“acomodação” e “aculturação” desadequada, porque
ambos os conceitos significam “os esforços de transformação ligados aos missionários nas suas tentativas
de serem sensíveis aos valores e costumes dos povos
dos países de missão” (2014, p. 79), esforços esses
que “passa(m) apenas pela superestrutura”, isto é,
pelos “aspetos exteriores, superficiais e secundários
das culturas”, é necessário atentar no que estes significam de progressivo reconhecimento da relevância
do contexto histórico e cultural para a transmissão
da mensagem cristã (também ela contextualizada),
em diálogo com as culturas.
Segundo Bayili (2014), o termo “aculturação” é
originário da Antropologia e das Ciências Sociais
nascidas entre as duas Guerras Mundiais, tendo sido,
depois, apropriado pela missiologia para equacionar
a questão da evangelização num contexto cultural
não europeu. Portanto, no conceito de “aculturação”
procurava equacionar-se a atividade de evangelização
de povos não cristãos. Contudo, deverá ter-se em
conta que este termo pressupõe, histórica e teologicamente, o termo “adaptação” ou “acomodação”,
utilizados primeiramente por Bekker e por Wittich,
que defendiam a necessidade de uma interpretação
não literalista da Bíblia. Na sua perspetiva, as Escrituras resultaram do esforço de Deus para acomodar/
adaptar a sua mensagem divina à compreensão limitada do ser humano. Portanto, muitas passagens da
Bíblia não podiam ser interpretadas à letra, porque
Deus tinha utilizado a linguagem e os conceitos do
povo ignorante para exprimir verdades muito mais
sofisticadas, de modo que essas pessoas as pudessem
compreender (Fix, 1999). Também Calvino (Huijgen, 2011) considera que a fraqueza humana não
consegue alcançar uma compreensão de Deus, a não
ser que o próprio Deus desça até à humanidade,
apresentando-se não como é realmente, mas como os
seres humanos são capazes de o entender. Portanto,
a “acomodação” é, antes de mais, uma descida de
Deus ao nível do ser humano. Graves (2001, p.
260) afirma que, de acordo com a noção “típica” de
acomodação na Renascença, “Deus se nos mostra
não como é, mas como é para nós”. E este facto – a
noção de que a imagem que resulta da tentativa de
descrição “não é uma verdadeira representação da
divindade”, mas sim uma interpretação à medida
da compreensão do ser humano, por iniciativa do
próprio Deus – introduz, na realidade, o “princípio
hermenêutico” tanto na leitura dos textos sagrados
como na teologia. Na leitura da Bíblia, porque começa a reconhecer-se o peso da cultura e do contexto
na linguagem utilizada nos textos. Recorde-se aqui
o significado do trabalho do Padre Lagrange (1855-
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1938) na École Biblique de Jérusalem, bem como a
resistência que encontrou, na altura, dentro da Igreja Católica (Valdés, s/d). Na produção de teologia,
porque se reconhece que a incarnação de Jesus Cristo
constitui uma “acomodação” à história humana e à
linguagem utilizada pelos seres humanos. Segundo
Shorter, a teologia do Concílio Vaticano II toma
o ângulo de abordagem da teologia da Incarnação
como o ponto de partida para o entendimento da
inculturação, embora não utilize a palavra. No decreto Ad Gentes (1965, n. 22) diz-se, concretamente:
“A semente da palavra de Deus, germinando em boa
terra, regada pelo orvalho divino, absorve a seiva,
transforma-a e assimila-a para produzir fruto abundante. Certamente, de modo análogo à economia da
encarnação, as igrejas jovens, enraizadas em Cristo
e construídas sobre o fundamento dos Apóstolos,
recebem, por um maravilhoso intercâmbio, todas
as riquezas das nações que foram dadas a Cristo em
heranças. Recebem dos costumes e das tradições dos
seus povos, da sabedoria e da doutrina, das artes e
das disciplinas, tudo aquilo que pode contribuir
para confessar a glória do criador, ilustrar a graça
do Salvador, e ordenar, como convém, a vida cristã”.
Contudo, reparar-se-á que o termo “inculturação”
não é utilizado, mas sim o termo “adaptação” (portanto, sinónimo de “acomodação”). O texto prossegue
dizendo: “Para conseguir este objectivo, é necessário
que em cada grande espaço sócio-cultural se estimule
uma reflexão teológica tal que, à luz da tradição da
Igreja universal, as acções e as palavras reveladas
por Deus, consignadas na Sagrada Escritura, e explicadas pelos Padres da Igreja e pelo magistério,
sejam sempre de novo investigadas. Assim se entenderá mais claramente o processo de tornar a fé
inteligível, tendo em conta a filosofia ou a sabedoria
dos povos, e a maneira de os costumes, o sentido
da vida e a ordem social poderem concordar com a
moral manifestada pela revelação divina. Desse modo
se descobrirá o caminho para uma mais profunda
adaptação em toda a extensão da vida cristã. Toda a
aparência de sincretismo e de falso particularismo,
será assim excluída, a vida cristã conformar-se-á bem
ao génio de cada cultura, as tradições particulares e
qualidades próprias de cada nação, esclarecidas pela
luz do Evangelho, serão assumidas na unidade católica. Enfim, as novas igrejas particulares, enriquecidas
pelas suas tradições, terão o seu lugar na comunhão
eclesiástica, ficando intacto o primado da cátedra de
Pedro, que preside a toda a assembleia da caridade”.
Este texto é revelador da flutuação e da equivocidade conceptual existente entre o termo “adaptação
ou acomodação”, “aculturação” e “inculturação”, a que
Bayili (2014, p. 53-54) se refere, confusão essa da qual
os próprios documentos do Vaticano enfermam (o autor dá exemplos de textos de João Paulo II reveladores
dessa confusão de termos), utilizando frequentemente
como sinónimos “aculturação” e “inculturação” (basta
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consultar a palavra “aculturação” no site do Vaticano
para verificar este equívoco). Tanto Bayili (2014, p.
79) como Shorter (1999, p. 80) consideram necessária
a superação da ideia de “adaptação”, bem como de
“aculturação”, em prol da ideia de “inculturação”.
Segundo Bayili, comparar a evangelização à incarnação de Jesus, nomeadamente, significa supor que o
agente ativo da aculturação é o “agente importador” e
“raramente a cultura de ‘acolhimento’” (Bayili, 2014,
p. 80). Mais, pode ser supor que o modelo europeu de
Igreja constitui o modelo da Igreja universal, isto
é, que as igrejas locais devem repetir, imitando, um
modelo de Igreja que é apresentado como universal,
apesar de ser local. A associação entre essa concepção
e a ideia de que à Igreja de Roma está associada uma
forma de cultura que deverá ser exportada para
o mundo inteiro apresenta vários riscos: primeiro,
confunde linguagem com cultura (evangelizar
supõe dialogar com as culturas numa linguagem
compreensível para ambas, mas não a imposição de
uma linguagem única) (Shorter, 1999, p. 191-195);
segundo, considera as igrejas locais como filiais
reprodutoras de um modelo único, remetendo-as
para um estatuto de menoridade; por fim, confunde
religião com cultura. Ora o diálogo entre igrejas com
expressões culturais diversas apela, sobretudo, a um
encontro em que cada uma delas se deixa afetar pela
outra (por exemplo, Charron, 1993). Caso contrário,
a associação da religião cristã a uma cultura específica constitui uma negação da sua catolicidade. A
reflexão crítica sobre todas essas questões, suscitada
pela evolução do termo “aculturação”, “adaptação
ou acomodação” e “inculturação”, associada a uma
experiência de universalidade radicada na fraternidade, na misericórdia e na compaixão como mensagem
central de Jesus, leva a teologia a dar voz, progressivamente, a experiências de diálogo e a teologias
(interculturais) nas quais as igrejas locais na Europa
estão no mesmo nível das igrejas locais em qualquer
outra parte do mundo e participam do diálogo entre
as próprias religiões (Wilfred, 2011). Essa concepção
permitirá, então, uma mudança de paradigma no qual
a universalidade é constituída pelo diálogo entre as
várias experiências locais. A mudança de paradigma
associada a essa deslocação do modelo de réplica
normativa para o modelo de diálogo intercultural não
levará, então, a experiências de missionação, mas sim
a experiências de testemunho inter-religioso.
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Teresa Toldy

ADAPTAÇÃO → Aculturação
AGNOSTICISMO METODOLÓGICO
Agnosticismo metodológico diz respeito a uma
atitude acadêmica adotada por cientistas da religião
diante do seu objeto de pesquisa: a religião. Essa
postura é um dos constituintes de fronteiras disciplinares da Ciência da Religião, referindo-se a
uma desconsideração metodológica sobre a questão
da “verdade última”, sem a preocupação de negá-la
ou afirmá-la. Segundo Cruz (2013, p. 44), como o
método científico não acessa o sobrenatural, os
cientistas da religião nada têm a dizer sobre essa
dimensão, cabendo à Ciência da Religião examiná-la como construção social, desconsiderando as
alegações de seus adeptos de que suas crenças são
verdades divinas.
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O termo “agnosticismo metodológico” foi cunhado originalmente pelo cientista da religião Roderick
Ninian Smart (1973, p. 54-73) como um comentário à ideia de “ateísmo metodológico” proposta no
texto O dossel sagrado, de Peter Berger (1985, p.
112.186). Embora Smart tenha proposto o termo
como uma crítica a Berger, as explicações desses
dois autores sobre o que seria ateísmo metodológico
e agnosticismo metodológico são bastante similares
(Sheedy, 2016).
