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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo evidenciar as relações entre o pitagorismo – o 

movimento estabelecido a partir da chamada doutrina ou tradição pitagórica – e a dieta 

vegetariana, assim como apresentar as articulações entre o vegetarianismo pitagórico e a Ética 

Animal. Para tanto, analisaremos os aspectos do mundo helênico, à época de Pitágoras, mais 

pertinentes ao trabalho em questão: a transição do contexto mítico-poético para o filosófico; o 

sacrifício de animais e sua consagração aos deuses; as diferentes concepções da psyché, com 

especial ênfase em movimentos como o Orfismo. Também examinaremos os registros acerca 

da vida de Pitágoras, os quais podem fornecer, com certo grau de confiabilidade, dados 

significativos de sua biografia, assim como informações relevantes acerca da tradição ou 

doutrina pitagórica – isto é, o conjunto de crenças e ensinamentos de Pitágoras, reproduzidos 

por seus discípulos. Neste sentido, avaliaremos as crenças pitagóricas na imortalidade da alma 

e na metempsicose, bem como sua repercussão para o tratamento destinado aos animais. 

Também serão objetos de estudo os ritos pitagóricos de purificação e elevação da psyché, as 

crenças pitagóricas na alma cósmica e no parentesco entre animais humanos e não humanos e 

as considerações de autores pitagóricos sobre o status moral dos animais não humanos e os 

deveres éticos dos seres humanos para com eles.  

 

Palavras-chave: pitagorismo; vegetarianismo; psyché; metempsicose; imortalidade da alma; 

sacrifício animal; Ética Animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The present study aims at presenting the relations between Pythagoreanism – the movement 

based upon the so-called Pythagorean lore or doctrine – and the vegetarian diet, as well as 

introducing the correlations between the Pythagorean vegetarianism and Animal Ethics. To do 

so, the most relevant aspects of the Hellenistic world, at Pythagoras’ lifetime, will be 

analyzed, as far as they are apposite to this work: the transition from the poetic background 

and mythical thought to the philosophical approach; animal sacrifice and its consecration to 

the gods; the different concepts of the Greek psyche, with special emphasis on movements 

such as Orphism. Documents concerning Pythagoras’ life will be also under examination, as 

far as they can provide, with a reasonable degree of reliability, significant data about his 

biography, as well as relevant information about the Pythagorean doctrine or lore – that is, the 

set of Pythagoras’ teachings and beliefs, as they were transmitted by his followers. In this 

sense, the Pythagorean beliefs on metempsychosis and the immortality of the soul will be 

under assessment, as well as their repercussion for the treatment of animals. There will be 

other subjects under evaluation, study and/or scrutiny: the Pythagorean rites for the 

purification and elevation of the soul, the Pythagorean beliefs on the cosmic soul and on the 

kinship between human and non-human animals, and Pythagorean authors’ considerations on 

the moral status of non-human animals, as well as human ethical obligations toward them.  

 

Keywords: Pythagoreanism; vegetarianism; psyche; metempsychosis; immortality of the 

soul; animal sacrifice; Animal Ethics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Partindo do pressuposto de que, nas últimas cinco décadas, o interesse pelo 

vegetarianismo no Ocidente tem se mostrado em ascensão (AMATO & PARTRIDGE, 1989), 

graças ao crescente interesse de uma parcela significativa da população por temas que 

costumam deflagrar a própria adesão à dieta vegetariana (saúde humana, preservação 

ambiental, equilíbrio ecológico, direitos dos animais), a relevância da presente pesquisa reside 

no fato de que esta tem como propósito fornecer evidências e promover análises sobre a 

história remota do vegetarianismo e suas implicações éticas, inclusive – e principalmente – 

para os animais.  

Pode-se dizer, em certo sentido, que o aumento do interesse pelo vegetarianismo 

corresponde a um movimento de resgate da história da dieta vegetariana, já que muitos 

adeptos, em uma fase anterior à adesão, procuram investigar a história do vegetarianismo para 

fins de esclarecimento pessoal e de terceiros. Saber mais sobre o vegetarianismo e conhecer 

sua história equivale, portanto, a preparar-se melhor para as mudanças e questionamentos que 

virão.  

Além disto, é pertinente assinalar que o vegetarianismo – como prática dietética e 

ética – não é propriamente uma novidade, um modismo introduzido pelo homem 

contemporâneo, como muito equivocadamente se pode pensar.  

Neste sentido, o foco do presente trabalho consistirá em examinar o movimento 

conhecido como pitagorismo – apresentando informações acerca do próprio Pitágoras, quando 

necessário e com o máximo de confiabilidade possível – e situar a dieta vegetariana como 

prescrição pitagórica, avaliando os pontos de articulação entre o vegetarianismo pitagórico e a 

Ética Animal.   

Para tanto, será preciso, em primeiro lugar, analisar o contexto histórico, político e 

cultural em que floresceu o pitagorismo, situando-o na passagem do contexto mítico-poético 

para o filosófico; paralelamente, serão examinadas as diferentes concepções da psyché no 

mundo helênico à época e sua contribuição para a construção da chamada doutrina ou 

“tradição” pitagórica – ou seja, o conjunto de crenças e ensinamentos pitagóricos, tais como 

transmitidos pelos próprios pitagóricos e/ou registrados pelos três biógrafos de Pitágoras 

(Diógenes Laércio, Porfírio de Tiro e Iâmblico de Calcis, nesta ordem). 

 Em seguida, procederemos à exposição da teoria da metempsicose e suas origens, 

buscando a verificação de interfaces entre as crenças pitagóricas – na imortalidade e na 
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transmigração da alma – e concepções semelhantes, observadas em outros movimentos 

filosóficos e/ou religiosos, decorrentes (ou não) de intercâmbios com outras culturas e 

civilizações. Nesta direção, especial atenção será dedicada ao Orfismo, movimento religioso 

surgido na Trácia entre os séculos VII e VI a.C.  

Além de avaliarmos os hábitos, interdições e recomendações alimentares dos 

pitagóricos como práticas em consonância com a doutrina pitagórica, como manifestações de 

ascese ou como reflexos da configuração e do funcionamento da Escola de Crotona (e outros 

centros de difusão dos ensinamentos pitagóricos), analisaremos o sacrifício animal como um 

dos pilares do mundo helênico da época, com importantes desdobramentos tanto no plano 

político quanto na esfera religiosa e cultural.  

Finalmente, examinaremos o tratamento dispensado aos animais pela tradição 

pitagórica, tal como foi difundida pelos próprios pitagóricos e reproduzida por autores como 

Plutarco, Sêneca, Ovídio, Teofrasto e Porfírio – alguns dos quais, aliás, foram responsáveis 

pela consolidação da imagem de Pitágoras como o precursor do vegetarianismo ético e se 

constituem em fontes para elucidação da vida e das crenças de Pitágoras (ver Apêndice).  

Embora não constituam o foco deste trabalho, convém observar que há menções aos 

pitagóricos em outras obras literárias, geralmente em tom de escárnio: são os textos da 

chamada Comédia Média, que acompanha a transição do contexto mítico-poético para o 

filosófico e é caracterizada por mudanças como a supressão do coro (SPENCER, 1995, p.67; 

ZHMUD, 2012, p.235).  

No que tange tanto à vida quanto à doutrina de Pitágoras, a margem de imprecisão 

das fontes consultadas constitui a chamada Questão Pitagórica: como o próprio Pitágoras não 

deixou registros acerca de suas crenças e ensinamentos, historiadores e doxógrafos – 

compiladores de trechos extraídos de obras filosóficas – recorrem aos testemunhos dos 

(neo)pitagóricos, à expressão do pensamento pitagórico em Platão e às “três vidas de 

Pitágoras”, descritas por seus três biógrafos e assim denominadas por Kahn (2001).  

Neste caso, segundo assinala Preece (2008, p.78-79), a confiabilidade das obras 

biográficas tende a ser inversamente proporcional ao intervalo de tempo que separa o autor da 

biografia e o biografado: em outras palavras, atribuir-se-ia maior grau de fidedignidade ao 

texto de Diógenes Laércio, verificando-se a incidência de pontos de convergência entre as três 

versões.  

Tal procedimento, contudo, é adotado em caráter prudencial; as biografias de 

Pitágoras escritas por Porfírio e Iâmblico, portanto, não devem ser desconsideradas, e 

tampouco subestimadas. Além da questão da confiabilidade das fontes documentais 
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(indiretas) às quais se recorre, outra questão pertinente é suscitada pelas investigações acerca 

de Pitágoras e da tradição pitagórica – é a chamada “questão filosófica”, tal como é definida 

por Kahn: 

 

Há dois problemas distintos aqui. Um é a questão estritamente histórica referente à 

extensão de nosso conhecimento ou nossa ignorância a respeito de Pitágoras e sua 

escola. O outro é uma questão filosófica mais complexa, referente ao conceito 

mesmo do que seja “pitagórico” e sua reverberação ao longo dos tempos. Por que a 

figura de Pitágoras atingiu tamanho prestígio? E em que sentido certos aspectos 

influentes da obra de Platão são peculiarmente “pitagóricos”? (KAHN, 2001, p.17) 

 

 

Subjacente à Questão Pitagórica, a questão filosófica assinalada por Kahn reside, 

segundo o próprio autor, em dois pontos: na crença pitagórica na imortalidade (e na 

transmigração) da alma e na “tentativa de compreender e explicar a natureza das coisas em 

termos matemáticos”, ou “a concepção matemático-musical do cosmos”. No Fédon e no 

Timeu, ambos de Platão, tais expressões do pensamento de Pitágoras são respectivamente 

desenvolvidas e, ainda de acordo com Kahn, tornam-se responsáveis pela propagação do 

pitagorismo até os nossos dias:  

 

 
E foi primariamente por meio destes dois diálogos, o Fédon e o Timeu, que as ideias 

pitagóricas tornaram-se uma influência tão poderosa no pensamento de séculos 

posteriores, não apenas na Antiguidade, mas, novamente, no Renascimento e para 

além, chegando até o nosso tempo. (KAHN, 2001, p.18) 

 

 

Saboya (2015, p.2) destaca que, para autores como Jean-Pierre Vernant, o 

surgimento da filosofia no mundo helênico ocorreu principalmente na Jônia e na Magna 

Grécia, e não na Grécia continental, e os primeiros filósofos – os pré-socráticos – 

pertenceriam às Escolas “Jônica (Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Empédocles), 

Itálica (Pitágoras), Eleática (Xenófanes, Parmênides e Zenão) e Atomista (Leucipo e 

Demócrito)”.  

Por outro lado, Preece (2008, p.78;84) enfatiza, com base em diversos estudiosos do 

pitagorismo (Martin West, Edouard Schure, Walter Burkert), que muitos relatos acerca de 

Pitágoras caracterizam-no primeiramente – ou parcialmente – como um xamã, um 

prestidigitador ou um sacerdote; à imagem de Pitágoras como o carismático líder de uma seita 

ou organização religiosa, somam-se as descrições de seus prodígios, dentre os quais está a 

notável influência sobre os animais.  

Segundo tais relatos, Pitágoras é capaz de driblar ou transcender algumas leis da 

física – como as concebemos hoje – e é agraciado com dons memoráveis:  
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Pitágoras é descrito como algo mais que humano, como o deus Apolo em forma 

humana. Sua condição sobrenatural foi confirmada por uma coxa de ouro e o dom 

da bilocalização: ele foi visto em Crotona e Metaponto ao mesmo tempo. Há 

registros surpreendentes de seu sucesso educacional com animais, pois se diz que ele 

persuadiu um touro guloso a abster-se de comer feijões e, em outro relato, Pitágoras 

fez um urso perigoso jurar não ferir coisas viventes, e o urso manteve seu juramento. 

(KAHN, 2001, p.21) 

 

 

Quanto às biografias de Pitágoras, alguns aspectos são dignos de nota: Diógenes 

Laércio adverte o leitor sobre a possível existência de um homônimo, responsável pela 

formação de atletas, e estabelece a franca oposição entre ambos: Pitágoras, o treinador, muito 

provavelmente não só permitia que os atletas sob sua supervisão comessem carne como 

também incentivava tal prática; o filósofo, por seu turno, vedava o consumo de carne a si 

mesmo e a seus discípulos, pois os animais têm o direito de partilhar conosco a existência.  

Em outras palavras, Diógenes introduz o argumento pitagórico de que o direito à 

vida é comum a animais e seres humanos, e deve ser assegurado a todos; a ideia de que 

homens e animais devem viver em regime de comunhão seria retomada por Iâmblico.  

A despeito de tais argumentos – e da confirmação da crença pitagórica na 

metempsicose –, Diógenes afirma que Pitágoras, na verdade, recomendava a abstenção de 

carne para habituar seus discípulos a uma vida frugal: os alimentos de origem vegetal seriam 

mais acessíveis e fáceis de preparar, além de proporcionarem o bem-estar corporal e 

promoverem o aperfeiçoamento do intelecto. De qualquer modo, Diógenes observa que as 

oferendas de Pitágoras aos deuses – ou melhor, a Apolo – eram exclusivamente à base de 

queijo, trigo e cevada.   

Segundo Porfírio, em sua versão da vida de Pitágoras, a defesa do vegetarianismo 

pitagórico está ancorada na prescrição da vida simples, especialmente recomendada aos 

filósofos, e nos argumentos da racionalidade dos animais, do parentesco que os une aos seres 

humanos e da justiça habitual, ou seja, a ser cultivada e incentivada como prática costumeira. 

Conforme assinalam Walters & Portmess (1999, p.11;45), tanto o sacrifício 

ritualístico de animais quanto a ingestão de sua carne são, para Porfírio, atos injustos, 

desnecessários e cruéis: tendo estabelecido que os animais são dotados de racionalidade, 

Porfírio argumenta que a prática do abate – sacralizado ou não – é injusta porque exclui seres 

dotados de razão da esfera que deveriam compartilhar com o homem; em segundo lugar, o 

abate inflige dor e sofrimento desnecessários aos animais – o abate é condenável, portanto, 

por ser dispensável. Curiosamente, o argumento pitagórico da transmigração das almas não é 

evocado por Porfírio em sua defesa do vegetarianismo.  
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Iâmblico, por sua vez, enfatiza que os pitagóricos, de maneira geral, adotavam certos 

hábitos alimentares para evitar desconfortos diversos, do corpo e da alma: deveriam ser 

evitados alimentos que causassem flatulência ou fossem de difícil digestão, e ainda aqueles 

que impedissem ou dificultassem o sono e o dom da profecia ou previsão. Todos os 

pitagóricos se abstinham de ingerir o cérebro e o coração dos animais (as sedes da sabedoria e 

da vida), mas àqueles que ainda não tivessem atingido determinado grau de purificação e 

elevação era permitida a ingestão de carne.  

Contudo, aos filósofos pitagóricos “mais contemplativos” – e também aos políticos – 

era expressamente recomendada a dieta vegetariana, inspirada pelo modo de vida do próprio 

Pitágoras; conforme veremos a seguir, observam-se também, em Iâmblico, os argumentos da 

injustiça do abate e do parentesco ou familiaridade entre homens e animais – embora tal 

vínculo pareça não se estender a todos os animais, mas somente aos domésticos:  

 

 

Ademais, ele [Pitágoras] ordenava a abstenção de alimento de origem animal até aos 

políticos; já que estes desejavam agir com o máximo de justiça, certamente não 

deveriam ferir nenhum animal [a nós] aparentado. Com efeito, como poderiam 

persuadir outros a agir com justiça, se neles próprios fosse detectada uma insaciável 

avidez em devorar animais a nós aliados?  (WALTERS & PORTMESS, 1999, p.14-

15, tradução nossa)1 

 

 

Por fim, convém lembrar que, para os propósitos deste trabalho, utilizaremos o 

vocábulo vegetarianismo para nos referirmos à alimentação sem carnes (ásarkos), em 

oposição àquela com carne (énsarkos), de acordo com o que observa Oliveira (2013, p.39) 

sobre o caráter anacrônico do vocábulo. Os termos “animais” e “animais não humanos” serão 

intercambiáveis, opondo-se respectivamente a “seres humanos/homens” e “seres 

humanos/animais humanos”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Further, he [Pythagoras] ordered abstaining from animal food even to politicians; for as they desired to act 

justly to the highest degree, they must certainly not injure any kindred animals. How indeed could they persuade 

others to act justly, if they themselves were detected in an insatiable avidity in devouring animals allied to us?  
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2. PITÁGORAS: NO CORAÇÃO DA FILOSOFIA 

 

2.1 PISTAS DE UMA BIOGRAFIA      

 

Pitágoras – cujo nome significa “aquele que a Pítia anuncia” e alude à voz de Apolo, 

transmitida pelo Oráculo de Delfos – nasceu na ilha de Samos na primeira metade do século 

VI a.C., muito provavelmente no ano de 570, e permaneceu em sua terra natal – na Ásia 

Menor, no que seria hoje a costa da Turquia – até por volta dos quarenta anos, quando partiu 

(ou fugiu) para Crotona, no sul da Itália, supostamente para escapar do governo tirânico de 

Polícrates.  

 Apontado por muitos doxógrafos e helenistas como o fundador (ou um dos 

fundadores, ao lado de Tales) da filosofia – não só pelo alcance do pitagorismo em sua 

contribuição para a tradição filosófica ocidental, mas também pela devoção pitagórica ao 

aprimoramento do intelecto e ao exercício do dever cívico –, Pitágoras de Samos não deixou 

escritos acerca de seu legado filosófico, que tampouco foi registrado por seus 

contemporâneos; com efeito, os que se dedicaram a tal tarefa de maneira sistemática 

(Diógenes Laércio, Porfírio de Tiro, Iâmblico de Calcis) o fizeram muito posteriormente, com 

um intervalo superior a cinco séculos.  

Por este motivo, é possível observar algumas inconsistências – e até contradições – 

no que se refere ao sistema pitagórico de crenças; tais imprecisões também têm origem na 

fronteira – por vezes indistinguível – entre o pensamento de Pitágoras e o de seus seguidores. 

De modo semelhante, é possível notar discrepâncias relacionadas aos próprios 

interesses (ou campos de investigação) de Pitágoras, que abarcariam pesquisas nas áreas da 

matemática, da astronomia, da música, da medicina, da política, da ética e da geometria, 

dentre outras.  

A despeito do caráter lendário que situa Pitágoras no limite entre o humano e o 

divino, fontes mais antigas – e mais confiáveis, tanto da historiografia quanto da doxografia – 

assinalam as profundas transformações que caracterizaram o chamado Período Arcaico, 

durante o qual Pitágoras nasceu e de cujas mudanças participou ao longo da vida.  

Neste contexto, a aristocracia grega – representada pelos proprietários de terras e 

detentores de títulos de visibilidade política – aliou-se às classes emergentes de comerciantes 

e artesãos, às quais pertencia a família de Pitágoras e cujos membros, conscientes de sua 
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importância para a economia local, passaram a reivindicar a participação política e o status 

social que lhes eram devidos:  

 

 
Os historiadores chamam a época em que Pitágoras teria nascido de Período 

Arcaico, quando a Grécia passava por uma fase de profundas mudanças que o 

filósofo testemunhou durante toda a sua vida. Dentre os elementos que fazem parte 

da dinâmica desse período podemos apontar a intensificação do comércio que fez 

nascer uma classe de comerciantes que logo passaram a depender de artesãos. [...] O 

descontentamento deste grupo passou a ser aliviado quando comerciantes e artesãos 

mais ricos começaram a ser admitidos na aristocracia e considerados iguais aos 

aristocratas, donos de terras, ou seja, não demorou para que acreditassem que seus 

títulos e posições tinham um caráter divino, o que os tornava diferentes dos mortais 

comuns. Foi, segundo Capelle (1991), desta classe que veio a família de Pitágoras, e 

este fato serve para explicar, pelo menos em parte, o elitismo de que desfrutavam os 

pitagóricos. O pai de Pitágoras, Mnesarcos, era lapidador de pedras preciosas. É 

quase certo que seu pai não era grego. Para alguns historiadores, era sírio, para 

outros, fenício da cidade de Tiro, outros o consideram como etrusco. (SABOYA, 

2015, p.4) 

 

 

A complexidade da chamada Questão Pitagórica, tanto na dimensão histórica quanto 

filosófica, reside precisamente na consulta às fontes mais fidedignas sobre a vida de Pitágoras, 

o que permite a coleta de dados suficientes – e suficientemente confiáveis – para a elaboração 

de uma biografia e para a sistematização do que seria o pensamento pitagórico, ou seja, o 

conjunto de crenças, princípios e prescrições que se manifestam, com maior ou menor 

constância, no pitagorismo.  

Para tanto, assinalaremos dois pontos que merecem destaque, justamente por sua 

consistência nos relatos mais antigos sobre Pitágoras, notadamente os de Timeu de Taormina, 

Dicearco de Messina e Aristóxeno de Tarento (1): as considerações sobre a metempsicose e a 

imortalidade da alma (que serão objeto de análise mais adiante) e a constituição de uma escola 

filosófica, em Crotona, que se assemelhava, em muitos aspectos, a uma confraria, irmandade 

religiosa ou fraternidade secreta.  

Os membros da Escola de Crotona, seguindo os ensinamentos e o exemplo de 

Pitágoras, deveriam dedicar-se com afinco a expandir seus conhecimentos, por amor genuíno 

à sabedoria, e a cultivar o engrandecimento cívico, em si próprios e nos demais, exercendo 

assim influência política direta ou indireta; neste sentido, Jean-François Mattéi assinala a 

dupla dimensão – aberta e fechada, pública e privada, universal e particular – em que se 

inscreve a Escola de Crotona, tanto por seu compromisso com o aprimoramento do intelecto e 

com a vida cívica (o que poderia, portanto, estender sua influência à esfera pública), quanto 

                                                           
(1) Timeu era historiador; Dicearco e Aristóxeno, discípulos de Aristóteles. 
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por sua devoção aos próprios particularismos e idiossincrasias (o que a caracterizaria como 

uma comunidade fechada, alicerçada sobre a amizade e a cooperação entre seus membros):  

  

 

A escola pitagórica foi o primeiro modelo de uma sociedade secreta e, logo, fechada 

em suas particularidades, e ao mesmo tempo o primeiro exemplo de uma sociedade 

aberta ao universal, por seu papel político e a importância destinada à filosofia. 

(MATTÉI, 1983, p.19-20, tradução nossa)2 

 

 

No que tange às relações entre os membros da Escola de Crotona – e ao 

funcionamento da escola propriamente dito –, Pereira (2010, p.20) assinala que é Timeu (2) a 

fonte mais frequentemente consultada por Diógenes, Porfírio e Iâmblico acerca do tema: é 

através de Timeu que chegam informações sobre a rotina dos membros da escola – unidos por 

vínculos de amizade e por um senso apurado de vida em comunidade –, suas prescrições 

alimentares, as práticas cotidianas de estudos (e exercícios diversos, inclusive físicos) e uma 

espécie de “voto de silêncio”, ao qual os iniciantes deveriam se dedicar por cinco anos 

(período durante o qual o próprio contato com Pitágoras, aliás,  era restrito ou interdito).  

Saboya (2015, p.5) destaca a citação de Porfírio (3), transcrita por Rutherford (1991, 

p.12), para confirmar o silêncio dos anos de iniciação (4), e enumera assim as tarefas 

cumpridas ao longo de um dia na Escola de Crotona:  

 

 

Dentre as obrigações diárias dos pitagóricos podemos citar: levantar-se ao nascer do 

sol e colocar sua mente na ordem das coisas programadas para o dia que surge, 

dedicando-se a uma caminhada de contemplação solitária nos jardins do templo ou 

da caverna sagrada. Depois havia um período de estudos seguido de exercícios 

físicos. Então todos tomavam, juntos, o desjejum com pão e mel e, em seguida, 

todos participavam das discussões sobre os assuntos de Estado (informação que, se 

for verdadeira, confirma que os pitagóricos pertenciam à classe dominante); a última 

parte do dia era dedicada a novas caminhadas em grupos. Por fim, o banho e a 

refeição noturna antes do recolhimento para a última meditação. (SABOYA, 2015, 

p.5) 

                                                           
2 L’école pythagoricienne fut le premier modèle d’une société secrète, et donc fermée sur ses particularités, en 

même temps que le premier exemple d’une société ouverte sur l’universel par son rôle politique et l’importance 

accordée à la philosophie.  

 

(2) Não confundir Timeu de Taormina – ou Tauromênio – com Timeu, diálogo de Platão, “no qual a alma do 

mundo é estruturada pelas razões musicais e o corpo do mundo é organizado a partir de triângulos elementares”  

(KAHN, 2001, p.19). 

 

(3) A afirmação de que os discípulos de Pitágoras eram “mais admirados por seu silêncio do que os mais 

famosos oradores por seus discursos” pode ser atribuída a Isócrates ou Porfírio, de acordo com Guthrie em A 

History of Greek Philosophy, volume 1, 1962, p.151.   

 

(4) Em sua Histoire de la civilisation morale et religieuse des Grecs (1839, p.118), Brouwer assinala que, 

segundo Iâmblico (Vida Pitagórica, 72), “o noviciado durava três anos; o silêncio, cinco” (tradução nossa).  

 



18 
 

Quanto à compleição e à aparência física dos membros da Escola de Crotona, 

Spinelli (2006 b, p.170) destaca que a busca pela harmonia e pelo equilíbrio, como expressão 

de sabedoria, regia a dieta em todas as suas etapas, e determinava o ideal físico de peso, ou 

seja, o médio ou intermediário entre o gordo e o magro.  

Além da vinculação à disciplina e à moderação, as prescrições dietéticas – que 

incluíam determinadas abstenções – tinham uma importante função purificadora. 

Eventualmente, alguns dos seguidores de Pitágoras se excediam na busca de uma vida simples 

e ascética – e se tornavam, assim, motivo de escárnio:  

 

 

Muitos exageravam e, de tanta austeridade, adquiriam uma aparência deplorável. 

Esses eram denominados, depreciativamente, pitagoristas ou pitagorizantes, e se 

transformaram em objeto de sátira: em personagens preferidos das comédias. [...] 

Assim como Alexis [poeta cômico do século IV a.C.] ridicularizou-lhes a vida 

austera, Theócritos (poeta bucólico do século III a.C.) zombou-lhes do personagem: 

“Alguém acaba de chegar! É um pitagorista! Ele tem um ar de doente e está 

descalço.” (SPINELLI, 2006 b, p.170-171) 

 

 

Além dos hábitos alimentares excessivamente austeros – que lhes conferiam certo ar 

de debilidade física –, alguns dos seguidores de Pitágoras também eram fortemente criticados 

pela negligência com o próprio asseio, manifesta pela aparência suja e maltrapilha: o próprio 

Spinelli (2006 b, p.170-171) aponta tais críticas nas sátiras de Alexis (“O pior de tudo é que, 

além da ausência de alimentos, eles também têm que aturar a sujeira, a geada, o silêncio, o 

tédio e a falta de banho”) e Theócritos (“[Ele, um pitagorista] veio embrulhado em seu manto, 

com a pele encrostada de sujeira”).  

Rutherford, citado por Saboya (2015, p.5), faz a mesma descrição da falta de 

cuidados de higiene percebida em alguns seguidores de Pitágoras; entretanto, revela mais 

adiante, na mesma obra mencionada, que os banhos constituíam parte importante da rotina na 

Escola de Crotona, por seu caráter purificador e por precederem a última refeição do dia 

(conforme descrito anteriormente):  

 

 
Com relação aos seguidores de Pitágoras, Rutherford nos diz que “em geral eram 

representados como uma tribo de excêntricos, sujos, descalços, mais ou menos como 

hippies primitivos” (RUTHERFORD, 1991, p. 11). Por mais contraditório que possa 

parecer, o mesmo autor nos descreve, quase ao final da obra (idem, p.77), o estilo de 

vida dos pitagóricos, dizendo que “o banho e algumas observações de caráter 

religioso precediam a refeição noturna”. (SABOYA, 2015, p.5) 

 

 

Tal afirmação é exemplificadora dos paradoxos e contradições que são percebidos 

nos relatos sobre Pitágoras e seus seguidores, tanto na dimensão historiográfica, quanto no 
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aspecto ético-filosófico; neste sentido, bastante representativas são também as evidências que 

apontam para as inclinações políticas de Pitágoras (e seus eventuais desdobramentos sociais):  

embora os pitagóricos, nas palavras de Diógenes Laércio (cuja citação, no parágrafo 3 do 

Livro VIII, é transcrita por Thomson, 1938, p.346), exercessem na Escola de Crotona “tão 

bem a arista [liderança dos melhores] que o seu governo era, por assim dizer, uma 

aristocracia”, Pitágoras é descrito, de acordo com algumas fontes dissonantes, como um 

pensador com tendências reformistas.  

Em outras palavras, apesar de pertencer à aristocracia grega, Pitágoras se apresentava 

como um apreciador dos ideais democráticos, e não como um defensor dos interesses da 

antiga nobreza – assim como inúmeros de seus seguidores: 

 

 

O fato de que o controle da cidade [Crotona] estivesse nas mãos de trezentas pessoas 

sugere de fato que sua base social fosse estreita, o que acredito ser verdade; mas não 

procede que se tratasse de aristocratas no sentido de representar os interesses da 

nobreza latifundiária.  (THOMSON, 1938, p.346, tradução nossa)3 

 

 

Por outro lado, continua Thomson (1938, p.346-347), a afirmação de que os 

pitagóricos fossem de fato democratas, ainda que o fossem somente em Crotona, precisa de 

maior sustentação argumentativa e historiográfica; de acordo com outras fontes, os 

pitagóricos de Crotona enfrentavam oposição por parte tanto dos aristocratas (5) quanto dos 

democratas, e o que parece mais plausível é a consideração de que os pitagóricos fossem, 

portanto, democratas moderados, representantes dos interesses não da aristocracia 

territorialista, mas da classe de comerciantes e artesãos a ela associada: 

 

 

De acordo com Apolônio, os opositores de Pitágoras em Crotona eram dois – Cílon, 

o aristocrata, e Ninon, o democrata [...]. Ocorre que, se eles [os pitagóricos] eram 

democratas, seriam democratas moderados – um partido central representando os 

interesses dos grandes mercadores, alguns dos quais seriam sem dúvida nobres que 

haviam se voltado para o comércio, e artesãos que haviam ascendido a uma posição 

de igualdade econômica com os nobres. (THOMSON, 1938, p.347, tradução nossa)4 

                                                           
3 That the control of the city [Croton] should have been in the hands of three hundred persons does indeed 

suggest that their social basis was narrow, and that I believe to be true; but it does not follow that they were 

aristocrats in the sense of representing the interests of the landed nobility.  

 

(5) A informação de que Cílon era um dos mais ferrenhos opositores aos pitagóricos é corroborada por 

Iâmblico, conforme citação do próprio Thomson na página 346: “Somos informados por Iâmblico (Vida 

Pitagórica, 248-51), que provavelmente se baseava em Timeu, que o proeminente nobre Cílon lhes era o maior 

opositor” (tradução nossa). Segundo Aristóxeno, transcrito por Spencer (1995, p.65), a oposição de Cílon tinha 

origem no fato de que Pitágoras não havia autorizado seu ingresso na Escola de Crotona. 

 
4 According to Apollonius, the opponents of the Pythagoreans at Croton were two – Cylon the aristocrat and 

Ninon the democrat […]. It follows that, if they [the Pythagoreans] were democrats, they were moderate 
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Ainda no tocante a tais afirmações, Thomson introduz outra possibilidade para 

fundamentar a simpatia dos pitagóricos para com os valores democráticos: o pitagorismo teria 

se originado no Orfismo, movimento doutrinário-filosófico bastante disseminado entre as 

camadas mais populares da sociedade grega.  

O pitagorismo, com efeito, conclamava seus seguidores ao engajamento político e 

estimulava seus adeptos a desenvolverem – e participarem de – exercícios intelectuais mais 

complexos; o Orfismo, por outro lado, possuía maior apelo entre as massas. Embora considere 

que ambos tenham uma dimensão religiosa, Thomson acredita que o Orfismo possa ter 

surgido junto aos camponeses, e o pitagorismo seria sua manifestação urbana, desenvolvida 

pela classe socioeconômica a que pertencia Pitágoras – sua fundamentação original, contudo, 

permanecia popular e democrática: 

 

 
Em seu aspecto religioso, o pitagorismo era intimamente relacionado ao Orfismo, do 

qual ele provavelmente se originou [...]. Eu suspeito que o Orfismo tenha se 

originado junto aos camponeses, e que a religião pitagórica se desenvolveu a partir 

do Orfismo, no curso da revolução urbana, entre os mercadores e artesãos. Seja 

como for, as estreitas conexões entre as duas seitas são suficientes para demonstrar 

que a origem do movimento pitagórico foi popular, não aristocrática. (THOMSON, 

1938, p.347, tradução nossa)5 

 

 

Em consonância com a provável orientação democrática do pitagorismo, o papel 

relevante das mulheres junto a Pitágoras e na Escola de Crotona é destacado por alguns 

autores: além de terem sido incluídas, desde a chegada de Pitágoras em Crotona, nos círculos 

pitagóricos (6), um dos nomes mais frequentemente associados ao pitagorismo é o de Teano. 

Teano foi provavelmente uma filósofa pitagórica, mas seu papel na vida privada de Pitágoras, 

o período em que viveu, sua origem e ascendência e a autenticidade de seus escritos 

permanecem sob investigação.  

                                                                                                                                                                                     
democrats – a middle party representing the interests of the big merchants, some of them no doubt nobles who 

had turned to trade, other artisans who had risen to a position of economic equality with the nobles.  

 
5 On its religious side, Pythagoreanism was closely related to Orphism, out of which it had probably grown […]. 

I suspect that Orphism had its origin among the peasantry, and that Pythagorean religion was developed out of 

Orphism in the course of the urban revolution among the merchants and artisans. Be that as it may, the intimate 

connections between the two cults are sufficient to show that the origin of the Pythagorean movement was 

popular, non-aristocratic.  