Em primeiro lugar, é importante ter em mente
que ateísmo ou agnosticismo metodológico não
são sinônimos de “ateísmo” ou “agnosticismo”. São
apenas posturas para se trabalhar com religiões,
considerando-as como produtos da atividade humana. Nada impede que uma pessoa seja religiosa
e cientista da religião ao mesmo tempo, desde que
suas pesquisas adotem o agnosticismo metodológico.
Como esclarece Berger (1985, p. 186), “dizer que a
religião é uma projeção humana não implica logicamente que os sentidos projetados não possam ter um
status último independente do homem”. Apenas não
está entre as preocupações da Ciência da Religião,
enquanto disciplina acadêmica, validar ou refutar as
verdades teológicas (Smart, 1973).
Berger defende que não há nenhuma prerrogativa, ao estudar academicamente as religiões, de que
um diálogo com a teologia deve ser estabelecido,
rejeitando a noção de que cabe ao cientista apenas
“levantar” questões sobre as religiões, pois as respostas
finais devem sempre ser respondidas pelos religiosos.
Como via a Sociologia da Religião como uma ciência empírica, Berger concluiu que era ilógico que
perguntas oriundas do método empírico obtivessem
respostas em um quadro de referência de uma disciplina não empírica como a Teologia (1985, p. 185).
Portanto, qualquer pesquisa empírica sobre religiões
precisaria necessariamente estar baseada no que ele
chamou de ateísmo metodológico (1985, p. 112).
Considerando que a palavra “ateísmo” possui uma
carga negativa, Smart (1973, p. 54-57) sugeriu que o
termo talvez não fosse o mais apropriado para a Ciência da Religião. Assim, esse cientista da religião defendeu que o agnosticismo metodológico seria uma
atitude mais coerente entre a pressuposição de Deus,
como ocorre na teologia, e uma pré-concepção de
que Deus não existe, como Smart entendeu que
Berger preconizou; mesmo que o próprio Berger
tenha esclarecido que não era disso que se tratava
sua proposta original (Berger, 1985, p. 112.186).
Essa má compreensão de ateísmo metodológico
como sendo uma metodologia que de antemão supõe que tudo o que está no mundo metaempírico e
sobrenatural das religiões não existe é, usualmente,
a forma como a maioria de seus críticos lhe descreve.
Porpora (2006, p. 57-58), por exemplo, acusa que o
ateísmo metodológico estaria pautado em uma visão
naturalista de mundo, como a Física e a Biologia,
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o que em sua opinião dificulta muito o estudo das
experiências religiosas, tratando a dimensão putativa
sobrenatural da fé como inexistente.
Essa alegação é refutada por Matt Baldwin (apud
Sheedy, 2016, p. 302-303), que explica que o ateísmo
metodológico e o agnosticismo metodológico não
admitem, ambos, explicações mágicas aos fenômenos religiosos. Nem Berger nem Smart desejavam
observar o sobrenatural. Pelo contrário, ambos
queriam evitar esse domínio, visando à independência da Teologia. Nenhuma das duas posições
permite conclusões que presumem fenômenos não
observáveis. Por exemplo, constatar que os cristãos
acreditam que Jesus ressuscitou (algo observável)
não abre margens, tanto pelo ateísmo quanto pelo
agnosticismo metodológico, a conclusões de que um
ser humano objetivamente levantou dos mortos (algo
não observável historicamente). Baldwin conclui que
optar pelo ateísmo ou agnosticismo metodológico
não interfere no resultado final da pesquisa, pois
sua distinção é filosófica, não metodológica. Ambas
as posturas recorrem, metodologicamente, a um
esquema explicativo naturalista.
De acordo com Usarski (2013, p. 51), ao adotar
o agnosticismo metodológico a Ciência da Religião
assume uma atitude epistemológica comprometida
com um ideal de “indiferença” diante dos juízos de
valor e dogmas, limitando-se aos aspectos históricos e materiais das religiões. Em vez de debater a
existência ou inexistência de uma divindade, ou a
validade dos comportamentos religiosos, cientistas
da religião se concentram em elementos acessíveis
empiricamente, evitando as discussões que extrapolam o método científico. Seu propósito é estudar
os fatos da vida religiosa, sem fazer apologia a uma
tradição determinada.
Porém, esse não é um tema resolvido no campo
dos estudos acadêmicos das religiões, porque causa
desconforto aos insiders. Comumente, quem pesquisa sua religião de dentro, como adepto, critica o
ateísmo tanto quanto o agnosticismo metodológico,
dizendo que eles não atingem a “neutralidade” que
se propõem. O problema é que o ateísmo e o agnosticismo metodológico constituem muito mais um
delimitador de fronteiras disciplinares entre a Ciência
da Religião e a Teologia do que, como alegam
seus críticos, uma busca por neutralidade científica
(Berger, 1985, p. 185-186; Smart, 1973, p. 111).
Embora se reconheça que os resultados das pesquisas
empíricas sobre as religiões possam ser considerados relevantes à Teologia, o tipo de construção de
saber que a teologia efetua é diferente do tipo de
construção de saber que a Ciência da Religião se
propõe a produzir.
Segundo Crook (apud Sheedy, 2016, p. 299),
cientistas da religião não devem operar diferentemente de outros cientistas. Justificar que o objeto
religião é “diferente” não basta. Considerar que
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quem não possui “sensibilidade” para sentir as manifestações do sagrado não pode estudar religião
ou que todo estudo de religião deve se debruçar
sobre a moral religiosa é uma questão de fé que
vai além do que uma ciência pode, de fato, verificar.
Como explicou Smart (1973, p. 111), o agnosticismo metodológico é uma condição inalienável (sine
qua non) para que a Ciência da Religião seja uma
disciplina acadêmica autônoma. Não é uma opção
utilizá-lo ou não em nossa área.
Bibliografia: BERGER, P. L. O dossel sagrado: elementos para
uma teoria sociológica da religião. São Paulo: Paulus, 1985.
CRUZ, E. R. Estatuto epistemológico da Ciência da Religião.
In: PASSOS, J. D.; USARSKI, F. (Org.). Compêndio de Ciência
da Religião. São Paulo: Paulus/Paulinas, 2013. PORPORA, D.
V. Methodological atheism, methodological agnosticism
and religious experience. Journal for the Theory of Social
Behaviour, Oxford/Malden, v. 36, n. 1, 2006. SHEEDY, M.
Ateísmo metodológico vs. agnosticismo metodológico.
Revista Último Andar, São Paulo, v. 1, n. 29, 2016. SMART, R.
N. The science of religion and the sociology of knowledge: some
methodological questions. Princeton: Princeton University,
1973. USARSKI, F. História da Ciência da Religião. In: PASSOS,
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Fábio L. Stern

ALEGORIA
A alegoria pode ser definida como um dispositivo retórico que expande o significado de um dado
discurso (por exemplo, a narrativa, a imagem ou
uma obra de arte) através da sobreposição de um
significado suplementar e não literal. A palavra “alegoria” tem suas raízes etimológicas na combinação
de dois termos do idioma grego antigo: ἄλλος (állos;
outro) e ἀγορεύω (agoreúō). Deve-se ter em mente
que o segundo termo, agoreúō, é um verbo que se
origina do termo ἀγορᾱ́ (agorā́ , “assembleia”) e,
desse modo, indica a forma mais elevada de discurso
público na cultura grega da Antiguidade. Assim sendo, a alegoria (i.e., declarar alguma outra coisa) era,
tradicionalmente, uma parte do estudo da retórica
e associada pelos autores clássicos a outras figuras
retóricas próximas, tais como a metáfora (metá,
“através” [+] phérō, “carregar”). Contudo, enquanto
a metáfora geralmente expande o significado de um
único elemento dentro de um discurso maior (por
exemplo, um vestido branco significa a pureza espiritual), a alegoria afeta a unidade discursiva inteira
(por exemplo, a jornada para aniquilar um dragão
representa a luta humana contra o mal).
No período tardio da República romana, o
conceito de alegoria já estava estabelecido entre os
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intelectuais, e essa primeira definição permaneceu
como uma referência central desse tema na tradição
europeia. Cícero definiu a alegoria como um “fluxo
contínuo de metáforas” (Cícero, De Oratore, [III]
27.94) e Quintiliano declarou que “a alegoria é criada
por uma metáfora prolongada” (Quintiliano, Instituto oratoria IX, 2, 46). Cícero, no entanto, também
indicou as origens gregas desse dispositivo retórico,
provavelmente se referindo à definição estrutural
de analogia e metáfora elaborada por Aristóteles
em sua obra Poética. De fato, na Grécia Antiga o
uso do discurso figurativo era já comum entre os
filósofos, como, por exemplo, no caso da Alegoria
da Caverna de Platão (República, VII). Entretanto,
distanciando-se da abordagem metafísica de Platão
quanto ao uso do discurso figurativo, Aristóteles
definiu sua estrutura enquanto uma transcendência
da linguagem, isto é, a possibilidade de criar uma
correspondência coerente entre os elementos que
compõem duas narrativas diferentes (Poética, XXI).
Essas duas formas de entender a alegoria, ao
mesmo tempo como uma lente hermenêutica e
um instrumento retórico, representa muito bem a
dualidade que acompanhou este conceito ao longo
da história. Enquanto figura retórica, a alegoria foi
abordada por intelectuais como uma ferramenta para
a produção e interpretação de obras de arte. O
poder comunicativo da alegoria foi matéria de exame
escolástico durante o período romano e medieval
(Irvine, 1987; Strayer, 1982), a ponto de o próprio
Agostinho de Hipona, um filósofo dos primeiros tempos do Cristianismo, celebrar sua eficácia ao declarar
que “qualquer doutrina sugerida sob formas alegóricas nos afeta e nos alegra mais, e é mais estimada
que qualquer outra explicitada através de palavras
simples” (Cartas, Carta 55, p. 277). Mais tarde, a
função e o uso de figuras alegóricas se tornariam uma
questão central para movimentos artísticos, tais como
o neoclassicismo e o romantismo. Nesse contexto,
críticos de arte, tais como Winckelmann (2013) e
Blümner (2017), escreveram extensivamente sobre
o papel da alegoria nas artes visuais, quase sempre
num diálogo explícito com as tradições romanas e
gregas antigas.