 

(6) Porfírio (Vida de Pitágoras, 18), baseado em Dicearco, alega que Pitágoras, logo após sua chegada em 

Crotona, proferiu um discurso tão eloquente que foi instado a incluir em sua plateia os líderes locais, os mais 

jovens e as mulheres (ver PEREIRA, 2010, p.19; BURKERT, 1972, p.122; KAHN, 2001, p.24). 
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De acordo com Plant (2004, p.68), Teano, por ter sido mencionado por Homero, era 

um nome bastante comum; segundo Iâmblico, haveria “Teano, mulher de Brontino [outro 

pitagórico]” e “Teano, mulher de Pitágoras” – e mãe de seus filhos, cujas identidades também 

são passíveis de dúvida (7). Ainda segundo Iâmblico, a viúva de Pitágoras teria se casado 

com Aristeu, sucessor de Pitágoras à frente da Escola de Crotona:  

  

 
Ainda que Teano fosse lembrada como uma das primeiras pitagóricas, seu exato 

vínculo com Pitágoras foi objeto de certa especulação. Ela é descrita, de modos 

variados, como discípula, filha ou mulher de Pitágoras, e mãe de seus filhos [...]. Ela 

também pode ter sido mulher de outro pitagórico, Brontino de Crotona (ou 

Metaponto) [...]. Iâmblico acrescenta um pouco mais à sua biografia, relatando-nos 

que ela se casou com Aristeu depois da morte de Pitágoras. Aristeu então sucedeu 

Pitágoras como líder de sua escola, educador de seus filhos, e marido de sua mulher. 

(PLANT, 2004, p.68, tradução nossa) 6 

 

 

Retomando a questão da credibilidade das fontes mais antigas (Timeu, Dicearco e 

Aristóxeno, além de Teofrasto, Aristóteles, Platão e Filolau) para elucidar certos aspectos 

tanto da vida quanto da filosofia de Pitágoras, Pereira (2010, p.19) afirma que é de Dicearco a 

informação de que Pitágoras estaria na Escola de Crotona quando esta foi atacada – e talvez 

incendiada – por perseguidores provavelmente incitados por Cílon (8); após este ataque, 

Pitágoras teria deixado Crotona rumo a Metaponto, também ao sul da Itália, onde morreu por 

volta de 490 a.C.  

Também é digna de nota a observação de que seriam de Filolau os registros mais 

antigos sobre o pitagorismo, reunidos em um livro que teria exercido forte influência sobre 

Platão (9). Ainda segundo Pereira (ibidem, p.22), Porfírio (Vida de Pitágoras, segundo 

                                                           
(7) Plant menciona apenas Mnesarcos, Telauges, Myia e Arignote, mas também Damo é citada por alguns 

autores, inclusive por Pereira (2010, p.21): “Sobre a biografia de Pitágoras, Timeu nos informa que Damo, filha 

de Pitágoras com Teano de Crotona, estava à frente de todas as donzelas de Crotona, enquanto a própria Teano 

estava à frente de todas as mulheres filhas de Crotona”. 

 
6 While Theano was remembered as an early Pythagorean, her exact relationship to Pythagoras was the subject 

of some speculation. She is variously described as a pupil, a daughter or the wife of Pythagoras, and the mother 

of his children […]. She is also said to have been the wife of another Pythagorean, Brontinus of Croton (or 

Metapontum) […]. Iamblichus adds a little more to her biography, telling us that she married Aristaeus after 

Pythagoras’ death. Aristaeus thus succeeded Pythagoras as head of his school, educator of his children, and 

husband of his wife.  

 

(8) De acordo com Burkert (1972, p.117), Aristóteles e Aristóxeno atestam que Pitágoras fugiu para Metaponto 

antes mesmo do ataque perpetrado por Cílon; Burkert confirma a versão de Dicearco, que situa Pitágoras em 

Crotona na ocasião do ataque, mas observa que, segundo alguns relatos, Pitágoras talvez não tivesse sobrevivido 

ao incêndio. 

 

(9) Pereira (2010, p.26-27) considera duas versões para explicar o acesso de Platão a tal obra: Platão teria 

comprado o livro – em sua versão parcial ou integral – da família de Filolau, na Sicília, ou teria recebido 
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parágrafo) cita outra fonte – não tão antiga – que merece destaque: o neopitagórico Apolônio 

de Tiana, que teria escrito ele próprio a sua Vida de Pitágoras, no século I d.C., e foi citado 

por Iâmblico no parágrafo 254 da sua Vida Pitagórica.  

 

2.2  O CONTEXTO MÍTICO-POÉTICO E A PSYCHÉ COMO PRECURSORA DA 

METEMPSICOSE 

 

Antes de procedermos à análise sobre os registros das reflexões de Pitágoras e seus 

seguidores acerca da imortalidade e da transmigração da alma (ou metempsicose), é 

necessário examinar o contexto – mítico-poético – em que os pitagóricos teriam elaborado 

suas considerações sobre o tema; além disto, será bastante prudente e de grande auxílio que 

avaliemos o(s) conceito(s) de psyché e seu impacto sobre as possíveis considerações de 

Pitágoras.  

Para introduzirmos o contexto mítico-poético propriamente dito, convém situá-lo na 

mudança de percepção que caracteriza a passagem de um saber a outro: do conhecimento 

mítico-poético do universo ao pensamento filosófico. Expressando a busca humana de 

entendimento sobre o mundo e a vida, sobre a realidade sensível, a poesia grega situa a 

origem de todas as coisas na esfera suprassensível, ou seja, no mundo dos deuses.  

A expressão mítico-poética deposita nos deuses os princípios de criação, destruição e 

intervenção nos eventos terrenos: segundo Costa (2007, p.8), como o objeto de conhecimento, 

na concepção mítico-poética, é o mundo sensorial (o kósmos), mas os princípios que o regem 

estão no mundo extra-sensorial, além da percepção humana, existe uma incompatibilidade 

entre objeto e método de conhecimento – o que leva, necessariamente, ao recurso da 

invenção. A modalidade mítico-poética de conhecimento é, portanto, inventiva, ao passo que 

a expressão filosófica é reflexiva e interpretativa: 

 

 
A poesia, especialmente através de seus mitos, constitui um modelo de 

conhecimento da realidade em que esta, sendo sensível, é explicada a partir de um 

suprassensível: o que causa, explica e determina o mundo real, o cosmo, é o mundo 

dos deuses. Esse mundo real, apreendido aistheticamente, isto é, apreendido por 

todo o conjunto de sentidos e sensações que formam a sensibilidade do homem, é 

justificado e encontra o seu fundamento justamente num mundo que, ainda que 

permaneça real, não se sente nem se vê, mas que se intui e é cognoscível por 

inspiração poética. A poesia, portanto, oferece uma interpretação da realidade que, 

                                                                                                                                                                                     
(segundo Carl Huffman) uma cópia por ter obtido a “libertação de um jovem prisioneiro que era discípulo de 

Filolau”.  
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no fundo, é uma invenção, daí serem os mitos necessariamente fantásticos – 

necessidade e contingência da sua linguagem. (COSTA, 2007, p.5-6) 

 

 

Como manifestação anterior ao estabelecimento da narrativa mítico-poética, 

Siqueira-Batista (1997, p.218) assinala a importância da narrativa mítica nas sociedades 

arcaicas ou ditas primitivas: o discurso mítico-arcaico não só alude aos primórdios, 

conhecidos por aquele que o profere – o xamã –, como também os recria através da palavra 

performativa, permitindo assim que a comunidade mantenha os laços com aquilo que dá 

sentido ao mundo e à existência de seus membros. Ao narrar o mito e as histórias sagradas, o 

xamã evoca também sua dimensão ontológica, e evidencia a associação inexorável entre logos 

e realidade: “se é cantada a dança da chuva, eis que chove”.   

Posteriormente, evidencia-se o surgimento do poeta grego, o sábio-educador, que 

evoca os grandes feitos pretéritos ao cantá-los – voltando-se, assim, para a dimensão heroica e 

divina de seus relatos. Distintamente do xamã, o poeta não é mais capaz de imprimir realidade 

simultânea ao seu discurso, mas alude à veracidade dos fatos nele contidos. Para tanto, a 

memória – sendo as recordações suscitadas por intervenção de Mnemosine, mãe das Musas – 

é elemento indispensável: “a memória poética é, assim, uma dádiva das Musas” (ibidem, 

p.219).  

O poeta não mais é testemunha dos primórdios, mas é capaz de desvelar o passado e 

promover a evocação da lembrança de seus feitos, ressaltando-lhe assim o caráter verídico; o 

poeta é, logo, aquele que tem acesso à aletheia, a revelação da verdade concedida por 

intermédio das Musas, e seu discurso se torna então mágico-religioso. Sua palavra não 

(re)produz a realidade, mas a verdade nela contida conecta os dois aspectos ou planos: o 

discursivo e o real.  

Ainda de acordo com o autor, é preciso mencionar que, para os gregos, o poeta é 

aquele que detém ou alcança a verdade posto que não a esquece: em oposição à verdade não 

está a mentira, mas o esquecimento. A verdade existe independentemente da consciência 

humana a seu respeito – a opinião humana constitui a doxa, distinta tanto da aletheia quanto 

da episteme (conhecimento). 

 Já o discurso filosófico, como produto da indagação reflexiva ou da construção 

argumentativa, não é mais capaz de alcançar e traduzir a verdade, e tampouco reproduz 

fielmente a realidade: promove apenas tentativas de fazê-lo, reflexões e impressões – assim 

como as incertezas e dúvidas delas decorrentes.  De qualquer modo, é improvável pensar em 
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uma cisão repentina entre poesia e filosofia, já que todo o referencial do imaginário helênico 

se reportava à tradição mítico-poética fundada principalmente por Homero: 

 

 

Mesmo que se defenda, comumente, que Tales tenha sido o primeiro filósofo e 

mesmo que se concorde com essa afirmação, não se deve pensar que a filosofia 

surge de forma extemporânea e abrupta e que a sua origem não possa ou deva ser 

incluída intrinsecamente a um processo histórico mais ou menos lento e gradual. 

Salientar o parentesco inicial da filosofia com a poesia não é novidade alguma. 

Afinal, surgida num ambiente em que os poemas homéricos valiam como a 

referência cultural por excelência e onde as demais obras de tantos outros poetas 

encerravam, junto com Homero, praticamente todo o conhecimento da sociedade 

grega antiga, a filosofia não lhes poderia ser indiferente, nem poderia seu advento 

deixar de estar firmemente relacionado a esse legado, mesmo que seja para marcar 

uma posição oposta a ele. (COSTA, 2007, p.4)  

 

 

É precisamente a Homero que nos reportaremos para as considerações iniciais acerca 

da psyché, pois é ele – o chamado poeta-aedo (10) – aquele que primeiro a representa, 

introduzindo-a ao pensamento helênico.  Para Homero, a psyché é a substância imaterial que 

só se manifesta após a morte – em vida, não se pode percebê-la – e impulsiona o movimento e 

a respiração do corpo vivente: por este motivo, o corpo deixa de mover-se e a respiração é 

suspensa após a morte, quando a psyché passa a viver, como sombra (11), nos domínios de 

Hades.  

Embora Homero não atribua à psyché origem divina, Pereira (2010, p.36) alega que a 

psyché homérica é uma manifestação do divino no homem que pode, após a morte, assumir a 

representação física do portador do corpo que a continha, o que permite seu reconhecimento:  

 

 

Com a morte a psyché se retira do corpo e retira a vida que está no corpo. A psyché 

permanece até o derradeiro alento, sua ausência põe fim à vida no corpo. A 

contraposição ocorre assim: se o sôma [o corpo] está vivo, a psyché não demonstra 

existência; se a psyché demonstra existência, o sôma está morto. A psyché, no 

entanto, manifesta a vida biológica por meio da respiração; se o corpo (sôma) não 

respira, está morto. Quando se assemelha ao sôma, a psyché se torna a imagem 

(eidôlon) do homem que vivia. Identificada em sua individualidade, continua sua 

existência no Hades. (PEREIRA, 2010, p.37) 

 

 

Convém assinalar que psyché e sôma não se contrapõem, mas é o declínio do 

segundo que permite – ou torna perceptível – a emergência da primeira.  É preciso enfatizar 

                                                           
(10) Pereira (ibidem, p.36) cita SANTOS (1992, p.37;40) para dizer a respeito do aedo e do rapsodo que “o 

aedo é um compositor que canta suas obras, enquanto o rapsodo é apenas um cantor da obra alheia”. 

 

(11) A respeito da caracterização da psyché como sombra (skiá), Pereira enfatiza que tal representação está 

possivelmente vinculada a uma concepção da psyché como uma espécie de versão duplicada do vivente (idem, 

p.36). A psyché também pode se manifestar como fumaça (kapnós) ou sonho (óneiros) (ibidem, p.38). 
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que várias das noções posteriormente contrapostas pela tradição cultural cristã no Ocidente – 

divino e terreno, incorpóreo e material, suprassensível e sensorial – são aqui empregadas, 

tanto por poetas quanto pelos primeiros filósofos, de maneira não antagônica: os mundos 

invisível e visível são manifestações distintas de uma totalidade ou natureza que se desdobra 

em diferentes planos – o que demanda, por conseguinte, modos e meios diversos de 

percepção. As diferentes dimensões de apresentação dos seres e das coisas estão em constante 

comunicação, e não é raro que se imiscuam umas nas outras:  

 

 
Antes de tudo é preciso levar em conta que o contexto da cultura filosófica grega 

não comportava a bipolarização entre o sobrenatural (a infinitude, o Céu, a 

existência superior, o imutável, imperecível ou permanente) e o natural (a finitude, a 

Terra, a existência inferior, o mutável, perecível ou contingente) nos mesmos termos 

que nos legou a mentalidade judaico-cristã. Tais conceitos estão inseridos em outro 

contexto e submetidos a outro referencial, concordante com a idéia da filosofia grega 

de que tudo é um ou que “tudo é natureza”.  (SPINELLI, 2006 a, p.32-33) 

 

 

De maneira semelhante, alguns conceitos – cuja tradução do grego antigo é imprecisa 

– compreendem uma pluralidade significativa de elementos e aspectos: o próprio sôma é 

apresentado por Homero, segundo Pereira (2010, p.39-40), como o “conjunto biopsíquico do 

homem”, do qual o thymós é parte integrante, sendo por sua vez definido como “a sede e o 

órgão das emoções e dos sentimentos”.  

O thymós pode também ser concebido como espírito ou alma, entendido como 

manifestação de paixão ou vontade ou compreendido como impulso ou força vital que impele 

o herói à ação. Ainda de acordo com Pereira, autores como Cornford (1984, p.133) 

consideram que duas almas habitariam o homem homérico: a psyché, entendida como a vida 

desprovida de seu núcleo de movimento e vitalidade, e o thymós, no qual residiria justamente 

o componente do qual a psyché é destituída, ou seja, a força vital: 

 

 
Já Cornford diz que “o homem, em Homero, possui duas almas, sua eidôlon ou 

psyché se escapa da boca no momento da morte e tem uma forma reconhecida que 

pode, por algum tempo, visitar nos sonhos os sobreviventes. Porém, não existe até o 

momento da morte, nem leva ao mundo das sombras parte alguma de sua força vital. 

Esta última reside na segunda alma (thymós), cujo veículo visível é o sangue, e só 

bebendo sangue a eidôlon recobra sua razão ou consciência”. (PEREIRA, 2010, 

p.40) 

 

 

Convém mencionar três questões relevantes no que se refere às representações 

homéricas da psyché: a individualidade, a imortalidade e a consciência. Seguindo as 

indicações fornecidas pelo texto homérico, parece-nos que a primeira pode ser conservada ou 
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reproduzida, quando a psyché se torna eidôlon, e a última pode ser residual ou 

temporariamente recobrada – como vimos anteriormente, pela ingestão do sangue: “[Aquiles, 

Agamenon e outros falecidos] só readquirem consciência sorvendo o sangue e, nesse instante, 

recordam-se de sua vida no sôma; logo, conservam o conhecimento” (PEREIRA, 2010, p.40).  

Quanto à imortalidade atuante da psyché, ou seja, a imortalidade da psyché não 

dissociada da representação visível do sôma, esta permaneceria reservada aos deuses e 

semideuses: “O uso de “imortal”, em Homero, aparece em hoi athánatoi e theoi athánatoi. 

Essas expressões apontam somente para os deuses ou os homens que se tornam quase deuses” 

(PEREIRA, 2010, p.40-41). 

No tocante às relações entre a busca pela verdade, a rememoração, a consciência e o 

conhecimento, retomemos as considerações de Siqueira-Batista: já que o oposto da verdade 

não é a mentira, mas o esquecimento, o poeta grego tem acesso à verdade pela rememoração; 

já os guerreiros e heróis – cujos feitos são rememorados e narrados pelo poeta – também 

podem alcançar a verdade, no Hades, mas pela consciência, ainda que breve, das vidas que 

tiveram.  

Retirado o véu do esquecimento, tanto os poetas quanto os falecidos heróis têm 

acesso à verdade – que existe independentemente da consciência humana a seu respeito –, 

mas por meios diversos e de maneiras distintas: estes, pelo conhecimento e pela consciência 

dos próprios feitos; aqueles, pela rememoração e pela evocação dos feitos de outrem. Percebe-

se também que, mesmo sendo sombras sem atividade no mundo dos mortos, as psychaí 

preservam a noção, ainda que vaga, de sua condição e de sua identidade:  

 

 

[T]emos as palavras do herói Aquiles “eu preferia lavrar a terra de um amo pobre a 

reinar sobre as sombras dos extintos”. Essas palavras parecem demonstrar que 

Homero deixa um precedente ao afirmar que as psychaí não possuem nenhum tipo 

de atividade, todavia não são de fato completamente desprovidas de consciência [= 

entendimento]. As psychaí parecem ser sombras que possuem algo do sôma e, por 

isso mesmo, têm consciência de seu fardo. [...] Homero garante a existência das 

psychaí depois da morte e a extinção do sôma; garante a preservação da identidade e 

a individualidade das psychaí, as define como sombras. Todavia, a imortalidade 

atuante era atribuída somente aos deuses. (PEREIRA, 2010, p.40) 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, a tradição homérica não atribui caráter divino 

e imortal à psyché; segundo Pereira, tais considerações são inauguradas, na tradição helênica, 

através do culto a Dionísio e Orfeu. Durante o culto dionisíaco, o devoto vivenciava o transe 

extático, através do qual sua psyché se afastava do sôma e se aproximava do deus cultuado – o 
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que, por sua vez, permitia-lhe transcender os limites do corpo e das experiências meramente 

humanas.  

A comunhão com o deus – o enthusiasmós –, alcançada por meio do ékstasis, 

promove o encontro do adepto com a verdade e com sensações de libertação, purificação e 

plenitude para além das barreiras corpóreas. A oposição dionisíaca entre a contenção exercida 

pelo corpo e a expansão ritualística, vivenciada pela psyché, confirma tanto a imortalidade da 

psyché quanto sua dimensão divina, pois à psyché é permitido dissociar-se do corpo 

justamente pelo arrebatamento do sagrado, ou seja, pela intervenção resgatadora do divino: 

 

 

A certeza da divindade e da imortalidade da psyché, depois da morte do sôma, é 

fortalecida pelo caminho de integração com o deus. Com isso, os dionisíacos 

constroem a distinção entre o sôma e a psyché. A experiência do culto a Dioniso 

provoca em um adepto o entendimento de que o sôma é um impedimento e, até 

mesmo, um obstáculo para a psyché, que é de origem divina. (PEREIRA, 2010, 

p.43) 

 

 

A doutrina do Orfismo – movimento cuja fundação é atribuída ao próprio Orfeu, mas 

cujo culto se reporta também a Dionísio (12) – corrobora a crença na imortalidade da psyché 

e em sua origem divina, pelo menos em parte: com base no mito do nascimento de Dionísio 

(13), o Orfismo inaugura a dualidade mal e bem contida no homem e atribuída à sua origem, 

meio titânica, meio divina. Tal dualismo introduz pares correlatos que, além da dimensão 

titânica e divina, fazem alusão direta a características atribuídas ao sôma e à psyché: o 

primeiro perece e padece, é corruptível e mortal; a segunda, imortal, triunfa sobre as dores, 

limitações corporais e angústias.  

                                                           
(12) Neste sentido, é comum a denominação “doutrina órfico-dionisíaca” para designar o Orfismo. Convém 

lembrar que “[Orfeu] é uma figura mítica, que não teve existência histórica” (BORDOY, 2013, p.154, tradução 

nossa). 

 

(13) Existem duas versões do mito: a primeira relata que Sêmele, princesa de Tebas, grávida de Zeus, foi vítima 

de uma das artimanhas de Hera – enciumada, Hera teria incitado Sêmele a pedir que Zeus se apresentasse diante 

dela em sua forma original. Diante de tal visão, Sêmele foi reduzida a cinzas, mas Zeus (ou Hermes) teria 

retirado o filho ainda vivo do ventre materno. Alojado na coxa de Zeus até o nascimento, o filho de Zeus e 

Sêmele teria recebido o nome de Dionísio. Outra versão indica que Zeus, transmutado em serpente, teria 

copulado com Perséfone, que dele concebeu um filho, chamado Zagreu. Zagreu foi entregue aos Titãs por Hera – 

que, enfurecida de ciúmes, convenceu-os a matarem a criança. Após terem devorado todas as partes do cadáver 

de Zagreu, com exceção do coração, os Titãs foram fulminados por Zeus e de suas cinzas surgiram os primeiros 

homens – que continham uma parte titânica, maléfica, e uma parte divina, oriunda da carne de Zagreu e de sua 

ascendência, ou seja, Zeus e Perséfone. O destino dado ao coração de Zagreu é impreciso: após ter sido 

resgatado (por Atena ou Zeus), ele pode ter sido ingerido pelo próprio Zeus ou por Sêmele. De qualquer modo, 

Sêmele engravida de Zeus e dá à luz Dionísio, que tem o coração de Zagreu.  
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Para os órficos, a (re)aproximação entre a psyché e o âmbito divino poderia ser 

obtida pelo êxtase do culto a Dionísio (14) – cujo efeito era provisório – e pela libertação 

extrema proporcionada pela morte; na esfera terrena, a purificação da psyché poderia ser 

alcançada pela realização de determinados ritos e cerimônias e pela adesão a uma vida 

ascética, que incluía “o vegetarianismo e uma rigorosa catarse (kátharsis), isto é, 

mortificações austeras, como jejuns, abstenção de carne e ovos. Havia a proibição dos 

sacrifícios de todo e qualquer animal” (PEREIRA, 2010, p.46).  

Em outras palavras, as crenças órficas na imortalidade da psyché e na purificação 

como finalidade última do homem lançam as bases para o entendimento da transmigração 

como o veículo catalisador, por excelência, da elevação e da purificação (15), já que é no 

plano terreno que se desenvolvem as atividades purificadoras da psyché:  

 

 

A diferença profunda entre a concepção homérica da psyché e a concepção órfica 

tem por base que para esta a psyché, tendo uma origem divina e sendo imortal, deve 

tomar consciência de si mesma, elevar-se pela purificação para merecer no além-

morte estar junto dos deuses. A psyché deve permanecer pura e não se deixar 

contaminar pelas impurezas do sôma, e deve ter uma vida de áskesis (elevação 

espiritual) e kátharsis (os rituais de purificação). A expressão mítico-poética não é 

de exterioridade, ou seja, do culto, e sim de interioridade, ou seja, da ascese moral e 

da catarse rigorosa da psyché, prisioneira temporária do sôma mortal. (PEREIRA, 

2010, p.48-49) 

 

 

Através do relato de Aristóteles, percebe-se que o caráter imortal e divino da psyché 

encontra eco nas formulações de Tales de Mileto e Alcmeão de Crotona, respectivamente 

mestre e discípulo de Pitágoras: segundo o primeiro, a psyché é o princípio ou substância que 

atribui vida e movimento a todos os seres – é, portanto, atributo de todas as criaturas vivas, e 

não somente do homem.  

                                                           
(14) Conforme Spencer (1995, p.51-52, tradução nossa), o culto ancestral ou primevo a Dionísio (como Baco), 

anterior ao Orfismo, incluía não só a ingestão de carne crua (a homofagia), mas o desmembramento de animais 

selvagens, possivelmente ainda vivos: “É irônico que uma das mais estritas seitas vegetarianas tenha se 

originado do culto a Dionísio, ou Baco, cujos adoradores desmembrariam animais selvagens antes de comê-los 

crus. […] Na verdade, acreditava-se que Dionísio estivesse na essência do vinho e da carne crua que os 

adoradores consumiam”. Tais práticas são abandonadas pelos órficos em nome do renascimento de Dionísio, que 

convoca os homens a reaproximarem-se de sua dimensão divina. Neste sentido, Zhmud assinala a ausência de 

pontos de convergência entre o pitagorismo e o culto a Baco (2012, p.229). 

 

(15) Não podemos deixar de mencionar que, segundo Burkert (1972, p.125-126), embora documentos antigos 

afirmem que os seguidores do Orfismo levariam de fato uma vida ascética, que incluiria determinadas 

abstinências e a adesão ao vegetarianismo, não há, em nenhuma fonte antiga, vinculação direta entre o Orfismo e 

a metempsicose, mas apenas referência à “preexistência da alma”. Spencer (ibidem), por outro lado, acrescenta 

que, para os órficos, “nos intervalos entre as encarnações a alma residiria no Hades” (tradução nossa). 
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De acordo com Pereira (2010, p.52), “a imortalidade da alma humana é considerada 

conjuntamente com a imortalidade de toda natureza animada”. Embora a matéria e a psyché – 

ou alma, entendida como a força divina que permite à matéria viver e agir – sejam distintas, 

são indissociáveis, pois a matéria desprovida da psyché é inanimada ou está morta, ao passo 

que à psyché não é possível atuar sem a matéria: “Aristóteles nos apresentará Tales no mesmo 

círculo dos filósofos que defendiam a psyché como o princípio do movimento. A psyché do 

homem não vive por si mesma de maneira autônoma” (PEREIRA, 2010, p.51).  

Alcmeão de Crotona, à semelhança de Tales, enfatiza o caráter perene e dinâmico da 

alma, à qual é atribuída origem divina justamente em função de sua condição, ou seja, por 

estar em constante movimento (16). A alma não se extingue, posto que não para; 

retroalimenta-se assim de sua própria atribuição original – e divina –, que é mover-se 

eternamente:  

 

 

Em Alcméon de Crotona, considerando-o como pitagórico, a concepção de psyché é 

apresentada da seguinte forma: “Alcméon parecia fazer suposições a respeito da 

alma, pois diz que ela é imortal por assemelhar-se aos deuses, e que isso é atribuído 

a ela em virtude de ser sempre movente, pois tudo o que é divino move-se sempre 

continuamente.” [...] O movimento da alma em relação ao universo em atitude 

conexa possivelmente foi estudado por Pitágoras com fundamentação nas aulas que 

o sâmio teve com Tales de Mileto, afinal, esse movimento da alma faz parte da 

filosofia de Tales, como atesta Aristóteles. Tales foi defensor de que a psyché era 

imortal, doutrina repassada para o jovem estudante sâmio (que a repassou a seu 

aluno Alcméon). (PEREIRA, 2010, p.59-60) 

 

 

A despeito das imprecisões e controvérsias envolvendo as crenças dos seguidores do 

Orfismo, do próprio Pitágoras e dos (neo)pitagóricos, é possível confirmar o grande 

distanciamento entre as concepções órfica e pitagórica de psyché e a percepção de Homero, 

para quem a alma no Hades é destituída do poder da ação, restando-lhe somente a condição de 

sombra, eventualmente consciente dos feitos de outrora e com certa noção do fardo que 

carrega (conforme vimos anteriormente).  

A possibilidade de que a psyché pudesse trilhar outros caminhos, fora dos domínios 

punitivos de Hades e dos contornos restritivos do corpo físico, apresenta-se como uma 

novidade tanto atraente quanto intrigante (17). Igualmente instigante é a ideia de autonomia 

                                                           
(16) Ver GACA, Kathy L. The Making of Fornication, 2003, p.103 

 

(17) Conforme veremos mais adiante, Jerônimo de Rodes (citado por Diógenes Laércio) relata que Pitágoras 

testemunha, no Hades, as punições impostas a Homero e Hesíodo em virtude do que haviam dito dos deuses. Em 

outras palavras, Jerônimo introduz a ideia de que alguns castigos no Hades são proporcionais e correspondentes 

às ações realizadas no mundo dos vivos, sendo assim determinados pelas práticas cultivadas na esfera terrena. 

Segundo Pereira (2010, p.69), “existe um conjunto de sofrimentos que é condicionado ao conjunto de atitudes 
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vinculada às iniciativas que podem promover, intensificar ou acelerar a purificação da psyché: 

a ascese e a catarse, para os órficos, com suas abstenções e ritos para disciplinar a mente, o 

corpo e a vontade; para Pitágoras, os exercícios intelectuais, filosóficos e musicais.  

Com efeito, a catarse, para os pitagóricos, relaciona música (18) e filosofia à 

harmonia que rege o kósmos – entendido como o universo, em contraposição ao kósmos 

homérico, que se restringia ao mundo terreno ou sensorial. Neste sentido, três crenças podem 

ser entendidas como manifestações de um continuum lógico: a crença de Tales na psyché do 

kósmos (PEREIRA, 2010, p.51); a crença pitagórica na harmonia do universo; e a crença de 

Filolau na harmonia da alma (19). Se o universo é, ele próprio, dotado de psyché (como 

expressão de vida e movimento) e harmonia, o mesmo princípio harmônico se aplicará à 

psyché do homem, entendido como um ser constitutivo do universo que reflete (ou reproduz) 

as leis universais em menor escala: 

 

 
Eles [os pitagóricos] acreditavam que o universo, em sua totalidade, era uma criatura 

viva. O universo era visto como uno, eterno e divino, ao contrário dos homens que 

eram vistos como muitos, divididos e mortais; mas a parte essencial do homem, a 

alma, não é mortal e deve sua imortalidade ao fato de ser um fragmento da alma 

divina, separada e aprisionada em um corpo mortal. [...] De fato, Rutherford (op. 

cit.) ressalta que, para Pitágoras, assim como o cosmos é um universo ordenado, 

cada homem é um cosmos em miniatura: os homens são organismos que 

reproduzem os princípios estruturais do macrocosmo e, estudando esses princípios 

estruturais, desenvolveriam e estimulariam neles mesmos os elementos da forma e 

da ordem. Assim, o limite e a ordem são bons e o bem-estar do mundo e de cada 

indivíduo, em particular, depende da combinação correta dos elementos de que se 

compõe (da harmonia de suas partes). (SABOYA, 2015, p.8) 

 

                                                                                                                                                                                     
tomadas pelos homens em sua permanência na Terra”. De qualquer modo, percebe-se, mais uma vez, a ruptura 

com o destino da psyché homérica após a morte: distintamente da alma condenada pelos deuses a viver como 

sombra no mundo dos mortos, a alma pitagórica pode elevar-se em vida, através da ascese e das purificações, e 

assumir um papel decisivo na condução de seu destino.  

 

(18) Pitágoras foi provavelmente o primeiro a identificar as proporções e perceber os padrões numéricos nos 

intervalos musicais (BORDOY, 2013, p.159). Neste sentido, Kahn (2001, p.32;34) questiona, com base nos 

testemunhos de autores como Heródoto, as alegações de Burkert e Huffman de que os princípios matemáticos 

geralmente atribuídos a Pitágoras tivessem sido de fato concebidos por Filolau, assim como sua sugestão de que 

Pitágoras não fosse “o autor de uma visão do universo baseada no número e na proporção”. Segundo Spinelli 

(2006 b, p.169), “a aritmética, a geometria e a meteorologia se resumiam no que eles [os pitagóricos] chamavam 

de a ciência mais nobre – a matemática; a música estava vinculada à aritmética (à ciência dos números), e era 

tida como a ciência dos signos da harmonia que preside a constituição do cosmos”.  

 

(19) Pereira (2010, p.58-59) afirma que “Filolau apresentará a psyché como harmonia resultante de tensões 

corporais opostas” e “ [Filolau] diz que a psyché era uma harmonização dos constituintes corpóreos”; Gaca, por 

outro lado, enfatiza que “para Filolau, a harmonia da alma não é meramente um epifenômeno corporal, já que 

isto negaria à alma qualquer substancialidade e estrutura harmônica própria, o que é contrário à teoria de Filolau 

sobre a alma” (2003, p.103, tradução nossa). Zhmud (2012, p.233-234, tradução nossa) alega que “Filolau 

provavelmente via a alma como o princípio da vida e do movimento, ao passo que seus discípulos a viam como a 

“harmonia” entre os elementos corpóreos”. 
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No que diz respeito aos pontos de convergência e divergência entre órficos e 

pitagóricos, Pereira (2010, p.57) assinala que, embora os pitagóricos fossem mais cultos, 

prezassem a vida em comunidade e oscilassem entre os contextos mítico-poético e crítico-

racional (acreditamos que em virtude de seus múltiplos interesses e das diferentes relações e 

abordagens exigidas por tal multiplicidade, além do fato de o pitagorismo possuir duas 

dimensões: uma, religiosa; a outra, filosófica e científica), aproximavam-se dos órficos em 

muitos aspectos, inclusive no tocante “ao dualismo psyché-sôma, à doutrina da imortalidade 

da psyché, à punição no Hades, à glorificação final da psyché nos Campos Elísios, ao 

vegetarianismo, ao ascetismo e à importância das purificações”.  

Por seu turno, destacam-se as observações de Bordoy (2013, p.159) em relação a 

certos aspectos anedóticos das biografias de Pitágoras, os quais nos apresentam outras 

similaridades entre Pitágoras e Orfeu: “o uso da música para propósitos terapêuticos; a 

capacidade de se comunicar com os animais; as visitas ao mundo dos mortos” (tradução 

nossa).  

A título de curiosidade, examinaremos brevemente cada uma das supostas 

habilidades mencionadas acima (20): a utilização da música para propósitos terapêuticos, na 

verdade, está relacionada à compreensão de que a música poderia ser empregada na 

purificação da psyché, o que é corroborado por Pereira (2010, p.61): “A música tinha, no 

pitagorismo, uma função catártica fundamental para provocar uma quietude nas paixões e 

elevar a psyché a perceber a harmonia das coisas”.  