Enquanto um dispositivo hermenêutico, a alegoria mantém seu funcionamento estrutural, mas
altera o seu propósito e o seu objeto de aplicação.
Mais do que ser usada como uma ferramenta para
criar um discurso de muitas camadas, a alegoria é
empregada como uma lente para interpretar textos
que podem não ter sido propositalmente alegóricos
quando foram criados. Estudiosos detectaram esse
uso hermenêutico da alegoria desde o período helenístico, quando diferentes escolas de filósofos gregos
sentiram a necessidade de integrar a velha tradição
na sua nova visão de mundo. Com esse objetivo eles
interpretaram os mitos e ensinamentos religiosos
antigos como se fossem alegóricos, isto é, como se
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tivessem um sentido secundário mais importante
para além do literal (Hinks, 1939). Dessa forma, era
possível para eles integrarem de forma harmoniosa
o conhecimento cultural canonizado dentro de um
pensamento novo e ainda usá-lo para legitimar estilos
de vida inovadores (Hastings, 1908).
Esse processo de adaptação cultural do conhecimento do passado através de um raciocínio alegórico
é encontrado em diferentes sociedades e pode ser
classificado como um “conservadorismo dinâmico”
(Eisenstadt, 2004). Uma expansão cósmica interessante dessa prática hermenêutica é encontrada na
discussão medieval acerca do liber mundi (ou liber naturae, “o livro do mundo”). A partir dessa perspectiva
cristã, todo o mundo era visto como um livro criado
por Deus e, por isso, possível de ser interpretado e
investigado para além das suas aparências imediatas
(Vessey, 2014). Uma perspectiva teórica que impulsionou tanto a pesquisa teológica quanto científica,
fazendo com que um cientista famoso como Galileu
Galilei afirmasse, por exemplo, que Deus não é
“menos perfeitamente demonstrado nas ações da Natureza do que nas afirmações sagradas da Bíblia”
(Carta para a Grã-Duquesa Cristina, 1615).
Como foi brevemente descrito, a história da alegoria está firmemente conectada a um duradouro ramo
da cultura europeia que identifica suas raízes com a
tradição greco-latina. Dessa forma, considerando-se
a natureza eurocêntrica da ideia de alegoria, este
conceito deveria ser usado com extrema precaução
quando aplicado a contextos extraeuropeus.
Bibliografia: BLÜMNER, H. Laokoon-Studien über den
Gebrauch der Allegorie in den bildenden Künsten. Einbeck:
Hansebooks, 2017. DONALD, A. R. (Ed.). The Orator’s Education. Harvard: Harvard University, 2001. Vol. IV: Books 9-10.
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the civilizational dimension. Leiden: Brill, 2004. FLETCHER, A.
Allegory: the theory of a symbolic mode. Ithaca, NY: Cornell
University Press, 1964. HASTINGS, J., SELBIE, J. A.; GRAY, L. H.
G. (Eds.). Encyclopædia of Religion and Ethics. London: Burns
& Oates, 1908. HINKS, R. P. Myth and allegory in ancient art.
London: The Warburg Institute, 1939. IRVINE, M. Interpretation and the semiotics of allegory in Clement of Alexandria,
Origen, and Augustine. Semiotica 63, n. 1-2 (1987): 33-72.
STRAYER, J. R. Dictionary of the Middle Ages. New York: Scribner, 1982. VESSEY, D. Philosophical Hermeneutics and the
Liber Naturae. Philosophy Today 58, n. 1 (2014): 85-95. WINCKELMANN, J. J. Thoughts on the Imitation of Greek Works in
Painting and the Art of Sculpture. In: CARTER, D. (Translater).
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ALIMENTAÇÃO
Diferentemente de outras espécies, o ser humano
tem a capacidade de digerir quase tudo, o que lhe
dá amplas possibilidades de alimentação, podendo
adaptar-se às mais diferentes dietas – esquimós
vivem de carne crua de baleia ou focas, povos indígenas de áreas desérticas da América Central comem
cactos, alguns povos consomem insetos e há também
culturas completamente vegetarianas, enquanto um
leão só pode viver de carne e uma vaca, de pasto.
Assim, o ser humano, entre a fauna e a flora, seleciona
o que é comida; a isso o estudioso da alimentação
Michael Pollan chama de dilema do onívoro (2007).
Ao contrário de outras espécies onívoras – baratas,
ratos, porcos e urubus –, o ser humano escolhe seus
alimentos e atribui a eles, e à forma de prepará-los e
consumi-los, significados.
Não por acaso, Lévi-Strauss, em O cru e o cozido
(1964), fala dos alimentos como “bons para pensar”,
e destrinchar seus significados é conhecer a cultura
e os valores de quem os come. Dessa maneira, estudiosos da alimentação, especialmente os de vieses
social e antropológico, concordam que alimentos
nunca são absolutamente bons – seja no sentido estético, seja no sentido moral. As percepções sobre os
alimentos, assim como o que, quando, onde, de que
maneira, com quem e em que quantidade devem ser
consumidos, são condicionadas por padrões sociais
e culturais, dentre os quais a religião constitui um
grande pano de fundo a determinar comportamentos e preferências, incluindo os alimentares, sem
que, muitas vezes, isso passe pela consciência, ou
se torne tão arraigado ao longo do tempo que sua
origem seja imperceptível, travestindo-se, assim, de
escolha natural.
Seja de maneira literal, seja figurada, a questão da
alimentação está sempre presente nas religiões. Ela
pode assumir diversas formas – preceitos estritos,
alimentos especiais considerados sagrados, com
propriedades mágicas ou simbólicas, oferendas a
entidades que comem, interditos – que podem ter
funções diversas, tais como uma linguagem que
ensina e reforça valores, um recurso para modelar
e projetar identidades e, para muitas religiões, um
meio de disciplinar o corpo através das restrições.
Praticamente todas as religiões têm algo a dizer
sobre a alimentação, mesmo que algumas abordem o
assunto apenas no nível simbólico. A complexidade
do tema e suas variações dariam origem a uma área
de estudo específica; entretanto, ainda não há um
campo formal que estude a relação entre alimentação e religião. Há, contudo, um grande volume
de estudos isolados sobre alimentação nas mais
distintas religiões.
De forma geral, religiões são vistas por acadêmicos, especialmente no Ocidente, como transcendentes, abstratas, o que impede sua compreensão a partir
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de aspectos materiais e estéticos. A abundância de
práticas alimentares, porém, nos faz perceber que
religiões não são apenas transcendentes e têm nas
suas manifestações materiais meios de concretizar
o intangível. O Simpósio de Religião e Alimentação
realizado pelo Donner Institute, na cidade de Turku,
Finlândia, em 2014, constituiu um exemplo de como
estes dois assuntos se imbricam nas mais diversas
culturas e apontou as possíveis questões que o estudo
da alimentação poderia responder sobre as religiões.
Segundo o estudioso de religiões Graham Harvey,
alimentação e religião têm uma trajetória sincrônica: “É possível que a religião tenha começado
como uma etiqueta entre espécies – especialmente
quando membros de uma espécie precisaram comer
membros de outra espécie” (Harvey, 2013, p. 2). Esta
afirmação sugere como cada religião engloba em sua
cosmovisão um modo de classificar comida e como
atribui significados para o comer.
Em seu texto de 1972 “Deciphering a meal”, a
antropóloga Mary Douglas explora a classificação dos
animais no Judaísmo: há um eixo de pureza/impureza que determina, baseado nos livros da Torá – Levítico e Deuteronômio –, quais os animais que podem
ser consumidos e quais são os abomináveis. Entre
os animais aquáticos, por exemplo, os permitidos
para consumo devem possuir barbatanas e escamas,
não sendo próprios para consumo os animais que
não atenderem às duas condições simultaneamente.
Nesse caso camarões não são considerados comida, e
seu consumo significaria a quebra de um tabu. Para
ilustrar a particularidade dos sistemas de classificação de alimentos dentro de cada religião, podemos
comparar ao Judaísmo, em termos de alimentação, o
Candomblé, com suas regras estritas de alimentação:
na conhecida Comida de Santo, o camarão possivelmente é um dos únicos animais que não possui
restrição alguma de consumo. Sendo aceito por todos
os orixás, na forma seca, ele é o tempero básico das
oferendas, parcialmente consumidas pelos devotos.
Comparativamente, não há um alimento que
seja permitido/valorizado ou proibido/desprezado
universalmente. Um exemplo interessante reside no
consumo da carne de porco: rejeitada pela maioria
das religiões – Judaísmo, Islamismo, Hinduísmo,
Cristianismo Adventista –, “ela foi um verdadeiro
traço distintivo dos cristãos católicos na Europa da
Idade Média” (Montanari, 1998, p. 314-315). Os
conhecidos presuntos espanhóis, exibidos na forma
de pernas inteiras do animal penduradas nas portas
de mercados e lojas na Idade Média, eram uma
afirmação de que ali habitavam cristãos, comedores
de porco (Woortmann, 2013, p. 12), e ainda hoje
figuram entre os pratos de celebrações cristãs, tais
como o Natal, em muitos dos países cristãos.