Quanto ao poder de se comunicar com os animais – e acalmá-los –, as anedotas 

relatadas dão conta de que tal poder teria sido exercido junto a um(a) urso(a), uma vaca (ou 

um touro), duas serpentes e uma águia, em distintas ocasiões e situações; neste sentido, 

Bordoy (2013, p.160) transcreve uma citação do próprio Iâmblico (21): “Pitágoras 

demonstrava possuir o mesmo domínio de Orfeu sobre os animais selvagens, encantando-os e 

detendo-os pelo poder de sua voz” (tradução nossa).  

Ainda segundo Bordoy (2013, p.160-161), os relatos de Diógenes Laércio e 

Heródoto evocam dois episódios em que o próprio Pitágoras e Zalmóxis (discípulo e antigo 

                                                           
(20) Tais habilidades coincidem com a frequente descrição de Pitágoras como meio xamã, meio filósofo, de 

acordo com Preece (2008, p.78) e Spencer (1995, p. 47;50). Neste sentido, Spencer reproduz o relato de 

Iâmblico, segundo o qual Pitágoras teria feito, através da execução de uma simples melodia, com que um jovem 

desistisse de atear fogo à casa do rival (ou da cortesã que o havia recebido, segundo Brouwer, 1839, p.113). 

 

(21) Vida Pitagórica, 62  
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escravo de Pitágoras em Samos), respectivamente, teriam retornado do mundo dos mortos 

(22).  

Ao contrário de Heródoto e Iâmblico, Heráclito não raro se refere a Pitágoras como 

uma “espécie de charlatão” (PELLEGRIN, 2000, p.921), alguém capaz de apresentar 

ensinamentos e escritos alheios como seus, ou utilizá-los em um tipo de amálgama que 

constituiria a “sua” doutrina ou a expressão de “seu” pensamento (23); Pitágoras, tal como 

nos é mostrado por Heráclito em pelo menos dois de seus fragmentos, era capaz de convencer 

e enganar habilmente, e nisto – na kakotechnie, entendida como “má arte” – residia sua 

maestria (BORDOY, 2013, p.156). Ainda segundo Bordoy, determinados autores, como 

Eurípides, mencionam – em alguns de seus textos, pela boca de certas personagens, como 

Teseu em Hipólito – que também os órficos gozavam da fama de impostores, e que seu 

propósito exclusivo era o de atender aos próprios interesses: 

 

 

Teseu, entretanto, sublinha algo que é muito importante no contexto da nossa 

apresentação: ele vê o Orfismo como uma impostura, um uso ilegítimo da figura de 

Orfeu e sua doutrina. Os órficos são indivíduos inconsequentes que recorrem a 

Orfeu com o único propósito de alcançar seus objetivos particulares.  (BORDOY, 

2013, p.155-156, tradução nossa)7 

 

 

A visão neoplatônica (24), de maneira geral, vai de encontro a tais suspeições acerca 

do caráter e das intenções de Pitágoras e dos órficos: de acordo com Bordoy (2013, p.159, 

                                                           
(22) Santamaría Álvarez (2016, p.32;35) analisa os testemunhos de dois autores peripatéticos, Jerônimo de 

Rodes e Hermipo de Esmirna, transcritos por Diógenes Laércio no Livro VIII da sua Vida de Pitágoras: segundo 

o primeiro, Pitágoras teria descido ao Hades e lá encontrado Hesíodo e Homero, castigados por blasfêmia 

(“Jerônimo oferece detalhes da descida de Pitágoras que o colocam à altura dos heróis que baixaram ao Hades, 

como Odisseu e Orfeu”, tradução nossa). Já Hermipo alega que Pitágoras teria construído um habitáculo 

subterrâneo e lá permanecido por certo tempo, ao fim do qual teria reaparecido, magro e desnutrido, dizendo ter 

retornado do Hades (para executar tal fraude Pitágoras teria contado, inclusive, com a ajuda da própria mãe).  

 

(23) Segundo Kahn (2001, p.34), Heráclito acusa Pitágoras, Hesíodo, Xenófanes e Hecateu de serem “quatro 

sabichões cuja vasta instrução (polymathie) não lhes ensinava bom senso”, e diz de Pitágoras que “perseguiu a 

investigação (historie) mais longe do que qualquer outra pessoa”. Em outras palavras, Heráclito ataca Pitágoras 

“como um impostor religioso”, mas é capaz tanto de reconhecer-lhe “o amplo conhecimento” quanto de atribuir-

lhe “a investigação especial”.  

 
7Theseus, however, underscores something that is very important in the context of our presentation: he sees 

Orphism as an imposture, an illegitimate use of the figure of Orpheus and his doctrine. The Orphics are 

thoughtless individuals who resort to Orpheus only in order to achieve their particular ends.  

 

(24) Os integrantes do círculo pitagórico eram divididos em duas classes ou categorias, a saber: os mathematikoi 

ou iniciados, e os akousmatikoi ou iniciantes. Somente os primeiros eram autorizados a ver Pitágoras, ao passo 

que os akousmatikoi só podiam ouvi-lo. A denominação do primeiro grupo remete aos mais complexos 

ensinamentos de Pitágoras, relacionados aos padrões e sistemas harmônicos estabelecidos e expressos pelos 

números (PREECE, 2008, p.85;89). Phillip Sidney Horky, no prefácio de seu Plato and Pythagoreanism (2013), 

sugere que os ensinamentos pitagóricos que mais fortemente influenciaram Platão foram aqueles transmitidos 
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tradução nossa), “era claro para eles [os neoplatônicos] que Pitágoras havia absorvido a 

doutrina do Orfismo, e eles queriam mostrar que Pitágoras possuía o arcano [= secreto] 

conhecimento dos mistérios e ritos órficos”.  

Com efeito, tal crença faria parte do seguinte artifício: ao enobrecer Pitágoras, 

aproximando-o da figura de Orfeu (25), os neoplatônicos enalteceriam o próprio Platão, 

apresentado como “um seguidor devotado de ambos”; ademais, Pitágoras serviria como 

intermediário entre Orfeu e Platão, “um elo fundamental em uma corrente que levava de 

Orfeu a Platão, e que nenhum neoplatônico queria quebrar”. 

Empédocles, ao que tudo indica, seguiu caminho semelhante: exaltava Pitágoras 

como um prodígio, “detentor da mais rica sabedoria”, conhecedor de “coisas extraordinárias” 

e capaz de “feitos notáveis”, de acordo com Pellegrin (2000, p.921, tradução nossa). Quanto 

às crenças de Empédocles acerca da metempsicose e da imortalidade da alma, não podemos 

deixar de considerar certas observações: conforme Pellegrin, uma das afirmações atribuídas a 

Empédocles – a de que “sempre que ele [Pitágoras] manifestasse o alcance de todo o seu 

intelecto, poderia facilmente vislumbrar as coisas em dez e até vinte gerações de homens” – 

poderia conter alguma alusão à crença na metempsicose (26); já as leituras interpretativas de 

Inwood sobre os escritos de Empédocles põem em xeque sua crença na imortalidade da 

“alma”, entendida como daímon (27), mas ainda assim consideram a probabilidade da 

reencarnação:  

                                                                                                                                                                                     
sem autorização por mathematikoi como Arquitas de Tarento, Empédocles de Agrigento e Filolau de Crotona. 

Kahn (2001, p.32-33) argumenta que, segundo Iâmblico, mathematikoi e akousmatikoi constituíam grupos rivais: 

os mathematikoi se julgavam “mais pitagóricos”, mas não negavam que os akousmatikoi também seguissem os 

ensinamentos de Pitágoras. Já estes alegavam que as teorias matemáticas atribuídas a Pitágoras tinham, na 

verdade, sido desenvolvidas por Hipaso de Metaponto, predecessor de Filolau. Em sentido oposto, os platônicos 

tendem a atribuir a Pitágoras a formulação da “filosofia matemática”. 

 

(25) “Os autores neoplatônicos acreditavam que a grandeza de Pitágoras se devia à sua apropriação da figura de 

Orfeu” (BORDOY, 2013, p.159, tradução nossa). 

 

(26) As diversas interpretações desta citação traduzem as seguintes hipóteses: Pitágoras seria alguém cuja 

capacidade intelectual lhe permitiria vislumbrar o conhecimento produzido e transmitido ao longo de um período 

correspondente a dez ou vinte gerações humanas, passadas ou vindouras; no primeiro caso, Pitágoras teria acesso 

ao conhecimento acumulado no decorrer de sucessivas encarnações. No segundo, Pitágoras seria um visionário, 

alguém à frente do seu tempo, cuja genialidade o tornaria capaz de antever o conhecimento. De acordo com 

Spencer (1995, p.62), Empédocles simplesmente queria dizer que Pitágoras “sabia mais do que qualquer homem 

poderia aprender em dez ou vinte vidas” (tradução nossa).  

 

(27) Inwood considera o daímon como “o portador da identidade pessoal; é o “eu” que fala de nascimento e 

morte e das experiências para além desta vida” (2001, p.59, tradução nossa). Já Spinelli assinala que, segundo 

Hesíodo, um daímon é “um homem muito semelhante aos deuses”; embora não tenha sido criado por Zeus, o 

daímon de Hesíodo é imortal (na verdade, os daímones foram criados por uma geração nobre de homens). Ainda 

segundo Spinelli, para Heráclito os daímones podem ser: “entidades religiosas do culto popular, que migraram 

da razão para o mito”; “alheios ao universo da deliberação humana” – o que tornaria o homem responsável por 
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A hipótese da imortalidade da pessoa, ou do daimon, nas próprias obras de 

Empédocles, então, não é forte. [...] A crença de que nenhum ser humano tivesse 

uma alma imortal latente, por detrás de sua aparência externa, também é indicada 

pela descrição do corpo como “o terrenal que circunda o mortal”, em CTXT-71. O 

terrenal que circunda um homem circunda algo mortal. [...] É mais provável que o 

daimon de Empédocles fosse, como ele regularmente afirma, um ser longevo, não 

um imortal. [...] É óbvio também, pela seriedade com que Empédocles trata o tema 

da purificação e da salvação, que o comportamento de alguém nesta vida afetará o 

destino do daimon em sua próxima vida. (INWOOD, 2001, p.58-59, tradução 

nossa)8 

 

À medida que examinarmos mais cuidadosamente as evidências acerca da 

imortalidade da alma e da metempsicose (28), no pensamento de Pitágoras e dos pitagóricos, 

tentaremos esclarecer alguns pontos ainda nebulosos – ou ambíguos – no que se refere a tais 

temas, e responder às seguintes questões: (I) O que se entende por imortalidade da psyché? 

(II) A psyché pitagórica é de fato imortal? (III) Ainda que sobreviva à morte do corpo, a 

psyché um dia se extinguirá? (IV) O que determinará a extinção da psyché, caso ela não seja 

imortal? (V) Quais são as causas da metempsicose, ou seja, o que faz com que a psyché faça 

parte de certo ciclo de reencarnações? (VI) O que libera a psyché de reencarnar? (VII) Caso 

seja imortal e não precise continuar a reencarnar, qual será o destino da psyché, findo o seu 

ciclo reencarnatório? 

 Esclarecidas tais questões, veremos em que ponto(s) se articulam a doutrina 

pitagórica e a adesão ao vegetarianismo, ou seja, qual é – ou quais são – a(s) justificativa(s), 

no pensamento de Pitágoras, para a prescrição da dieta vegetariana. Em relação ao fim último 

do homem, destacamos a seguinte observação de Saboya a respeito da visão pitagórica: 

 

 

O homem tem um objetivo na vida: libertar-se da prisão do corpo e, convertendo-se 

em espírito, voltar a unir-se ao espírito universal, ao qual pertence, em essência. Até 

que o espírito não se purifique por completo deve passar por uma série de 

transmigrações (já citadas anteriormente), trocando de corpo. Isto implica a 

conservação da individualidade até que se complete o ciclo de nascimentos. Porém, 

o objetivo final será a destruição do indivíduo pela união com o cosmos vivo. 

(SABOYA, 2015, p.8) 

                                                                                                                                                                                     
seus atos, ao contrário do que ocorria em Homero; e, finalmente, “predicados do éthos humano, predisposições 

naturais e permanentes pelas quais todos os homens podem reger a sua própria ação”. (SPINELLI, 2006 a, 

p.35;41) 

 
8 The case for the immortality of the person, or daimon, in Empedocles’ own works, then, is not strong. […] That 

no human has an immortal soul lurking beneath his outward appearance is also shown by the description of the 

body as “mortal-surrounding earth” in CTXT-71. The earth which surrounds a man surrounds something mortal. 

[…] It is most likely that Empedocles’ daimon was, as he regularly says, a long-lived being, not an immortal 

one. […] It is obvious, too, from the gravity with which Empedocles treats the issue of purification and 

salvation, that one’s behavior in this life will affect the fate of the daimon in its next life.  

 

(28) Entendida como tal a partir do conceito original de metensomatose, conforme veremos mais adiante. 

 



35 
 

 

 

 

 

3. DE ALMA E CORAÇÃO: A PSYCHÉ PITAGÓRICA E A 

METEMPSICOSE  

 

3.1 A IMORTALIDADE DA PSYCHÉ PITAGÓRICA  

 

No que concerne às questões expostas anteriormente, podemos perceber, em 

primeiro lugar, a necessidade de certos esclarecimentos, principalmente no que se refere à 

concepção da imortalidade da alma e seus desdobramentos: alguns autores consideram a 

imortalidade como a capacidade da alma de sobreviver à morte corporal (ou a sucessivas 

mortes corporais), ainda que por um período limitado ou durante um ciclo determinado de 

reencarnações, ao passo que outros entendem que a alma imortal é, na verdade, eterna.  

Em ambos os casos, seja qual for o destino da alma – a extinção ou a eternidade –, 

parece-nos sensato acreditar que, para os pitagóricos, a necessidade de que a alma esteja em 

um invólucro – ou receptáculo – físico, humano ou não, está atrelada ao seu grau de elevação 

e purificação.  

Em relação a estes dois posicionamentos, Gaca (2003, p.103) argumenta que, embora 

Huffman tenha dúvidas quanto à imortalidade da alma para os pitagóricos (incluindo o 

próprio Filolau), Aristóteles, com base em Alcmeão, enfatiza o caráter divino e imortal da 

alma em virtude de seu constante movimento.  

Com efeito, a autora alega que “a própria crença pitagórica no contínuo ciclo de 

transmigração da alma pressupõe a imortalidade da mesma” (tradução nossa), o que nos leva 

de volta à questão da adequação conceitual e vocabular: não nos parece que a autora esteja 

aqui se referindo à eternidade da alma, mas à sua capacidade de sobreviver ao perecimento do 

corpo (outra hipótese, menos plausível, seria a de que a alma reencarnaria perpetuamente, o 

que estaria em desacordo com a teoria pitagórica de libertação do ciclo reencarnatório através 

da elevação da alma).  

Por outro lado, Preece (2008, p.82) observa que, de acordo com Howard Williams, a 

purificação da alma, a ser alcançada pela severa e gradual disciplina pitagórica (e não pela 

reencarnação, que seria somente uma metáfora), atingirá o seu ápice quando “ela [a alma] 

finalmente estiver apta a uma vida incorpórea de imortalidade” (tradução nossa), o que vai ao 

encontro da concepção da alma como eterna, mas de encontro à doutrina da metempsicose. 
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Não podemos deixar de lembrar que, para Tales e Alcmeão, a psyché não pode agir 

sem a matéria, e é a capacidade de estar em movimento que assegura sua imortalidade. 

Segundo Pereira (2010, p.51;59), o hilozoísmo – a noção de que a psyché não poderia 

prescindir da matéria e vice-versa, posto que toda matéria é viva e dotada de sensibilidade – 

encontra ressonância na filosofia de Tales, e os primeiros pitagóricos acreditavam que a 

“psyché, estando separada do sôma, entre várias transmigrações, pairava no ar como pó. 

Alcméon definiu a partir daí a ideia de que a psyché está sempre em movimento”. Na verdade, 

conforme Zhmud (2012, p.234), havia dois entendimentos desta afirmação: que a psyché era 

responsável por manter a poeira no ar, ou ela própria era feita de poeira; de qualquer modo, a 

psyché atribuía movimento a tudo, inclusive a si mesma. 

 Para os efeitos de purificação e elevação da psyché, devemos entender como 

movimento a capacidade de atuação da psyché encarnada, pois para os pitagóricos, de 

maneira geral, é através da reencarnação que a psyché pode atuar em favor da própria 

purificação: o corpo, para a psyché, torna-se então uma prisão e, ao mesmo tempo, o veículo 

necessário à sua elevação.  

Contudo, se levarmos em consideração a formulação de Alcmeão que associa o 

movimento da psyché à sua imortalidade – e vincularmos o movimento à materialidade da 

encarnação –, negaremos à psyché uma vida que seja, ao mesmo tempo, imortal e imaterial. 

Em outras palavras, a psyché, mesmo elevada, continuaria a reencarnar.  

Podemos então considerar duas hipóteses: a de que Alcmeão estivesse se referindo 

ao movimento da psyché como um reflexo de seu pertencimento ao cosmos (“o movimento da 

alma em relação ao universo em atitude conexa” de Pereira, 2010, p.60), determinante do seu 

impulso de retornar a ele; e a de que o movimento (entendido como a capacidade de atuação 

da psyché encarnada) não determinasse necessariamente a imortalidade da psyché, mas sua 

elevação.  

Neste caso, finda a necessidade de reencarnar, haveria duas possibilidades, já 

mencionadas anteriormente: “a destruição do indivíduo pela união com o cosmos vivo”, 

segundo Saboya (2015, p.8); ou a “glorificação final da psyché nos Campos Elísios” de 

Pereira (2010, p.57). Pode-se elaborar, contudo, uma terceira formulação: a psyché seria 

assimilada ao cosmos, sem ser por ele destruída, e nisto residiria sua imortalidade, entendida 

assim como eternidade. 

Retomando a figura de Empédocles – que partilhava com Pitágoras a fama de ser 

capaz de feitos prodigiosos –, pode-se afirmar que é através de seus escritos que a ética dos 
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ensinamentos pitagóricos começa a ser desvelada (29); com efeito, Spencer (1995, p.63-64) 

atesta que certos fragmentos de sua obra (de seu poema Purificações, mais especificamente) 

revelam as primeiras tentativas de elaboração de preceitos éticos universais, em oposição às 

leis locais e circunscritas do mundo helênico.  

Para Spencer, é bastante evidente a crença de Empédocles na transmigração da alma 

(supostamente, Empédocles era até capaz de se lembrar de algumas de suas encarnações e 

ciclos reencarnatórios). Quanto à imortalidade da alma, Pellegrin e Inwood, conforme vimos 

anteriormente, não encontram indícios suficientemente fortes para sustentar que Empédocles 

tivesse tal crença (curiosamente, Empédocles era conhecido como um deus entre os homens, e 

sabemos que a imortalidade era um atributo divino; neste sentido, ver KAHN, 2001, p.35).  

Em muitos aspectos, as crenças de Empédocles eram vistas como revolucionárias: 

Spencer cita Aristóteles como a fonte segundo a qual Empédocles atribuía senciência às 

plantas, e transcreve o fragmento das Purificações que confirma tanto a crença de 

Empédocles na metempsicose quanto sua defesa do vegetarianismo, assim como expressa sua 

condenação ao sacrifício (30):  

 

 

O modo como Empédocles vê o sacrifício animal fica evidente em outro fragmento 

recuperado das Purificações: “O pai suspende o próprio filho em outra forma e, 

orando, abate-o em grande frenesi, enquanto o filho suplica e implora para evitar o 

sacrifício; mas o pai, surdo aos seus apelos, abate-o e prepara em seus salões um 

banquete maligno. Assim faz o filho ao pai, e os filhos à mãe: arrancam-lhes a vida e 

devoram-lhes a estimada carne”.  (SPENCER, 1995, p.63, tradução nossa)9 

 

 

Com efeito, atribui-se frequentemente a Empédocles a defesa enfática da dieta 

vegetariana; além disto, segundo Spencer (1995, p.46, tradução nossa), Empédocles pode ter 

sido um dos primeiros divulgadores dos ensinamentos pitagóricos: “No fim da vida de 

                                                           
(29) Entretanto, conforme vimos anteriormente, é atribuído a Filolau o primeiro livro escrito sobre Pitágoras. 

 

(30) O estado de loucura atribuído àquele que sacrifica, neste fragmento das Purificações, coincide com a 

descrição das Bacantes, sacerdotisas dos ritos de fertilidade consagrados a Baco: “As celebrantes eram mulheres 

que carregavam varas com folhas e ramos de hera e videira e eram conhecidas como “as loucas”. […] Elas 

dançariam em um transe frenético por ocasião do sacrifício, durante o qual um animal vivo era desmembrado” 

(SPENCER, 1995, p.52, tradução nossa). As varas às quais Spencer faz menção eram conhecidas como thyrsi 

(do singular thyrsus). 

 
9 It is clear how Empedocles sees animal sacrifice from another surviving fragment of Purifications: “The father 

lifts up his own son in a different shape and, praying, slaughter him in his great madness, as he cries piteously 

beseeching his sacrifice; but he, deaf to his pleas, slaughters and prepares in his halls an evil feast. Just so does 

son take father, and children mother: they tear out their life and devour their dear flesh.” 

 

 

 



38 
 

Pitágoras, vários discípulos se rebelaram e tornaram pública a tradição pitagórica – um dos 

quais, acredita-se, foi Empédocles”. O próprio Spencer parece não ter dúvidas quanto à crença 

de Empédocles na transmigração da alma, e chega a mencionar as supostas circunstâncias da 

sua morte: acreditando que reencarnaria de imediato, Empédocles teria se atirado na cratera 

do vulcão Etna (31).  

Em sentido dissonante, Costa (2012, p.101-102) argumenta que, no pensamento de 

Empédocles, “um discurso acerca da alma encontrar-se-ia de todo deslocado”, basicamente 

por dois motivos: em primeiro lugar, o termo psyché é estranho ao vocabulário empregado por 

Empédocles – que, como já vimos, adota o termo daímon (32) para se referir ao que “faz com 

que algo venha a ser o que necessariamente deve ser” (SPINELLI, 2006 b, p.169). Em 

segundo lugar, o pensamento de Empédocles não admite a possibilidade da morte como a 

concebemos, mas sim transformações cíclicas dos seres e rearranjos infinitos entre os 

elementos: 

 

 

É muito habitual associar as Katharmoí com a questão da purificação das almas, 

uma ideia muito difundida e tradicional entre os antigos gregos, e que se associa, 

também, ao igualmente célebre tema da migração das almas. Mas, quanto a este 

ponto, prefiro enveredar por uma outra senda: se analisados adequadamente, o 

testemunho de Aristóteles e o que nos restou da obra de Empédocles atestam não 

haver lugar na filosofia empedoclítica para a ideia de alma. (COSTA, 2012, p.101) 

 

 

Contudo, segundo o autor, o Fragmento 115 das Katharmoí (Purificações)  faz 

alusão à transmigração das almas ao afirmar que os homicidas “devem expiar e errar três 

vezes dez mil estações” (33), e também remete ao entendimento do indivíduo como um ente 

em particular, o que constitui a dimensão universal da humanidade: o que todos os seres 

humanos têm em comum é justamente o fato de cada um ter características ou predicados 

                                                           
(31) Neste sentido, Spencer (1995, p.64) cita Bertrand Russell e transcreve os seguintes versos, de autoria 

desconhecida: “Grande Empédocles, aquela alma ardente/Pulou no Etna, e assou totalmente” (tradução nossa). 

 

(32) Ainda segundo Spinelli (2006 b, p.169), “o conceito de daímon está intimamente vinculado às noções de 

destino e de necessidade, de modo que, relacionado a destino, daímon se expressa no sentido de caráter, de 

índole, de “personalidade”. Ele deve ser visto como um correlato da phýsis, na medida em que esse termo 

também pode ser sinônimo de índole, de caráter, de herança”. O daímon é, portanto, o que faz com que se 

realize o que é próprio de cada um, ou seja, o daímon faz com que se cumpra o destino da phýsis de cada um, 

entendida como aquilo que lhe é próprio ou característico. Pereira (2010, p.47-48) entende o daímon como uma 

“espécie de espírito que rege o destino de alguém ou de um lugar”, “o princípio ou sinal divino que se percebe 

dentro de si mesmo em circunstâncias particulares” e assinala que, no Orfismo, o daímon é a origem divina da 

psyché.  

 

(33) Inwood (2001, p.60) argumenta que não é possível estabelecer quais são as razões para a “queda” do 

daímon “exilado ou banido da dimensão dos abençoados”, mas confirma que este deverá reencarnar por trinta 

mil estações ou temporadas, durante as quais assumirá “diferentes formas em diferentes vidas” (tradução nossa).  

 



39 
 

próprios (34). Spinelli (2006, p.169) faz afirmação semelhante em relação ao daímon: “Isso 

se aplica a cada indivíduo em particular (é o daímon de cada um), mas vale igualmente para 

todos”.  

Como Pitágoras não deixou escritos, nunca saberemos ao certo o destino da alma 

pitagórica que sobrevive à morte corpórea: fundir-se ao cosmos ou ser incorporada por ele, 

sendo destruída, preservada ou transformada; permanecer, nos Campos Elísios ou em 

dimensão análoga, como entidade elevada e imaterial; ou reencarnar indefinidamente – tal 

hipótese, conforme vimos, é a menos condizente com o que conhecemos como “a doutrina 

pitagórica”.  

Na verdade, embora sejam atribuídas a Tales e Pitágoras as primeiras menções à 

alma imortal (PEREIRA, 2010, p.51-56), a primeira menção à psyché propriamente dita é 

atribuída a Filolau de Crotona, que descreve, em Sobre a Natureza, as quatro regiões em que é 

dividido o corpo humano, e as faculdades, funções ou atribuições regidas por cada órgão, 

parte ou sistema: a cabeça é a sede do intelecto; o coração é a sede da alma (ou da vida) e da 

sensação; o umbigo é a sede do enraizamento e do crescimento inicial; e a genitália, 

finalmente, é a sede da semeadura e da geração (PEREIRA, 2010, p.57-58; HUFFMAN, 

1993, p.45).  

Segundo Huffman, tal descrição, além de evidenciar as relações entre as regiões do 

corpo humano e suas atribuições, estabelece associações hierárquicas entre os seres, de acordo 

com as partes corporais que os representam ou lhes dão origem: logo, o cérebro está associado 

ao ser humano, ao passo que o coração está associado aos animais, o umbigo está associado às 

plantas e a genitália está associada a todos.  

Pereira (2010, p.68-69), por outro lado, parece entender que os seres são 

caracterizados pelas funções ou princípios de cada região do corpo; em outras palavras, não 

parece haver, no seu entendimento, nenhuma expressão de hierarquia entre homens e animais. 

Neste sentido, Pereira considera que o coração está associado aos animais humanos e não 

humanos e seus atributos – alma, vida, movimento e sensação –, o que justificaria a 

transmigração da alma para corpos não humanos: 

 

 
Esse fragmento de Filolau de Crotona é a primeira fonte pitagórica escrita na qual o 

termo alma (psyché) aparece. Claramente, o fragmento mostra que o coração é 

apresentado como princípio da alma e dos sentidos, tanto o coração como os 

                                                           
(34) Neste sentido, podemos reinterpretar as observações de Spencer acerca das tentativas de Empédocles de 

elaborar preceitos éticos “universais”. 
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sentidos são elementos necessários para os seres vivos animais; a esses também é 

necessária a alma. Esse entendimento está de acordo com a doutrina pitagórica de 

“não comer o coração para não consumir a alma com aflições e penas”. (PEREIRA, 

2010, p.58) 

 

Ainda de acordo com Pereira (2010, p.62), é de Porfírio – baseado em Dicearco – 

que nos chega uma espécie de resumo das principais crenças pitagóricas, com ênfase nas 

ideias da imortalidade da alma e da metempsicose. Antes de apresentarmos o que é entendido 

por vários autores como um conjunto de indícios que relacionam Pitágoras a tais crenças, é 

oportuno estabelecer a distinção, já mencionada anteriormente, entre os conceitos de 

metempsicose e metensomatose.  

 

3.2 A METEMPSICOSE E O PITAGORISMO 

 

A metempsicose – hoje entendida como transmigração de uma mesma alma, que 

ocuparia diferentes corpos em diversas vidas – originalmente foi concebida para expressar a 

ideia de que um mesmo corpo poderia abrigar ou receber várias almas ao longo de sua vida 

física (lembremo-nos de que sôma é corpo em grego, ao passo que a psyché corresponde à 

alma; deste modo, podemos facilmente analisar os vocábulos metempsicose e metensomatose 

em sua etimologia).  

Segundo Pereira, a noção original de metempsicose parecia não dispor de muitos 

adeptos: era expressivamente maior, no mundo helênico, o número de seguidores e 

simpatizantes da ideia de metensomatose, o que acarretou não só o abandono do primeiro 

conceito, mas também o entendimento do primeiro como se fosse o segundo:  

 

 

[A]o longo da história da filosofia, a expressão filosófica de que um corpo recebe 

várias almas durante sua existência (metempsicose) não possuiu adeptos 

significativos, enquanto a expressão filosófica de que uma alma transmigra sobre 

vários corpos em uma sequência de existências (metensomatose) encontrou, mesmo 

entre os antigos, vários divulgadores e defensores. Todavia, ao longo da tradição, a 

expressão “metempsicose” passou a designar aquilo que etimologicamente seria 

“metensomatose”. [...] Feito esse esclarecimento, considera-se, então, seguindo os 

mesmos passos da tradição histórico-filosófica, que metempsicose é o conceito 

filosófico que define a ideia segundo a qual uma mesma alma pode animar, 

sucessivamente, corpos diversos. (PEREIRA, 2010, p.63-64)  

 

 

Embora não se possa fazer nenhuma afirmação categórica quanto à origem da crença 

pitagórica na metempsicose – e na palingênese (35) –, algumas observações merecem 

                                                           
(35) A palingênese é o conjunto das sucessivas encarnações de uma mesma alma; conforme enfatiza Pereira 

(2010, p.64), no contexto pitagórico as reencarnações servem ao propósito de permitir que a alma se purifique 
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destaque: vários testemunhos dão conta de que Pitágoras era um profundo conhecedor do 

destino da alma após a morte (36), o que já traduz a crença na sobrevivência da alma à morte 

corpórea, indispensável à crença na transmigração.  

Kahn (2001, p.28) e Pellegrin (2000, p.920) destacam o episódio relatado por 

Xenófanes, em tom de escárnio, que descreve a reação de Pitágoras ao interromper a agressão 

a um cão, em cujos ganidos tinha reconhecido a voz (e a alma) de um amigo. Apesar da 

ironia, o relato de Xenófanes (transcrito por Diógenes Laércio) reafirma ambas as crenças 

pitagóricas, consagradas como basilares: a imortalidade da alma e a metempsicose.  

Neste sentido, também a citação de Porfírio – que narra, com base em Dicearco 

(37), a chegada de Pitágoras em Crotona e enumera os ensinamentos que se originaram da 

escola pitagórica – é bastante ilustrativa, conforme assinalam Burkert (1972, p.122-123), 

Spencer (1995, p.62) e Kahn (ibidem): “Mas o que se tornou mais conhecido a todos é, 

primeiro, que a alma é imortal, e que, além disto, transforma-se em outros tipos de animais”.  

A segunda metade do texto de Porfírio evidencia o caráter pioneiro de tais ideias no 

mundo helênico (“Pitágoras parece ter sido o primeiro a introduzir estes ensinamentos na 

Grécia”) e faz alusão à teoria do retorno cíclico, atribuída por Eudemo (38), colega de 

Dicearco, aos pitagóricos: “Qualquer coisa que aconteça acontecerá novamente, segundo 

certos ciclos, e que nada é absolutamente novo”.   

                                                                                                                                                                                     
até que novas encarnações venham a se tornar dispensáveis: “O corpo se faz necessário como veículo de 

movimento da alma”.  

 

(36) Segundo Burkert (1972, p.123), Pitágoras é descrito por Íon de Quios (em um fragmento de Diógenes 

Laércio a respeito de Ferécides de Siro) como “aquele que sabia tudo sobre a alma” (não havendo aqui, todavia, 

nenhuma menção à metempsicose). A propósito deste fragmento, Kahn (2001, p.29) diz que Ferécides e 

Pitágoras (mestre e discípulo) são “relacionados por Íon porque Ferécides também tinha uma visão da alma 

humana após a morte não conforme ao padrão”. 

 

(37) “O que ele dizia a seus seguidores ninguém pode dizer com certeza, pois não se tratava de um silêncio 

comum aquele que eles [os pitagóricos] mantinham. Mas o que se tornou mais conhecido a todos é, primeiro, 

que a alma é imortal, e que, além disto, transforma-se em outros tipos de animais; além disto, que qualquer coisa 

que aconteça acontecerá novamente, segundo certos ciclos, e que nada é absolutamente novo; e que devemos 

considerar todas as coisas nascidas vivas como pertencentes à mesma família (homogenês). Pitágoras parece ter 

sido o primeiro a introduzir estes ensinamentos na Grécia” (KAHN, 2001, p.28). Percebe-se que este fragmento 

da Vida de Pitágoras já contém menção ao conceito de familiaridade ou parentesco, o qual examinaremos mais 

adiante. Convém assinalar que Burkert (1972, p.123) atribui a Dicearco o tom de hesitação na citação de 

Porfírio: “Isto aponta, logo, para a antiguidade da fonte, e especificamente para Dicearco, pupilo de Aristóteles, 

que era tão cético quanto à doutrina platônico-pitagórica da alma” (tradução nossa).  