Nesse sentido, a alimentação pode ser considerada um fenômeno social – a maneira característica
de um grupo religioso se alimentar consiste num
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marcador de identidade, no qual ele se afirma, se
reconhece e se diferencia de outros. Em sua identidade, constantemente reconstruída através de trocas
e negociações, evidenciam-se, pela entrada de novos
ingredientes ou pelo desuso de outros, bem como
pelas mudanças no modo de comer, transformações
sociais etc. A história demonstra que sempre há variação do “cardápio” quando há mudanças expressivas
no campo religioso, como se a primeira refletisse a
segunda: a disseminação do Cristianismo espalhou
pela Europa a dieta romana baseada em pão, vinho
e azeite; mais tarde, a Reforma Protestante aboliu os
mais de duzentos dias de jejum (de carne vermelha)
prescritos pela Igreja Católica (Albala; Eden, 2011).
O livro Comer (2010), de Claude Fischler e Estelle
Masson, confirma esse fenômeno, ao apresentar a
maior pesquisa já realizada, em termos quantitativos, acerca de hábitos alimentares em razão do éthos
religioso. Baseados na obra de Durkheim O suicídio
(1897), que mostra diferenças no comportamento
suicida entre católicos e protestantes, Fischler e
Masson delineiam os perfis alimentares nos países
com tais éthos e demonstram que a religião permeia os aspectos alimentares mesmo em sujeitos
não religiosos, sem que eles tenham consciência.
A pesquisa trabalhou a ideia de autonomia do sujeito
em relação à sua alimentação, num eixo que variava
entre os extremos da heteronomia e da anomia.
Nesse eixo os católicos estariam mais próximos da
heteronomia, tendo como valores importantes: o
comer junto, o horário das refeições e as poucas
variações no cardápio em relação a pratos típicos
de cada ocasião; enquanto protestantes, com mais
autonomia, prezariam pela individualidade, tendo,
por exemplo, membros de uma mesma família com
dietas distintas, comendo sozinhos, em diferentes
horários.
A religião modela não apenas os hábitos alimentares como também a percepção sensorial. Alimentos
podem ser de bom ou mau gosto, segundo sua carga
simbólica. No caso religioso, esse bom ou mau pode
assumir certa conotação moral, mesmo que inconsciente, como se pode avaliar no estudo de Lynn
Harbotle sobre iranianos muçulmanos vivendo em
Londres: “A maior parte dos entrevistados não mais
seguia os preceitos islâmicos, mas, mesmo assim, sua
percepção de sabor já havia sido moldada por sua
educação religiosa. […] A maioria evitava carne de
porco e presunto completamente. Aqueles que experimentaram porco disseram que havia uma sensação
de ‘sujeira’ no sabor, da qual eles não gostavam, e a
maioria não viu necessidade alguma de integrá-la em
seu bem estabelecido repertório culinário” (Harbotle,
1997, p. 179).
“Incorporar comida é, em termos reais e imaginários, incorporar todas ou algumas propriedades:
Nós nos tornamos o que comemos. Incorporação é o
fundamento da identidade” (Fischler, 1988, p. 278).

24/02/22 09:08

Alimentação

Por isso, comer a comida do outro pode, de maneira inconsciente, significar uma ameaça à própria
identidade. Ou pode ser um recurso, quando se
deseja tornar-se outro, como em casos de conversão
religiosa. Aquele que se converte a outra religião
converte também sua alimentação.
Comer igual é uma forma de pertencimento. A
uniformidade propiciada pelas regras alimentares
bem definidas é um elemento que favorece a coesão
de grupos; entre judeus isso fica bastante evidente.
Entre comidas Casher (comida que segue preceitos
da Kashrut, lei dietética judaica) e comidas judaicas
(pratos que simbolizam celebrações e passagens da
Torá, mas não necessariamente preparados sob as
premissas Casher), a tradição vai sendo rememorada, valores vão sendo transmitidos e reforçados. Há
muitos livros de receitas judaicas, escritos por mães
judias – as responsáveis pela transmissão dos valores
aos filhos, que, além de darem as receitas dos pratos
típicos de cada ocasião, ensinam como combiná-los
em menus que sintática e semanticamente recontam
histórias do povo hebreu através do sabor. Cada livro
de receita é também um manual sobre a liturgia.
Um exemplo elucidativo está no livro Cozinha judaica
da Maria (2011), de Viviane Lessa e Léo Steinbruch.
Lessa ter-se-ia interessado pelo Judaísmo ao se casar com um judeu e logo observou que as famílias
judias tinham cozinheiras não judias, “as Marias”,
mulheres que aprenderam a religião pelo contato
com a cozinha. Ao longo das experiências relatadas
no livro, muitas das “Marias” demonstram grande
conhecimento e apreciação pelas histórias e doutrina judaicas. O livro também mostra as negociações
das tradições culinárias judaicas com a culinária
brasileira – substituições de ingredientes, seja por
sua indisponibilidade no mercado brasileiro, seja
porque algumas receitas brasileiras podem atender
mais facilmente aos preceitos Casher, como no caso
do quindim – um importante princípio Casher é
não misturar carne e leite; logo, numa refeição que
tenha carne, uma sobremesa que contenha leite em
sua composição não é conveniente. Dessa maneira,
o quindim, doce à base de leite de coco, coco e ovos,
não oferece restrições.
A comida ilustra os processos de adaptação
das religiões, em especial das transplantadas – por
vezes, é necessário mudar para permanecer. Para
um povo que se encontra espalhado pelo mundo,
a culinária judaica, provavelmente, tem sido uma
força de coesão.
Se por um lado o estudo da alimentação pode
fazer emergir pontos de coesão, por outro pode fazer
despontar diferenças dentro de uma mesma religião.
O Budismo, assim como outras religiões, pode ser
lido no plural, Budismos, uma vez que possui muitas variantes. Alguém que se proponha a estudar os
princípios alimentares nesta religião logo perceberá
suas diferenças. No senso comum, pessoas associam
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Budismo a vegetarianismo, provavelmente por conta do princípio de não violência, Ahimsa. Entretanto,
a prática apresenta-se de diversas maneiras, conforme
a região e a vertente. No Budismo Theravada, mais
presente na Índia, os monges renunciam ao fogo: não
podendo cozinhar, eles devem pedir comida, logo,
não fazem restrições, comem o que lhes dão, carne
inclusive. No Budismo Mahayana chinês e vietnamita, por exemplo, prefere-se evitar alguns alimentos de
sabor forte, tais como alho, cebola, cebolinha verde,
alho-poró, pois são tidos como alimentos excitantes,
que estimulam os sentidos, dificultando o autocontrole, e, para aqueles que buscam aprimorar-se na
meditação, evita-se carne. Já o Zen Budismo é vegetariano e possui regras estritas, mesmo em relação à
combinação de ingredientes e ao preparo da própria
comida, o qual deve ser realizado por um monge de
alta elevação espiritual, e esta culinária é chamada
de Shôjin. “Não há um padrão que universalize como
a alimentação se relaciona à compreensão religiosa.
De fato, mesmo dentro de tradições religiosas pode
haver múltiplas (até mesmo conflitantes) práticas e
abordagens da alimentação” (Dallam apud Zeller et
al., 2014, p. 159).
Entre prescrições e proibições alimentares, religiões incorporam seus valores; o comer e o não
comer são dois polos de uma mesma ação, que se
alterna conforme o período litúrgico. Nos estudos
em língua inglesa, o feast-and-fast, “banquete e
jejum”, é uma expressão que cabe ao estudo da
alimentação em praticamente qualquer religião, uma
vez que sempre há as ocasiões de festejo, celebração,
quando a comida desempenha papel fundamental,
podendo representar comunhão, prosperidade, fertilidade, bênçãos, ingestão de substâncias mágicas
ou eticamente benéficas. E, da mesma maneira, há
ocasiões em que se suspende o consumo de alguns
alimentos por certo tempo, como no caso dos
alimentos fermentados antes da Páscoa judaica, a
Pessach, da carne na Sexta-feira Santa, ou, ainda, a
suspensão temporária total de alimentos, podendo
incluir até água, como no caso do Ramadã, quando,
durante um mês, mês de Ramadã, não se come ou
bebe nada do nascer ao pôr do sol. No Candomblé
há também dias em que não se come alguns alimentos – às sextas-feiras, dia de Oxalá, orixá associado
à paz, não se come pimentas, carne, nem nada com
azeite de dendê, substâncias estas atribuídas à força
da entidade de polaridade oposta, Exu. Na mesma
religião, quando se está de preceito, após “dar uma
obrigação”, é comum que devotos, individualmente,
sejam proibidos de comer alguns alimentos relacionados à divindade reverenciada.
Da mesma maneira que a maioria das religiões
possui práticas alimentares, também apresentam
alguma variação de jejum, que acaba assumindo
funções de expurgo, purificação, penitência ou autocontrole. O jejum foi especialmente valorizado
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no Catolicismo medieval, sendo obrigatória nesse
período, sob a acusação de heresia para quem não o
cumprisse. Entretanto, houve quem se autoimpusesse um ascetismo radical – muitos santos da Igreja
Católica foram jejuadores inveterados, que buscavam
nesse autossacrifício uma forma de redenção e um
caminho até Deus: “O que é o jejum senão a essência e a imagem do céu? O jejum é o alimento
da alma, o alimento do espírito, a vida dos anjos,
a morte do pecado, o cancelamento das dívidas,
o remédio da salvação, a raiz da graça, a base da
castidade. Pelo jejum chegamos mais cedo a Deus”
(Quellier, 2011, p. 18).
Houve também mulheres que se devotaram à
Igreja praticando o jejum, as santas jejuadoras:
Santa Vilgeforte, Santa Clara de Assis, Santa Catarina
de Siena, Santa Maria Madalena de Pazzi, Santa Rosa
de Lima e Santa Verônica Giuliani. A maioria delas
viveu a pão e água e faleceu com menos de quarenta
anos (Weinberge; Cordás, 2006).
Influenciado pelo platonismo – logo, mais idealista –, o Cristianismo tendia a olhar o corpo como
um obstáculo ao espírito, já que a verdadeira vida
estaria além da terrestre; assim, foram desenvolvidas diversas formas de mortificar o corpo, a fim de
neutralizar seus desejos, e o jejum foi uma das
principais entre elas. A importância dada à questão
do comer, neste caso, pode ainda ser observada através do fato de a gula ser um pecado que figura entre
os sete capitais. A ideia de gula como pecado capital
surgiu entre os Padres do Deserto, mas a censura a
comer e a beber descontroladamente remonta ao
Egito e à Grécia da Antiguidade, onde se exaltava a
virtude da temperança.
No hall do “não comer” pode se abrigar também
a questão do vegetarianismo. Muitas religiões consideram a vida de seres não humanos como tendo
a mesma importância dos humanos, como é o caso
do Jainismo, que também obedece ao princípio do
Ahimsa. Essa religião prega que se pratique minimamente o lactovegetarianismo, mas propõe como
condição ideal o veganismo, levando em conta a
vida de insetos e até mesmo de vegetais – só se pode
comer as frutas que caem naturalmente do pé, por
exemplo. A morte por inanição não é algo incomum
ou condenável nessa religião. O lactovegetarianismo
é comum entre algumas linhas do Hinduísmo, em
que não se come a carne dos bovinos, mas o leite e
seus subprodutos não apenas são alimentos como
também têm grande valor simbólico, já que a vaca
figura entre as divindades do panteão hindu. O
leite e a manteiga clarificada, ghee, são tidos como
sagrados, e, além de serem consumidos, são oferecidos aos deuses em receitas, ou besuntados/vertidos
sobre suas imagens.
No Cristianismo, em termos de vegetarianismo,
destacam-se os Adventistas do Sétimo Dia. Nem todos são vegetarianos, mas há um forte incentivo ao
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consumo de alimentos de origem vegetal, mais por
uma questão de saúde, baseada em informações
nutricionais, do que por um princípio de respeito aos
animais. Nos países onde há adventistas, encontram-se indústrias de alimentos vegetarianos, tais como a
Superbom, a principal no Brasil – entre seus principais
produtos está a carne de soja enlatada. Há também
em suas igrejas cursos de nutrição e culinária, com receitas majoritariamente vegetarianas. A importância
atribuída à alimentação nessa religião deve-se a Ellen
G. White, uma de suas autoridades. White afirmou
ter recebido, por meio de visões, a missão de ensinar
as pessoas a cuidarem da saúde pela alimentação.
Segundo ela, o corpo é um presente de Deus e deve
estar saudável para louvá-lo. Há uma coletânea de
seus textos, Conselhos sobre o regime alimentar (1938),
organizada postumamente, que contém os princípios
seguidos pela Igreja Adventista. Todas as regras de
alimentação derivam da obra de White, que prega o
vegetarianismo alegando a dificuldade de se digerir
a carne, o leite e seus derivados. Além disso, White
também se baseia no Livro de Isaías, na Bíblia,
para afirmar que, quando Cristo voltar, o mundo
será pacificado e nem mesmo os animais serão violentos, nem mesmo para se alimentarem, conforme
a passagem 65,25 sugere: “O lobo e o cordeiro se
alimentarão juntos, e o leão comerá feno, do mesmo
modo que os bovinos se alimentam”.
Mesmo que na atualidade a alimentação pareça ser
assunto exclusivo das ciências biológicas, podemos
encontrar traços religiosos não apenas no sentido de
identificar resquícios de regras alimentares religiosas
tradicionais, como também de encontrar uma “atitude religiosa” diante das escolhas alimentares. Muitas
dietas parecem ser mais religiões ou filosofias de
vida do que propriamente uma forma de ingerir
nutrientes. Hábitos alimentares declaradamente
regulamentados pelas religiões no passado, apesar
de possuírem regulações aparentemente seculares,
ainda guardam em si uma estrutura psicossocial
religiosa. Tal aspecto da alimentação é evidenciado
no aumento significativo no número de vegetarianos
e veganos no mundo, dado que se confirma no volume de estabelecimentos, produtos, feiras, revistas
e cursos que atendem esses grupos. Embora nem
todo vegetarianismo/veganismo esteja direta ou
explicitamente ligado a uma religião, parece sempre
haver uma conotação religiosa nessas escolhas. De
acordo com o estudioso de religiões Benjamim Zeller: “Em muitos casos, um senso quase religioso de
holismo caracteriza muito do discurso vegetariano,
frequentemente combinado com ética e direitos
dos animais ou preocupação com o bem-estar da
Terra. Tal vegetarianismo holístico é igualmente
religioso” (Zeller, 2014, p. 6079), isto é, a questão
do vegetarianismo, neste caso, vai muito além de
nutrientes e materialidade; reveste-se de qualidades
morais, não se tratando de uma escolha por sabor,

24/02/22 09:08

Alimentação

prazer, nem mesmo saúde, mas ética. “A salvo de
uma escassez de alimentos imposta por fatores externos, estamos mais livres do que nunca para projetar
nos alimentos significados que nada têm a ver com
mitigar necessidades alimentares” (Jackson, 1999, p.
11). Nesse sentido, não apenas o vegetarianismo
como também outros “sistemas simbólicos” de alimentação contêm, de maneira implícita, uma visão
religiosa, tal como no caso dos alimentos integrais
e dos orgânicos, sempre tão associados à natureza;
também o fair trade (“comércio justo”), amplamente
difundido no Reino Unido, é uma regulamentação
identificada através de um selo, que garante que o
referido alimento não é resultante de trabalho explorador ou que danifique/polua o meio ambiente. “As
listas de alimentos transgênicos do Greenpeace não
são diferentes das listas de produtos Trêfá/Terefah
ou Haram” [Alimentos considerados impróprios no
Judaísmo e Islamismo, respectivamente] (Ezquibela,
2009, p. 24). Para os que seguem tais dietas ou
possuem tais princípios éticos, quebrar uma dessas
regras tem o peso de quebrar um tabu religioso, tal
como comer um alimento proibido. A religião e
a alimentação imbricam-se porque não há como
escapar de comer o outro – mesmo que esse outro
seja um vegetal – para nos alimentarmos.
A chave desse dilema reside em como nos relacionamos com esse outro; nossa questão com os
alimentos é relacional, segundo afirma Graham Harvey (apud Souza, 2015, p. 111). De outra maneira,
Claude Fischler também atribui à alimentação um
caráter religioso: “Classificações básicas incorporam o
individual no grupo, situam o grupo como um todo
em relação ao universo que, por sua vez, o incorporam no universo. Assim, elas têm uma dimensão
fundamentalmente religiosa, no sentido estritamente
etimológico do religar” (1988, p. 280).
Dado o elo quase natural entre alimentação e
religião, é possível compreender uma coisa pela
observação da outra. O estudo da História das Religiões pode auxiliar na compreensão dos hábitos
alimentares, uma vez que a religião os tem modelado e que o comer implica uma dimensão religiosa
quando se leva em conta os aspectos morais e éticos. As histórias de ambos os campos têm corrido
paralelamente, no sentido de que cada mudança
religiosa é sempre refletida no prato. E se valores são
expressos na maneira de se alimentar, o contato com
a alimentação, desde o seu preparo até o consumo
final, pode elucidar questões que possivelmente um
estudo baseado apenas na doutrina não explicite.
As práticas alimentares, bem como outros aspectos materiais de cada religião, podem captar
como as religiões de fato acontecem no dia a dia,
iluminando suas variações ao longo do tempo, nos
diferentes lugares onde se encontram ou quando
transplantadas para diferentes contextos culturais.
Uma prova da eficácia de tal estudo encontra-se no
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livro de Elizabeth Pérez, Religion in the Kitchen (2016).
Nele, Pérez estuda o Lucumí, religião afro-cubana
numa comunidade situada em Chicago. Ela realiza
o estudo durante as preparações das oferendas nos
dias de rituais. Cortando ingredientes, participando
das conversas de cozinha, Pérez capta particularidades sobre a prática religiosa, chamando a atenção
para como, em certas culturas e religiões, a comida
ocupa lugar de destaque: “Enquanto a conversa do
dia a dia e a cozinha ocupam posições análogas
na periferia da academia em religião, a literatura
acerca das tradições do Atlântico Negro é repleta de
alusões à importância de se fazer comida para os
deuses e ancestrais” (2016, p. 196). Para a autora,
“inserir o que era nota de rodapé (detalhes sobre a
cozinha) no corpo do texto é falar da religião vivida”
(2016, p. 264).
No Brasil, em termos de estudos de religião a
partir da alimentação, podemos destacar o trabalho
do antropólogo Raul Lody, que pesquisa as religiões e
a cultura afro-brasileira. Embora se tenha detido em
diversos aspectos – vestuário, artesanato, linguagem,
cultura popular –, o universo da alimentação nas
religiões afro-brasileiras merece destaque no conjunto de sua obra. Lody analisa semelhanças e diferenças
entre Brasil e África, especialmente através de heranças culinárias. Em termos de estudo de religião a
partir da alimentação, destacam-se os livros: Santo
também come (1979); Farinha de mandioca: sabor brasileiro e as receitas da Bahia (2004); Tem dendê, tem axé
(2006); Dendê, símbolo e sabor da Bahia (2009); Coco:
comida, cultura e patrimônio (2011); e Brasil bom de
boca: temas de antropologia e alimentação (2013). Ainda que nem todos os seus livros falem de religião no
título, Lody entrecruza os assuntos com frequência,
comprovando a relação entre ambos. Ele é um dos
principais autores a tratar dessa temática no Brasil,
onde ainda há uma grande lacuna, especialmente em
se tratando de outras religiões, no que diz respeito
ao estudo entre alimentação e religião.