 

(38) Kahn (2001, p.28) transcreve a citação de Eudemo, na qual também se percebe a expressão de um padrão 

numérico: “A acreditar nos pitagóricos, as coisas se repetem numericamente iguais, e eu, com este bastão na 

minha mão, virei a falar com você, sentado desta maneira, e todo o mais será o mesmo”. Burkert (ibidem) afirma 

que, das ideias contidas no fragmento de Porfírio, a teoria do retorno cíclico era a mais popular à época. 
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Além dos relatos mencionados (de Xenófanes e Porfírio), também os registros do 

historiador Diodoro Sículo são representativos dos ensinamentos e das crenças de Pitágoras 

(39): em sua História Universal – também chamada Biblioteca Histórica –, Diodoro associa 

Pitágoras diretamente à metempsicose e relata como Pitágoras conseguiu comprovar a 

autenticidade de uma de suas vidas anteriores (como Euforbo, o lanceiro morto por Menelau 

na Guerra de Troia). Segundo Pereira (2010, p.78), a coletânea de Diodoro, entretanto, 

desperta certa cautela: ao que parece, Diodoro era eficiente na coleta e na compilação dos 

dados, mas pouco cuidadoso com a seleção das fontes e negligente com a apreciação crítica e 

o encadeamento causal dos fatos, sendo mais criterioso com sua sucessão cronológica.  

Posto isto, veremos que, neste fragmento, também há uma condenação explícita à 

ingestão de carne – decorrente do entendimento, também presente na citação de Porfírio, de 

que o próprio homem é um animal: 

 

 

Diodoro também fornece seu testemunho tardio: “Pitágoras acreditava na 

metempsicose e considerava a ingestão de carne algo abominável, afirmando que as 

almas de todos os animais instalam-se em diferentes animais após a morte. [...] 

Dizem que certa ocasião em que se encontrava em Argos avistou um escudo dos 

espólios de Troia preso à parede e se desfez em lágrimas. Quando os argivos [= 

nativos de Argos] indagaram-lhe o motivo de tal emoção, respondeu que aquele 

escudo fora utilizado por ele próprio em Troia quando era Euforbo”. (PEREIRA, 

2010, p.77) 

 

 

Convém assinalar também o testemunho de Diógenes Laércio, com base em 

Heráclides Pôntico (40), que enumera diversas vidas de Pitágoras (41), descrevendo em 

detalhes a sequência de mortes e renascimentos que Pitágoras teria vivenciado (segundo 

Pereira, 2010, p.79, Aristóxeno afirma que o intervalo entre os renascimentos de Pitágoras é 

de duzentos e dezesseis anos); ademais, menciona curiosamente – e, ao que parece, pela 

primeira vez – a lembrança que Pitágoras guardaria das vidas anteriores, introduzindo, de 

acordo com Pereira, o conceito de reminiscência, entendida como “perda do esquecimento” 

                                                           
(39) Tal informação é corroborada por Preece, 2008, p.82. 

 

(40) Burkert (1972, p.124) assinala que, entre os representantes da chamada “tradição tardia” do pitagorismo – 

principalmente os filósofos platônicos –, havia uma tendência a descaracterizar ou ignorar a metempsicose: o 

platônico Xenócrates, por exemplo, “desenvolveu uma teoria dos daímones, mas não pressupunha a 

metempsicose, e, ao passo que a linha principal da tradição faz de Pitágoras uma reencarnação de Euforbo, 

Xenócrates faz dele o filho de Apolo” (tradução nossa). Já Heráclides Pôntico apresenta uma visão “dissidente” 

acerca da imortalidade da alma e da metempsicose – a qual seria responsável, juntamente com os mitos 

platônicos, pela permanência das duas crenças na tradição tardia do pitagorismo.  

 

(41)  O escritor argentino Jorge Luis Borges se refere às vidas de Pitágoras como Pirro e Euforbo, com a devida 

menção a Heráclides Pôntico, em seu conto La Lotería en Babilonia, de 1941.  
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(“Ele [Pitágoras] pediu para poder, seja enquanto vivo, seja depois de morto, guardar a 

recordação de tudo o que acontecesse”).  

Neste sentido, devemos evocar a citação de Empédocles que atribui a Pitágoras o 

poder de “contemplar as coisas em dez ou até vinte gerações de homens”: se a Pitágoras é 

possível conservar a memória das vidas passadas, deverá ser igualmente possível preservar o 

conhecimento adquirido ao longo de dez ou vinte encarnações: 

 

 
Morto Harmótimo, Pitágoras passou a ser Pirros, um pescador de Delos: recordava-

se novamente de tudo – de ter sido primeiro Aitalides, depois Euforbo, depois 

Harmótimo, depois Pirros. Morto Pirros, tornou-se Pitágoras e recordava-se de todas 

as mutações precedentes. (Diógenes Laércio, VIII, 1, 4-5, In: PEREIRA, 2010, p.79)  

 

 

Em busca de indícios que possam justificar a crença de Pitágoras na metempsicose, 

alguns autores tentam encontrar evidências da ida de Pitágoras a outros destinos, além de 

Crotona e Metaponto, e de sua permanência em alguns deles (com base, sobretudo, nos relatos 

de Isócrates e Heródoto). Spencer (1995, p.39), por exemplo, alega que Pitágoras, sob a tutela 

de Ferécides – em Siro –, teria entrado em contato com a crença do mestre na imortalidade da 

alma, possivelmente elaborada a partir dos estudos de Ferécides sobre os antigos livros 

fenícios.  

Tais estudos podem ter originado a tese de que a criação do cosmos consistiria “na 

combinação de todos os opostos, em uma matéria primeva, e na sua mistura em um todo 

harmonioso” (tradução nossa). Se considerarmos que a alma pitagórica reproduz os 

movimentos do cosmos e entendermos que a alma harmoniosa é, portanto, resultante de dois 

movimentos (agrupamento e fusão), convém assinalar a crítica de Aristóteles ao entendimento 

pitagórico de que a alma fosse de fato harmoniosa, ou seja, resultante do duplo movimento de 

composição (em que os contrários seriam preservados) e mistura (em que os contrários seriam 

fundidos).  

Entretanto, parece pertinente assinalar que talvez a crítica aristotélica resida no 

entendimento de que os dois movimentos são simultâneos, ao passo que, para Ferécides, os 

movimentos de agrupamento e fusão dos opostos parecem ser consecutivos:  

 

 

Ao que nos parece, a alma como harmonia, sendo mistura e composição, mantendo-

se homogênea em parte ou não, é uma crítica aristotélica ao conceito de alma como 

harmonia, conforme debate travado entre Sócrates e o pitagórico Símias no Fédon. 

(PEREIRA, 2010, p.72) 
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Ainda segundo Pereira (2010, p.54), Ferécides considerava que a alma detinha dois 

atributos: a imortalidade, herdada dos deuses, e o conhecimento, responsável por uma 

existência prazerosa após a morte. Com efeito, a alma imortal implica tanto a proximidade 

entre homens e deuses – em virtude de sua origem divina –, quanto o início do afastamento 

entre psyché e sôma.  

Outro atributo basilar da alma para os pitagóricos – o movimento – é retomado por 

Aristóteles, que também atribui à alma a capacidade de mover-se e a função de mover todos 

os seres viventes. Assim, a alma detém a iniciativa do movimento e a habilidade de mover-se 

continuamente, o que a coloca em posição de vantagem em relação ao corpo – já que este, 

sem a psyché, não é capaz de movimento, ou seja, não tem vida: 

 

 

Para Aristóteles, o estudo dos seres viventes necessita não somente de um estudo 

biológico do corpo humano, mas também um estudo e entendimento da alma. Os 

seres viventes possuem uma característica que os separa dos outros seres, essa 

característica é o movimento, uma autonomia do próprio movimento. Os pitagóricos 

apontados pelo estagirita [= natural de Estagira, Aristóteles] veem a mesma 

autonomia no conceito pitagórico da alma, que possui um movimento contínuo. [...] 

Na opinião de Aristóteles, a alma é a causa e princípio do corpo vivente, é a alma a 

origem do movimento, é a substância dos corpos animados. (PEREIRA, 2010, p.72) 

 

 

Retomando as hipóteses acerca do caminho percorrido por Pitágoras além de Samos, 

Crotona e Metaponto, Spencer (1995, p.39) assinala os estudos feitos por Pitágoras na Jônia, 

sob a orientação de Tales e seu discípulo Anaximandro: para Tales, provavelmente um dos 

Sophai (Sete Sábios Gregos), a psyché está imiscuída em tudo, e em todas as coisas se 

percebe a consciência (ou inteligência) divina; logo, “todas as coisas estão cheias de deuses”. 

 Com base em estudos realizados em fósseis marinhos, Tales considerava que a água 

havia sido o princípio de tudo, e que a umidade, como força propagadora de vida, era capaz 

de reproduzir as propriedades divinas de que era dotada a água (PEREIRA, 2010, p.51). 

Segundo Spencer, os conhecimentos matemáticos de Tales (e de Anaximandro) foram 

recebidos dos babilônios, e transmitidos a Pitágoras: no caso de Anaximandro, tais 

conhecimentos iam do horóscopo à geometria, e as observações de Tales sobre a água como 

veículo propagador da vida provavelmente influenciaram as teses de Anaximandro sobre a 

evolução humana (42).  

Para Anaximandro, o princípio gerador do universo era indeterminado e impessoal, e 

a ele todos os seres retornariam após sua extinção; portanto, “a criação não tinha início nem 

                                                           
(42) Anaximandro acreditava que os homens tinham evoluído dos peixes (ver SPENCER, 1995, p.40; PREECE, 

2008, p.78). 
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fim, e o infinito era a causa universal” (SPENCER, 1995, p.40, tradução nossa).  Segundo 

Pereira, o infinito de Anaximandro está espelhado na concepção de psyché como geradora de 

vida e reprodutora de movimento incessante, dotada de origem divina e natureza imortal:  

 

 

Para Anaximandro, o movimento do cosmos está ligado à natureza divina, como 

bem entendida, ligada também ao poder vital. É ainda em Anaximandro que temos o 

movimento como “imortal e incessante”. Parece-nos que o indefinido de 

Anaximandro, gerador sem ser gerado, possui uma proximidade com o conceito de 

psyché, vista como o princípio gerador da vida e do movimento, possuidora de uma 

natureza divina. (PEREIRA, 2010, p.52-53) 

 

 

De acordo com Preece, não se deve descartar a possibilidade de que o próprio 

Pitágoras tenha visitado a Babilônia e a Pérsia (43): no primeiro caso, Pitágoras poderia ter 

entrado em contato com diversas crenças e práticas sacerdotais, dentre as quais estariam a 

metempsicose, a abstenção de carne e a utilização de ervas e substâncias alucinógenas para a 

interação ritualística com os deuses.  

No segundo, Pitágoras poderia ter tido acesso aos princípios do Zoroastrismo – ou ter 

conhecido o próprio Zoroastro – e ter testemunhado o que Preece considera como a primeira 

tentativa de estabelecimento da ética animal: empenhados inicialmente em assegurar o bem-

estar dos animais que garantiriam o sucesso das lavouras, os zoroastristas passaram a 

demonstrar certa propensão a incluir os animais em sua esfera de consideração moral, 

atribuindo-lhes valor intrínseco, ou seja, valor em si e por si mesmos, e não mais pela 

utilidade (pelo valor instrumental) que tivessem para o homem.  

Paradoxalmente, certas práticas religiosas foram responsáveis pela posterior 

dissolução de tais considerações, no Zoroastrismo, acerca da ética animal: 

 

 

A religião tinha o propósito de proteger a colheita de um povo sedentário. Ela exigia 

o bom tratamento dos animais que ajudavam a produzir a fartura da colheita. A 

razão para ter consideração por estes animais – e aparentemente mais por eles, 

dentre todos – era prioritariamente porque o bom tratamento resultaria em um 

desempenho mais eficiente. Contudo, com a adoção de tal prática, ter consideração 

pelos animais por si mesmos parece ter decorrido rapidamente. […] Gradualmente, 

o uso de narcóticos durante as orações e o sacrifício de touros ao deus Mitra, 

práticas que Zoroastro supostamente abominava, imiscuíram-se na prática do 

Zoroastrismo, e então o potencial da religião para o benefício dos animais diminuiu.  

(PREECE, 2008, p.86-87, tradução nossa)10 

                                                           
(43) Spencer (1995, p.40) assinala que as supostas viagens de Pitágoras à Babilônia e ao Egito – do qual 

falaremos logo adiante – possam ter sido solicitadas ou sugeridas por Tales, para que Pitágoras aperfeiçoasse 

seus conhecimentos matemáticos. 

 
10 The religion was concerned with the protection of the harvest of a sedentary people. It required kind treatment 

of the animals that had helped to produce the bounty of the harvest. The reason for the consideration of these 
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De todos os destinos supostamente alcançados por Pitágoras, o Egito parece ser o 

que suscita maior especulação e entusiasmo: de acordo com Spencer, os estudos de Pitágoras 

no Egito tiveram um início turbulento, já que sua admissão aos templos de Heliópolis e 

Mênfis teria sido negada – somente em Dióspolis Parva Pitágoras teria de fato ingressado no 

universo dos sacerdotes e seus ensinamentos, os quais incluíam estudos de geometria (44) e o 

conhecimento de práticas e ritos purificatórios – neste sentido, destacam-se os ritos em honra 

a Osíris, a abstenção de certos alimentos e até mesmo a recusa, por parte dos sacerdotes e seus 

discípulos, de outros itens de origem animal: 

  

 
Muitos destes [tabus] exigiam abstenção de certos alimentos, mas os sacerdotes 

egípcios também eram específicos em relação a não usar nenhuma roupa derivada de 

animais. A lã era banida, até mesmo como mortalha; suas roupas eram feitas de 

linho e suas sandálias, de papiro. (SPENCER, 1995, p.40, tradução nossa)11 

 

 

Se Spencer, por um lado, apresenta os sacerdotes egípcios praticamente como 

precursores do veganismo, é no mínimo curioso que Preece (2008, p.86) exponha indícios e 

argumentos no sentido oposto, ao assinalar, por exemplo, que a deificação dos animais em 

certas sociedades – inclusive na sociedade egípcia – nunca tenha impedido a ingestão de sua 

carne, sendo até comum que ocorresse justamente o contrário: a carne dos animais era 

ingerida por proporcionar a comunhão com o divino e/ou a assimilação de características 

desejáveis das divindades (“Eles [os animais] eram sacrificados e ingeridos porque fazer isto 

era tomar parte no divino”, tradução nossa).  

Ademais, caso a crença na metempsicose vigorasse na sociedade egípcia, teria 

provavelmente a função coercitiva de levar os fiéis a crer que, após a morte, as almas dos 

impuros e corruptos reencarnariam em corpos de animais (“Se as pessoas cumprissem seu 

                                                                                                                                                                                     
animals – and apparently they among all animals – was primarily because kind treatment would result in more 

efficient performance. However, with the adoption of such a practice, the consideration for animals in and for 

themselves would likely have ensued quickly. […] Gradually, the use of narcotics in prayer and the sacrifice of 

bulls to the god Mithra, practices that Zoroaster is thought to have abhorred, crept into the practice of 

Zoroastrianism, and thus the religion’s potential for the benefit of the animals diminished.  

 

 

(44)  Brouwer (1839, p.116) atribui a Porfírio o relato de que Pitágoras teria estudado geometria no Egito, e de 

que também teria estado na Palestina e na Arábia.  

 
11 Many of these [taboos] demanded abstention from certain foods, but the Egyptian priests were also particular 

about not wearing any clothing that derived from animals. Wool was banned, even as a shroud to be buried in; 

their clothes were made from linen and their sandals from papyrus.  
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dever, suas almas ascenderiam em direção aos deuses. Se alguém falhasse nas exigências 

terrenas, sua alma baixaria ao corpo de um animal inferior”, tradução nossa).  

Conforme veremos mais adiante, a metempsicose não fazia, de fato, parte do sistema 

de crenças da sociedade egípcia; quanto à abstenção de carne, era possivelmente uma prática 

difundida entre os sacerdotes, mas não junto à população em geral – embora os egípcios 

evitassem as carnes suína e bovina, ou as ingerissem em períodos específicos ou 

circunstâncias particulares, consumiam outros tipos de carne e sacrificavam touros, bois e 

bezerros em honra a Ápis (as vacas eram poupadas do sacrifício por pertencerem a Ísis) 

(SPENCER, 1995, p.56-57). 

Neste sentido, percebe-se que a origem da fonte – e, sobretudo, o tom adotado em 

seu relato – pode estar relacionada às leituras posteriores de seu conteúdo e à consideração de 

seu depoimento como testemunho histórico, registro doxográfico, anedota, narrativa mítica ou 

discurso retórico.  

No que se refere aos relatos acerca dos estudos feitos por Pitágoras no Egito – e aos 

registros dos preceitos dos sacerdotes –, pode-se observar que o texto de Isócrates goza de 

menor credibilidade, ao passo que o testemunho de Heródoto inspira maior confiança, seja 

pelo tom adotado, seja pelo fato de ser a fonte mais remota a este respeito.  