***
O estudo da alimentação pode contribuir grandemente para o estudo das religiões. Seja o estudo
das comidas votivas, seja o estudo dos hábitos alimentares entre os fiéis em suas respectivas religiões,
a alimentação pode revelar dados pouco captáveis
através de textos ou outros meios mais comuns de
estudo. A alimentação é uma atividade bastante
sensível a mudanças de valores, adaptações e influências externas, culturais ou econômicas. Assim,
é possível que o estudo da alimentação venha a ser
uma ferramenta ou abordagem cada vez mais comum
na Ciência da Religião.
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ALLPORT, GORDON WILLARD
Gordon W. Allport (1897-1967) é tido como um
dos principais nomes da psicologia contemporânea.
Tornou-se muito cedo professor na Universidade de
Harvard, primeiro de Filosofia e, durante a maior
parte de sua vida, de Psicologia Social e Psicologia
da Personalidade. Nos seus anos de preparação
acadêmica esteve na Alemanha (Berlim e Hamburgo) e estagiou também em Cambridge (Inglaterra).
Adquiriu assim, desde cedo, um cabedal expressivo
de conhecimentos que vieram a influenciar sua obra
psicológica como pesquisador e como teórico da
personalidade. Seu nome está vinculado à Universidade de Harvard, na qual já atuara o pioneiro da
Psicologia e da Filosofia norte-americana William
James (1842-1910). Tanto ou em certo sentido
até mais que James, Gordon Allport marcou a
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psicologia cultivada nos Estados Unidos, pois foi
não só presidente da Sociedade Americana de Psicologia (American Psychological Association – APA)
por mais de um período como também editor, por
cerca de doze anos, da influente revista Journal of
Abnormal and Social Psychology. Allport viveu numa
época em que o Psychology of Religion Movement teve
papel relevante nos inícios da psicologia científica
norte-americana e mundial, até aproximadamente
os anos de 1920, quando foi perdendo a sua vitalidade e sendo substituído pela psicanálise e
pelo behaviorismo. Allport viveu exatamente nesse
intermezzo, ou seja, na fase em que os estudos do
comportamento religioso eram dominados por essas
duas tendências que tendiam ou a pô-los entre parênteses ou a vê-los mais como um tema psicológico
irrelevante. Nesse clima da época, Gordon Allport,
baseando-se em sua teoria da personalidade e em
seus conhecimentos de psicologia social, tornou-se
um defensor da importância da religião no estudo
psicológico da religião. Mais de uma vez, retomando as teorizações de pioneiros americanos como W.
James; J. B. Pratt; E. D. Starbuck e G. Stanley Hall,
ele ousou abordar o tema da religião em chave
psicológica, com o que a Psicologia da Religião
voltou a ter certo status no ambiente universitário
e na Sociedade Americana de Psicologia, na qual a
Divisão 36 (dos cultores da Psicologia da Religião)
voltou a ter procura e prestígio.
A psicologia social de Gordon Allport teve como
característica principal seu conceito de “personalidade” preocupado com principalmente quatro aspectos
centrais: uma visão humanista e ética do fenômeno
religioso; uma noção dinâmica do vir a ser (becoming) de cada pessoa; uma concepção funcional e
autônoma das motivações próprias a cada um; uma
preocupação teórico-metodológica no tocante aos
procedimentos científicos a serem usados no estudo
psicológico do comportamento humano, que inclui
também a dimensão corpórea.
Tomou distância do experimentalismo fracionado
em dados e sem os horizontes estreitos do behaviorismo clássico e as teorizações exageradamente
generalizadas da psicanálise. Nisso ele associou
duas tradições poderosas: a britânica de John Locke
e David Hume e a alemã de Leibniz (Fizzotti,
1992, p. 194-195), ao mesmo tempo em que deu
à Psicologia da Religião praticada nos Estados
Unidos uma nova direção que pode ser sentida até
hoje (Allport, 1950).
Dentre suas obras principais estão: Personality,
a psychological interpretation (1937), The nature of
prejudice (1954), Becoming: basic considerations for a
psychology of personality (1955), Patern and growth in
personality (1961).
Sua marca registrada foram duas: a preocupação
com uma teoria da personalidade suficientemente
precisa em suas conceituações, juntamente com um
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cuidado apurado com a metodologia de observação
de comportamentos sociais, como, por exemplo, o
preconceito social religioso. Ele alega que a Psicologia (também a Psicologia da Religião), por sua
natureza, não pode endossar a visão reducionista
do positivismo behaviorista, nem a biologista dos
darwinistas, nem a psicanalítica de Freud. O ser
humano, pelo fato de ser um todo complexo, uma
realidade total, manifesta o que é em tudo o que faz
e pensa ou sente. Para Allport, não é só a estrutura da
personalidade que conta, contam, e principalmente,
suas dinâmicas motivacionais e sua direcionalidade.
A concepção psicológica do homem tampouco pode
ser construída em cima de pressupostos doutrinais de
natureza metafísica, como, aliás, é um viés não raro
na psicologia europeia. A consciência das pessoas
não pode ser nem absolutizada nem reificada sem
que se coloque em risco a interpretação correta dos
dados empíricos colhidos por uma psicologia atenta
aos fatos (Valle, 1998, p. 87).
Allport escreve que “o psicólogo deve pôr-se de
sobreaviso e sentir receio de ser arrastado para o
campo do mentalismo puro, esquecendo a unidade
orgânica dentro da qual funciona a personalidade,
assim como psicólogo a conhece […]. Os filósofos
do personalismo, se não me engano, não usaram
muito as descobertas da Psicologia no intuito de
fundamentar suas teorias. Do lado dos psicólogos,
na mão inversa, quase todo material psicológico foi
sendo acumulado sem tirar proveito das trabalhosas
especulações destes filósofos que, com igual intensidade, punham na pessoa o centro de sua atenção”
(1950 e 1968, p. 37 e 83).
Concluindo este parágrafo, pode-se dizer que o
cerne do trabalho científico de Allport é o estudo
da personalidade ou, em termos mais filosóficos, da
pessoa. O “realismo heurístico” por ele postulado
centra-se no caráter idiossincrático de cada indivíduo, dimensão que condicionou seu pensamento
como psicólogo e como teórico preocupado também
com a filosofia (coisa que Allport adquiriu em sua
passagem pela Alemanha, quando estudante).
É nesse contexto que se coloca sua Psicologia da
Religião, que, a exemplo de sua teoria da personalidade, também tem três grandes dimensões: a da
“totalidade”, a da “organização” e a da “dinâmica”.
O mesmo vale para a religiosidade adulta, que só
pode existir em sujeitos com motivações igualmente adultas. Claro que, na média geral, são muitos
os que permanecem infantis e truncados em suas
motivações religiosas, como propõe Allport em sua
teoria da “autonomia funcional das motivações”, na
qual distingue entre uma religiosidade “intrínseca”
e outra “extrínseca”; distinção que deu origem a
um sem-número de pesquisas empíricas no mundo
inteiro (Valle, 1995, p. 51-63).
Pormenorizando o acima dito, Allport elencou
seis critérios característicos da personalidade e da
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religiosidade de pessoas psiquicamente adultas. Há
em tais pessoas: a) uma ampliação do sentido do
ego (ego extension); A percepção e o sentido do eu,
construídos na primeira infância, se expandem com a
experiência de vida. Novas ambições, novos projetos,
novas ideias são incorporados ao eu, tornando-se
definidoras da identidade do sujeito, numa relação
afetuosa do eu com o outro. Crescem simultaneamente a segurança emocional, a autoaceitação e a
integração. As percepções, habilidades e tarefas se
tornam mais realistas; b) na mesma direção caminha
a auto-objetivação do eu (ego objectivation), que implica a capacidade de julgar objetivamente a própria
existência, cognitiva, emocional e afetivamente,
deixando de lado as aspirações irrealisticamente
idealizadas, o que supõe uma capacidade de autocompreensão e de intuição imediata de si mesmo; c)
dá-se, em terceiro lugar, uma progressiva integração
de capacidades e mecanismos de defesa do eu sem
conflitos destrutivos; d) aumenta com isso uma
percepção não fantasiosa das tarefas do cotidiano; e)
um “senso de humor” peculiarmente otimista e nada
fantasioso se torna peculiar ao modo de o indivíduo
ver as coisas; f) finalmente, forma-se na pessoa,
paulatinamente, uma filosofia unificadora de vida.
As mesmas notas que caracterizam o indivíduo
adulto caracterizam também sua religiosidade, que
deixa de ser algo quase externo ao ser de uma pessoa
e passa a ser uma experiência íntima do sujeito. “A
religiosidade intrínseca corresponde a um valor supremo e unificador […] é um sentimento poderoso
que flui da vida como um todo, com suas motivações
e seu sentido próprio.” É algo “que contrasta com
a religiosidade extrínseca que é mais útil para o
Self, enquanto oferece a esse garantia de segurança,
posição social, consolação e endosso do caminho de
vida que a pessoa escolheu” (Allport, 1966, p. 457).
***
No campo da psicologia social, Allport insistiu
muito na pesquisa sobre uma problemática atual
também em nossos dias: o preconceito, frequente
em atitudes e comportamentos religiosos, políticos,
sociais e mesmo esportivos. Seus estudos despertaram um filão temático importante que teve influência nas pesquisas sobre o “dogmatismo” de Milton
Rokeach (1918-1988) e sobre o “autoritarismo” e
a “narrow mindedness”, da Escola de Frankfurt, que
teve em Theodor Adorno (1903-1969) seu principal
expoente.
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ALMA
O entendimento de alma como um princípio
divino presente no ser humano e sua individualização no corpo vista como um declínio é um tema
comum em várias das antigas religiões. No entanto,
há uma variação no entendimento e nas formulações
das diferentes tradições: “Algumas acreditam em
renascimento, outras em uma cronológica e linear
perpetuação da identidade espiritual, outras ainda
em uma continuidade com os ancestrais ou uma
ligação com seus descendentes” (Hinnels [ed.], 1995,
p. 233). Os egípcios e chineses antigos concebiam
uma duplicidade da alma que sobrevivia à morte.
Os antigos hebreus tinham um entendimento de
alma, mas não a separavam da vida do corpo. No
pensamento grego, a dicotomia corpo-alma levará
às formulações sobre a imortalidade da mesma. Essa
ligação de entendimento passará para o pensamento
cristão especialmente com a reelaboração da crença
na ressurreição, herdada do farisaísmo hebreu, e
apontada como elemento distintivo entre o entendimento filosófico e o religioso sobre a alma (Lalande,
1999, p. 45). O uso contemporâneo comum, em
geral, opõe alma a “espírito”, uma vez que este último
está mais associado às faculdades intelectuais do ser
humano. Um entendimento mais popular associa
alma à compreensão de “fantasmas”. No campo religioso propriamente dito, o entendimento de alma
está associado à possibilidade de vida após a morte
ligada às concepções de mundo do além, marcado
pelas formulações de céu e de inferno em grande
parte das tradições religiosas.
I. Pensamento grego. No orfismo que se desenvolve no século VI a. C., a especulação sobre a alma
se funda sobre o mito antropomórfico dos Titãs. No
entanto, nos poemas de Homero o termo alma ainda
não carregava a distinção dualista de corpo e alma,
embora Homero distinga dois tipos de almas: o
thumos e a psyché. O primeiro conceito está ligado à
capacidade vital do ser humano, sendo associado ao
sopro e ao sangue; a segunda noção está conectada ao
mundo dos sonhos e da morte, entendida também
como a sombra (skia) humana que acompanha o ser
humano em sua passagem pelo Hades. Não há, no
entanto, um entendimento de algo divino.
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Por volta do final do século V a.C., a alma era
pensada, de modo geral, como marca distintiva dos
seres viventes, como algo sujeito aos estados emocionais e responsável pelo pensamento, bem como fonte
de virtudes como a coragem e a justiça. É provável
que na corrente de pensamento predominante na
cultura grega do século V ainda existia uma crença
na imortalidade, e tal ideia fosse ainda bastante fluida
e sem elaborações sistemáticas.
Somente a partir do séc. IV é que algumas teorias
filosóficas começam a cogitar que a alma poderia
sobreviver à morte corporal. A partir daí, esta
começa a ser pensada como algo sem forma e imperecível, porém sem entrar no debate sobre a finitude
ou infinitude da mesma. As discussões de Sócrates,
apresentadas por Platão no Fédon, argumentando
sobre a imortalidade da alma revelam a dificuldade de
seus interlocutores se convencerem dessa afirmação.
Nesta obra a alma é caracterizada essencialmente por
suas qualidades intelectuais e cognitivas. Sócrates
argumenta que a morte de uma criatura é seguida
por um período de separação do corpo, até o retorno
para animar outro corpo. A argumentação final de
Sócrates afirma que a vida depende essencialmente
da alma; portanto, esta deve ser imortal em todos
os seres viventes.
Em A República, Platão reformula o entendimento
sobre a alma exposto no pensamento de Sócrates da
obra anterior. A imortalidade da alma aparece ligada à
sua condição divina. A alma é repensada como tendo
três aspectos: razão, espírito e apetite. A distinção
corpo e alma chega mesmo a uma oposição. O retorno ao corpo era considerado um encarceramento
e por isso o desejo do retorno à sua fonte divina.
Em Aristóteles, na obra De Anima, a alma será
pensada como um tipo particular de natureza que
compreende plantas, animais e humanos. Contrariamente ao pensamento de Platão, a alma seria incapaz
de ter uma existência à parte do corpo. No século
III a.C., os estoicos retomam a ideia de que a alma
humana seria imortal e que se separa do corpo de
uma pessoa após sua morte.
II. Pensamento judaico. Antes do nascimento
da filosofia grega, desenvolve-se na Palestina uma
literatura religiosa sobre a criação, que apresenta
o início da vida do ser humano como resultado do
“sopro divino”. Nesse entendimento, a alma não é
considerada como algo preexistente, mas criada ao
mesmo tempo que o corpo. O sopro vital, sua razão
de existir, é considerado igual ao corpo.
A crença na imortalidade da alma foi introduzida no pensamento judaico pelo contato com a
filosofia grega e o pensamento de Platão em especial,
o que pode ser constatado nos escritos da literatura
sapiencial. No entanto, Kohler (1906a) afirma que
a crença de que a alma continua a existir após a
dissolução do corpo é uma questão de especulação filosófica e teológica mais que de fé, e nada se
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encontra nas Escrituras que expressamente ensine
isso. Para ele, enquanto a alma seja concebida para
ser apenas um mero sopro (nefesh ou neshamah),
será inseparavelmente conectada, senão identificada
com a vida-sangue (Gn 9,4; Lv 17,11), e nenhuma
substância real pode ser atribuída a esta. Igualmente
afirma que a crença farisaica na ressurreição não
tinha nem mesmo uma palavra para expressar a
imortalidade da alma. “Para eles, o ser humano
fora feito para dois mundos, o mundo de agora e o
mundo que haveria de vir, no qual a vida não teria
um fim com a morte” (Perrin, 1992); também
atesta que a esperança de uma sobrevida começa a
ser professada no Judaísmo pelo ramo fariseu. Não
obstante, a concepção rabínica predominante sobre
o mundo futuro é o mundo da ressurreição, e não
da imortalidade da alma.
A ressurreição se tornou um dogma do Judaísmo fixado pela Mishná nos primeiros séculos
da era comum. O entendimento, porém, difere de
imortalidade, que continua a ser uma formulação
filosófica. Os pensadores medievais, além de reconhecerem a ressurreição como dogmática, passaram a
aceitar igualmente a imortalidade da alma como algo
axiomático. “Desde então, o Judaísmo, especialmente
os progressistas ou Judaísmo reformado, enfatiza a
doutrina da imortalidade, seja na instrução religiosa,
seja na liturgia (cf. catecismo, conferências, leis rabínicas); em contrapartida, o dogma da ressurreição
foi sendo gradualmente descartado e eliminado dos
livros de oração nos rituais reformados. Assim, o
entendimento de imortalidade da alma, ao invés de
ressurreição, passou a ser considerado parte integral
do credo judeu” (Kohler, 1906a).
Essa aceitação de uma preexistência da alma abriu
espaço também para o controverso entendimento
da “transmigração das almas”, que passariam por
sucessivas formas corporais. Uma vez mais Kohler
atesta a influência grega, dessa vez com a introdução
do entendimento herdado de Pitágoras (570-495
a.C.). Seguindo esse raciocínio, “a mente racional
(ψρήν), após ser libertada das cadeias do corpo, assume uma forma etérea e passa pela região dos mortos,
onde permanece até que seja enviada de volta a este
mundo para habitar outro corpo, humano ou animal.
Após passar por sucessivas purgações, e quando
estiver suficientemente purificada, é recebida entre
os deuses, e retorna para sua fonte eterna de onde
precede originalmente. Essa doutrina era estranha ao
Judaísmo até por volta do séc. VIII” (Kohler, 1906b).
Tal entendimento só começou a criar raízes no
Judaísmo com a expansão da cabala, que logo a
elevou a uma categoria dogmática. Nos séculos XIV
e XV, esse entendimento ainda sofria forte oposição
dentro do Judaísmo. Outra releitura da questão foi
dada pela escola cabalística iniciada por Isaac Luria
(1534-1572), com a ideia da “impregnação das
almas”. Nesse contexto se desenvolve a crença
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de que “há almas que são condenadas a vagar por
algum tempo neste mundo, sendo atormentadas por
maus espíritos que as acompanham por toda parte”
(Kohler, 1906b). Tal entendimento se fortaleceu
especialmente entre judeus orientais e na Europa
ocidental, e sua crescente aceitação deu início a
uma nova prática “exorcista” dentro da cabala do
século XVII.
O entendimento cabalístico apresentado por Luria
faz uma conexão entre o entendimento hebreu e o
grego com uma categorização de vários níveis. Assim,
a Néfesh do texto bíblico é considerada como o nível
mais baixo da alma, o sangue ou o elemento físico
que conecta o mundo da matéria com o espírito.
Poderíamos comparar o termo Néfesh com o termo
Anima descrito por Aristóteles. O Rúach, traduzido
como espírito, é o próximo nível, e “serve como
intermediário entre a Néfesh e a Neshemá (alma)”.
Essa última seria o nível mais elevado e, por residir
no Paraíso, não passa pelos ciclos de reencarnação
(Saltoun, 2014, p. 16). Embora o entendimento geral
seja de uma ascendência da Néfesh, esta “pode subir
ou cair mais, e encarnar em muitas formas de vida,
dependendo de suas ações” (Saltoun, 2014, p. 109).
Essa corrente judaica se conecta, assim, com o
entendimento da reencarnação ao invés da ressurreição. No prólogo da obra Portal das reencarnações
de Luria, o tradutor e comentarista da obra, o rabino
Joseph Saltoun, afirma que a “reencarnação explica
as leis universais que governam o destino de toda a
humanidade”, e que “todos reencarnamos […], todos
vivemos sob o mesmo guarda-chuva da Divina Providência” (Saltoun, 2014, p. 10). A reencarnação é
apontada como parte da evolução espiritual humana,
que sujeita todos pelas leis da natureza, bem como
pelos efeitos de suas decisões com o livre-arbítrio.
A interpretação do comentarista aponta que as leis
da reencarnação teriam surgido para ajudar a corrigir
o pecado de Adão, porém sem o entendimento de
punição: “A Justiça Divina é perfeita, pois todas as
leis cósmicas que governam a alma são feitas para
ajudar a alma no seu caminho para a autoperfeição.
Essas leis não têm a intenção de punir a alma, mas
sim de purificá-la. O objetivo final da reencarnação
é corrigir o pecado de Adão e Eva, que trouxe a
morte sobre a humanidade. O objetivo é alcançar
a imortalidade e participar do evento da ressurreição
dos mortos” (Saltoun, 2014, p. 41).
Posteriormente, o conceito de “punição” (inferno, purgatório), “a lei básica da Justiça Divina é
baseada no princípio de ‘causa e efeito’”. Somos os
únicos responsáveis por tudo o que nos acontece,
uma vez que fomos nós que criamos os efeitos
presentes em vidas passadas. Assim, o castigo
resultante das vidas passadas é pago na vida presente, sendo o principal o “não saber”, ou ainda uma
reencarnação sem nenhum livre-arbítrio (Saltoun,
2014, p. 145).
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Tal entendimento orienta os rituais pós-morte dos
seguidores da tradição cabalística. Por considerar
que a alma “encontra-se em um estado de grande
confusão” após a morte corporal, busca-se observar
o costume de estar ao lado de uma pessoa em seus
últimos momentos. Após a morte, “a alma, então,
literalmente vela por aquele corpo que era ‘seu’,
durante sete dias” (Morashá, 2004). Após se iniciar
o período de purificação no “mundo das almas”,
viria o julgamento que ocorreria um ano após a
morte. Essa crença é, portanto, a motivação para
a recitação das orações fúnebres denominadas Kadish.
III. Pensamento cristão. Os pensadores cristãos
dos primeiros séculos, como Clemente de Alexandria
e Gregório de Nissa, pensaram a alma baseados no
entendimento platônico, acrescentando os elementos
da nascente experiência cristã. A maior parte das
correntes cristãs considera a alma como um princípio
de vida, distinto do corpo, marcada pelo pecado original, mas que pode ser resgatada de maneira coletiva
pela paixão e ressurreição de Cristo e, de maneira
individual, pelo batismo. Tal princípio doutrinário
foi estabelecido pelo Papa Zózimo, seguindo as decisões do Concílio de Cartago de 418, que aprovou
as formulações propostas por Agostinho.
O entendimento de uma unidade entre a alma e
seu corpo biológico, herdado da tradição judaica, foi
reformulado com o entendimento de imortalidade presente na cultura grega. Assim se passa a pensar a alma
em termos de uma “individualidade imortal”. O tema
de uma subjetividade infinita do homem ganhará uma
abordagem cristã com Tomás de Aquino (1225-1274).
Ele rejeita a tese da preexistência da alma, mas admite
que esta possa viver separada do corpo. Defende a
imortalidade da mesma, que pode permanecer separada do corpo após a sua morte, porém, é de sua
natureza existir como parte de um corpo. Tal discussão
se dá exatamente para a defesa da ressurreição (Tomás
de Aquino, Suma contra os gentios IV, cap. 79, e Suma
teológica – Primeira Parte, Questões 75-76).
Não obstante essa veemente defesa que marca
toda a teologia cristã, a conciliação entre as formulações sobre a imortalidade da alma e a fé na
ressurreição continua um tema bastante controverso. Perrin a considera até mesmo diametralmente
oposta, ao afirmar que “a ressurreição não é uma
conservação da alma, como uma substância distinta
do corpo, que resultaria de sua natureza, mas uma
recriação do homem, corpo e alma, que resulta
de um ato da liberdade divina” (Perrin, 1992). Na
mesma linha, Frangiotti (1984) também defende a
incompatibilidade entre a fé na ressurreição tal como
professada pelos cristãos e a formulação filosófica da
imortalidade da alma.
IV. Pensamento católico. A Igreja Católica,
seguindo a tradição bíblica, define a pessoa humana
como “um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual”
(CIC, § 362), e “‘alma’ significa o princípio espiritual
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no homem” (CIC, § 363). Embora considere os dois
elementos, essa distinção não introduz uma dualidade na alma, pois “a unidade da alma e do corpo
é tão profunda que se deve considerar a alma como
a ‘forma’ do corpo. […] No homem, o espírito e a
matéria não são duas naturezas unidas, mas a sua
união forma uma única natureza” (CIC, § 365). O
ensinamento doutrinário afirma, então, que “cada
alma espiritual é criada por Deus de modo imediato
e não produzida pelos pais; e que é imortal, isto é,
não morre quando, na morte, se separa do corpo; e
que se unirá de novo ao corpo na ressurreição final”
(CIC, § 366). O ensinamento resgata ainda a tradição
espiritual que pensa a alma como algo presente no
coração humano, ou no mais “fundo do ser”, em suas
entranhas, onde o ser humano é capaz de acercar-se
ou não a Deus (CIC, § 362-368).
V. Outras tradições. O entendimento de alma
está presente ainda em várias tradições religiosas
não conectadas a essa corrente de pensamento que
caracteriza, em especial, a tradição judeo-cristã.
No Hinduísmo, um entendimento aproximado
é expresso pelo atman ou self eterno que seria aprisionado em um corpo terreno no nascimento. Com
a morte, esse passa a uma nova vida determinada
pelo karma e seus sucessivos renascimentos (samsara). Tal entendimento seria bem diverso, pois, para
uns, tal processo seria eterno, e para outros persistiria
apenas até que a alma possa alcançar a sua perfeição
karmica (Stefon, 2014).
No entendimento budista, no entanto, tal compreensão também é controversa. A tradição tibetana
considera que a alma se confunde com as sucessivas
vidas ligadas ao samsara e ao cumprimento do karma segundo a lei das causa e efeitos. O Budismo
Zen, por sua vez, não se preocupa com um conceito
de “alma” que sobreviva após a morte, uma vez que
há a negação de “um eu individual” que se extingue
totalmente com o último sopro do corpo.
Entre os nativos norte-americanos é comum a
crença em duas almas (uma “livre”, outra a “vida”
ou sopro), sendo que a primeira sobrevive ao sopro
final do corpo no momento da morte, e passará por
um “tribunal” antes de entrar no mundo dos mortos
(Hinnels, 1995, p. 9). Algo similar é constatado também entre os nativos australianos, para os quais há
“uma alma humana e imortal proveniente dos pais
naturais e outra imortal e eterna a qual retorna aos
ancestrais totêmicos na morte” (Hinnels, 1995,
p. 57). Em outras tradições há o entendimento de
várias almas, por vezes conectadas com diferentes
características individuais. Essas almas distintas
teriam diferentes destinos após a morte.
***
A existência humana sempre foi acompanhada de
questionamentos sobre os elementos que a compõem
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e sobre as limitações no entendimento dos mesmos.
Diante disso, de distintas maneiras, as diferentes
culturas foram formulando suas ideias sobre os
elementos que compõem a vida humana, ao mesmo
tempo em que buscavam adicionar esperança diante
da experiência limitante da morte. Dentre essas
formulações, o entendimento de alma possibilitou
diferentes formulações e crenças que se cruzaram
e se acomodam em distintos períodos históricos. A
sistematização dessas ideias, como exposto acima,
ajuda a aclarar o desenvolvimento teórico sobre o
tema, mas certamente está distante da “eficácia” e do
consolo espiritual que as tradições religiosas buscam
oferecer diante da experiência da finitude humana
provocada pela morte que excede os limites de
nossa racionalidade.
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ANALOGIA
O termo “analogia” identifica a similaridade entre
dois ou mais grupos de elementos caracterizados por
uma organização estrutural semelhante. A expressão
deriva do termo grego ἀναλογίζομαι (analogizomais:
ana “de acordo com” [+] logos “razão”), que indica
“proporção” ou “calcular proporcionalmente”.
Desse modo, esta palavra tem sido empregada para
identificar tanto uma ferramenta matemática quanto uma figura retórica. Uma das primeiras e mais
influentes definições de analogia, dada por Aristóteles, sumariza muito bem a sua dupla natureza:
“[…] analogia é possível sempre quando há quatro
termos relacionados, de modo que o segundo (B)
esteja para o primeiro (A), assim como o quarto
(D) está para o terceiro (C); alguém pode então
situar B no lugar de D, e D no lugar de B” (Poética,
XXI). Essa definição enfatiza como os campos da
matemática e da retórica estavam proximamente
relacionados na cultura helenista. Ao mesmo tempo,
contudo, diferencia-se muito claramente a analogia
da metáfora e da alegoria. Enquanto a metáfora
indica uma transferência de sentido em um único
elemento (por exemplo, um leão pode representar
a coragem) e a alegoria indica uma duplicação do
sentido num texto como um todo (por exemplo, a
busca pelo Cálice Sagrado pode representar a busca
pela graça divina), a analogia se concentra na relação
entre os termos e identifica uma proporção entre a
organização de dois ou mais grupos de elementos
(por exemplo, a estrutura de um átomo pode ser
analogicamente comparada à do sistema solar). As
elaborações platônicas e aristotélicas da analogia são
frequentemente empregadas para o acesso da possibilidade de investigar tanto o mundo físico quanto
o metafísico, tornando-se centrais para a filosofia
cristã em seus primórdios e depois por toda a Idade
Média. O raciocínio por analogias, por exemplo,
tem um papel fundamental na filosofia de Tomás
de Aquino, na qual qualquer conhecimento sobre
o divino pode ser adquirido pelos humanos apenas
através da analogia e da metáfora (Suma teológica,
Parte I, Questão 4, Artigo 3). Dessa perspectiva,
ao contrário de outras figuras retóricas, a analogia
mantém um forte valor epistemológico, não sendo
vista apenas como uma técnica de oratória, como
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