Entretanto, não podemos deixar de assinalar que as conclusões de Heródoto não 

derivam da verificação dos fatos, mas da observação das similaridades entre o pitagorismo e 

as crenças vigentes no Antigo Egito – as quais, ao contrário do que acreditava Heródoto, não 

incluíam a metempsicose, ou não haveria necessidade de mumificar os corpos dos mortos 

para que recebessem suas almas na outra vida: 

 

 

Durante um discurso em louvor a Busíris, o mítico rei do Egito, Isócrates afirma que 

Pitágoras, tendo estado no Egito e estudado sob a orientação dos sacerdotes 

egípcios, foi o primeiro a apresentar a filosofia egípcia aos gregos, prestando 

particular atenção aos sacrifícios e ritos dos templos (Bus.28). A própria natureza 

deste exercício de retórica dá margem a dúvidas em relação à confiabilidade da 

informação transmitida por Isócrates; ademais, ele próprio alega não ter 

compromisso com a veracidade, e conclui seu discurso admitindo explicitamente 

que não está falando a verdade. [...] Ao mesmo tempo, Isócrates pode ter se baseado 

em uma fonte mais antiga: a afinidade de Pitágoras com o Egito já tinha sido 

sugerida por Heródoto. Na verdade, ele não fala explicitamente de nenhuma visita, 

mas por duas vezes relaciona os ensinamentos pitagóricos ao país. Quando 

menciona o costume egípcio de proibir o sepultamento dos mortos em vestes de lã 

[45], ele afirma que os órficos e os pitagóricos também o proibiam (II, 81). Mais 

                                                           
[45] (Kahn (2001, p.24-25) acredita que, no caso dos pitagóricos, tal restrição estivesse “presumivelmente 

ligada ao respeito pela vida animal”. Por outro lado, Zhmud (2012, p.86-87) explica que, no caso dos egípcios, a 

lã era inadequada à mumificação, e era evitada por este motivo; quanto aos órficos e pitagóricos, era provável 
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adiante, ao falar sobre a metempsicose egípcia [46], ele acrescenta: “Alguns gregos 

também se utilizaram desta doutrina como sendo sua, uns mais cedo, alguns mais 

tarde. Eu sei os seus nomes, mas não os revelo” (II, 123). Claramente, aqueles que 

ele tinha em mente eram sobretudo os órficos e os pitagóricos [47]. (ZHMUD, 

2012, p.86, tradução nossa)12 

 

 

Pellegrin (2000, p.921) atribui ao relato de Heródoto a ênfase em dois aspectos da 

formação de Pitágoras no Egito: os conhecimentos sobre o destino da alma após a morte e a 

iniciação nos mistérios ritualísticos. Brouwer (1839, p.116), também com base em Heródoto, 

destaca “a semelhança entre as práticas egípcias e as da Escola de Pitágoras” (tradução nossa).  

Preece (2008, p.86, tradução nossa) assinala que “a influência do Egito em particular, 

e do Oriente Médio em geral, nas doutrinas e práticas de Pitágoras e do pitagorismo tem 

considerável mérito”, e vincula a estada de Pitágoras na Babilônia aos conhecimentos – sobre 

o preparo e o uso de drogas alucinógenas, por exemplo – que ajudaram a construir sua 

reputação como xamã. Burkert (1972, p.112, tradução nossa) argumenta que, apesar da 

dimensão de “conjectura imaginativa” de diversos relatos sobre as viagens de Pitágoras – e 

supostas visitas aos fenícios, caldeus e magos em geral -, Pitágoras “inquestionavelmente teve 

algum tipo de contato com o Oriente” (48).  

                                                                                                                                                                                     
que evitassem a lã por considerá-la equivalente ao produto de um roubo (p.224). Tal informação é corroborada 

por Simoons (1998, p.205), com base em Guthrie. 

 
[46] O próprio Zhmud (2012, p.87) atesta: “Quanto à metempsicose, todos os especialistas na religião egípcia 

rejeitam, de modo unânime, que ela estivesse presente entre os egípcios” (tradução nossa). Burkert (1972, p.126) 

confirma que os egípcios não acreditavam na metempsicose; neste caso, “é evidente que ideias gregas são 

projetadas sobre os estrangeiros” (tradução nossa).  
[47] Ainda segundo Burkert (ibidem), há três possibilidades – e diferentes combinações - quanto aos gregos que 

Heródoto não quer nomear: órficos, Pitágoras e/ou Empédocles. Burkert alega que parece tratar-se de 

Empédocles, que era vivo à época. Zhmud (2012, p.223-224, tradução nossa), por outro lado, assinala que a 

“versão de Heródoto da metempsicose se assemelha mais ao ensinamento de Pitágoras que aos dos órficos e de 

Empédocles”. 

 
12 In a speech in praise of Busiris, the mythical king of Egypt, Isocrates asserts that Pythagoras, having been to 

Egypt and studied under the Egyptian priests, was the first to introduce Egyptian philosophy to the Greeks, 

paying particular attention to sacrifices and temple rites (Bus.28). The very nature of this rhetorical exercise 

gives rise to doubts as to the reliability of the information passed on by Isocrates; moreover, he himself states 

that he is not concerned about truthfulness, and concludes his speech by admitting plainly that he is not telling 

the truth. […] At the same time, Isocrates could have drawn on an earlier source: Pythagoras’ affinity with Egypt 

had already been suggested by Herodotus. True, he does not speak plainly of any visit, but twice he links 

Pythagorean teachings with that country. When he mentions the Egyptian custom of forbidding the burial of the 

dead in woollen clothes [45], he states that the Orphics and the Pythagoreans also forbid it (II, 81). Later, while 

telling of Egyptian metempsychosis [46], he adds, “Some Greeks have also used this doctrine as their own, 

some earlier, some later. I know their names, but do not record them” (II, 123). Clearly those he had in mind 

above all were the Orphics and the Pythagoreans [47]. 

 

(48) Com efeito, Burkert (1972, p.123) associa a nova concepção grega da alma à influência de práticas e 

doutrinas xamânicas oriundas do Mar Negro, no que é criticado por Kahn (2001, p.37). No entanto, parece-nos 
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Zhmud (2012, p.86) evidencia a possibilidade de que Pitágoras possa de fato ter 

estado no Egito, com base nas viagens de Sólon, Hecateu, Heródoto, Demócrito e, 

provavelmente, Tales.  

Spencer nos apresenta um relato surpreendente acerca do que teria acontecido a 

Pitágoras ainda no Egito, articulando de maneira inusitada os conhecimentos adquiridos tanto 

no Egito quanto na Babilônia: aprisionado pelos persas no Egito, Pitágoras teria sido 

deportado para a Babilônia (49), onde teria entrado em contato com as técnicas de 

manipulação de substâncias alucinógenas e com as prescrições de abstenções alimentares para 

efeitos de purificação. O relato de Spencer também indica uma dupla motivação para 

justificar a ida de Pitágoras para Crotona:  

 

Em 525 a.C., quando os persas invadiram o Egito, aprisionaram Pitágoras e levaram-

no para a Babilônia, possivelmente como parte de uma política de deportação de 

todos os gregos que viviam no Egito. Contudo, ele não permaneceu cativo por muito 

tempo (seu pai era um rico mercador e um resgate pode ter sido pago), já que 

começou seus estudos sob a orientação dos caldeus e de um sábio chamado Zaratas, 

que lhe ensinou os ritos secretos dos magos, os quais envolviam limpeza ritualística 

através de drogas e ervas. Este aprendizado permaneceu como parte integrante dos 

seus próprios rituais, sendo o uso de drogas alucinógenas das plantas a preparação 

para a união mística com os deuses. A purificação envolvia não comer carne nem 

favas. […] Ele também aprendeu sobre o dualismo iraniano [provavelmente o 

Zoroastrismo], a disputa entre o bem e o mal, uma doutrina que mais tarde causou 

controvérsia entre os discípulos. Pitágoras deixou a Babilônia e voltou para casa, na 

ilha de Samos, por volta de 520 a.C. [...] Mas Samos não tinha tanto apreço por 

Pitágoras, nem pelo que ele desejava ensinar. Como Polícrates, o tirano, tinha sido 

crucificado pelos persas, e Pitágoras temia o governo persa, ele partiu em direção à 

Grécia, visitando Creta, Delfos e Elêusis, e então rumo ao sul da Itália, a Crotona.  

(SPENCER, 1995, p.40-41, tradução nossa)13 

 

 

O percurso narrado por Spencer, como podemos verificar em Brouwer (1839, p.116), 

corresponde ao testemunho de Iâmblico, que acrescenta que teria sido de vinte anos o período 

                                                                                                                                                                                     
que Burkert fala especificamente do conceito de psyché, ao passo que a crítica de Kahn se aplicaria à associação 

entre o xamanismo do Mar Negro e a crença na metempsicose. 

 

(49) Ciro II (ou Ciro, o Grande), rei da Pérsia, havia conquistado a Babilônia em 539 a.C. 

 
13 In 525 BC, when the Persians invaded Egypt, they imprisoned Pythagoras and took him to Babylon, possibly 

as part of a policy of deporting all Greeks living in Egypt. However, he was not a captive for long (his father was 

a rich merchant and may have paid a ransom), for he began his studies under the Chaldeans and a sage called 

Zaratas, who taught him secret Magian rites, which involved ritual cleansing through drugs and herbs. This 

teaching remained as an integral part of his own rituals, the use of hallucinatory drugs from plants being the 

preparation for mystic union with the gods. Purification involved not eating meat or beans. […] He also learnt of 

Iranian dualism [probably Zoroastrianism], the contest between good and evil, a doctrine which caused 

controversy among later disciples. Pythagoras left Babylon and returned to his home on the island of Samos 

around 520 BC. […] But Samos did not much appreciate Pythagoras or what he wished to teach. Polycrates the 

tyrant had been crucified by the Persians and fearing Persian rule Pythagoras left to travel in Greece, visiting 

Crete, Delphi and Eleusis and thence to southern Italy, to Croton. 
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passado por Pitágoras no Egito; com efeito, considerados os registros históricos e o contexto 

social, é possível situar Pitágoras tanto no Egito quanto na Babilônia (50): à frente do 

governo de Samos, Polícrates firmou alianças e parcerias com o Egito, fortalecendo o 

comércio e os intercâmbios em geral; contudo, a aliança política com os egípcios foi 

dissolvida quando os persas invadiram o Egito – ocasião na qual Polícrates enviou uma frota 

de quarenta navios para reforçar a armada persa.  

Por volta de 522 a.C., Samos foi invadida e Polícrates foi crucificado pelo persa 

Oroítes, governador (ou sátrapa) da antiga Lídia. De qualquer modo, conforme assinala 

Brouwer (1839, p.116-117), embora se possa observar “a semelhança entre os antigos sábios 

da Grécia e os do Oriente e do Egito”, sabemos “como é necessário ter precaução para bem 

avaliar os relatos dos gregos no que se refere à origem egípcia ou oriental de suas práticas” 

(tradução nossa).   

Neste sentido, a cautela aconselhada por Brouwer encontra eco nas observações de 

Zhmud acerca da cronologia das lendas que colocam Pitágoras em contato com Zaratas, o 

Caldeu, após sua captura, no Egito, pelo rei persa Cambises II:  

 

 

Em 525, quando Cambises conquistou o Egito, de acordo com a cronologia de 

Aristóxeno (e provavelmente a de Neantes), Pitágoras deveria estar em Crotona. Isto 

significa que o “aprisionamento” de Pitágoras na Babilônia, o qual lhe teria dado a 

oportunidade de entrar em contato com o caldeu Zaratas, emergiu em uma época em 

que uma cronologia (relativamente) confiável foi sacrificada em favor de uma 

história mais atrativa, tornando possível juntar o Egito e a Babilônia, os persas e os 

caldeus. (ZHMUD, 2012, p.90, tradução nossa)14  

 

 

Quanto ao contato de Pitágoras com doutrinas e conceitos então vigentes na Índia, há 

duas possibilidades: a de que Pitágoras tivesse visitado a Índia ou feito contato com tais 

crenças na Pérsia. Com efeito, Kahn (2001, p.37) argumenta que a crença na metempsicose só 

poderia ter uma origem: a Índia de tempos remotos, anteriores ao Budismo – mais 

                                                           
(50) Além da plausibilidade histórica e documental, Zhmud (2012, p.85) assinala que “em Timeu, 

aparentemente, há menção sobre o Egito e a Babilônia” (tradução nossa). 

 
14 In 525, when Kambyses conquered Egypt, according to Aristoxenus’ chronology (and probably Neanthes’), 

Pythagoras should have been in Croton. This means that Pythagoras’ “Babylonian captivity”, which gave him 

the opportunity to talk to the Chaldean Zaratas, emerged at a time when a (relatively) reliable chronology had 

been sacrificed in favour of a more appealing story, making it possible to bring together Egypt and Babylon, and 

the Persians and Chaldeans. 
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especificamente, a época do surgimento das escrituras hindus conhecidas como Upanixades 

(51).  

Os primeiros Upanixades introduzem na sociedade indiana a ideia de carma – cuja 

definição determina, com base nas ações realizadas em uma vida, as condições (melhores ou 

piores) da encarnação seguinte. Além disto, “depois das conquistas de Ciro (que morreu em 

530 a.C.), o império persa estendia-se da Jônia ao Indo”. O próprio Kahn cita o seguinte 

comentário de Burkert, expresso em correspondência privada, acerca da origem indiana da 

metempsicose: “Afinal, todos os gregos e indianos tinham de encontrar-se regularmente no 

festival de Ano Novo em Persépolis”.  

Preece, neste sentido, apresenta as contribuições de outros estudiosos no que tange 

aos contatos de Pitágoras com a chamada “filosofia indiana” e assinala que a ida de Pitágoras 

à Índia parece de fato pouco provável, ao passo que se torna bastante razoável acreditar que 

seu conhecimento das crenças indianas possa ter ocorrido na Pérsia: 

 

 

O unitarista irlandês William Drummond, em The Rights of Animals (1838), 

aparentemente baseado em Ovídio, assim como provavelmente fez [a teosofista 

indófila Annie] Besant, alegou que Pitágoras visitou a Índia e estudou sob a 

orientação dos brâmanes. Por outro lado, Thomas Tryon (1634-1703) acreditava que 

Pitágoras havia visitado a Índia e ensinado aos brâmanes sua filosofia. Lucius 

Apuleius (124-170 d.C.) alegou que Pitágoras havia incorporado muito da sabedoria 

indiana à sua filosofia, mas não que ele houvesse visitado o subcontinente. [...] Mas 

se é improvável que Pitágoras tenha chegado à Índia, é bastante plausível, no 

entanto, que Pitágoras tenha sido apresentado às ideias filosóficas e religiosas 

indianas quando esteve na Pérsia. (PREECE, 2008, p.77, tradução nossa)15 

 

 

Assim, as crenças na metempsicose e na elevação da alma através dos ciclos 

reencarnatórios implicam, respectivamente, as crenças na sobrevivência da alma à morte do 

corpo e na purificação promovida pela ascese: são as sucessivas encarnações, em primeiro 

lugar, que oferecem os meios para que o homem adote as condutas e atitudes que lhe 

proporcionarão a elevação da psyché. Contudo, ainda resta abordar um ponto fundamental e 

                                                           
(51) Os Upanixades consistem basicamente em comentários sobre os quatro Vedas, ou anexos aos textos 

védicos. 

 
15 The Irish Unitarian William Drummond, in The Rights of Animals (1838), apparently relying on Ovid, as 

probably did [the Indophile theosophist Annie] Besant, claimed Pythagoras visited India and studied under the 

Brahmins. By contrast, Thomas Tryon (1634-1703) thought Pythagoras to have visited India and taught the 

Brahmins their philosophy. Lucius Apuleius (AD 124-170) claimed that Pythagoras had learned much of his 

philosophy from Indian wisdom but not that he visited the subcontinent. […] But if it is improbable that 

Pythagoras reached India, it is nonetheless quite plausible that he was introduced to Indian religious and 

philosophical ideas when he was in Persia.  
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(obviamente) anterior às crenças aqui expostas: o conceito de dualismo, presente no Orfismo 

e no Zoroastrismo e subjacente à concepção de carma.  

Neste sentido, Bianchi (1961, p.6) assinala que os sistemas dualistas, na acepção 

religiosa do termo, são aqueles “nos quais a criação do mundo e seu governo legítimo são o 

resultado de duas forças concebidas como contraditórias, ainda que às vezes complementares” 

(tradução nossa).  

Nos sistemas em que se observa a ocorrência do dualismo, segundo Bianchi (p.17), é 

possível notar dois tipos de relação: no primeiro, manifestam-se dois entes criadores, sendo 

um deles o criador “supremo ou de base”, ao passo que o segundo criador, o “rival ou 

adversário, independente e soberano”, entra em confronto com o primeiro, e por este 

movimento de “colisão” se caracterizam tanto a figura do segundo criador quanto este tipo de 

dualismo.  

O segundo tipo de dualismo se manifesta, ainda de acordo com Bianchi (p.18-19), 

em civilizações como a grega e a mesopotâmica, cuja cosmogonia se caracteriza pela 

existência de um ou dois ente(s) criador(es), “de tipo caótico e pré-cósmico”, que dará/darão 

origem ao(s) deus(es) que, por sua vez, será/serão responsável(veis) por sua eliminação.  

Com efeito, o autor argumenta que este tipo de dualismo, que remete à “unidade 

primordial caótica do divino – ou do pré-divino”, possui, na realidade, uma forte tendência 

monista, ou seja, trata-se de um dualismo aparente; neste sentido, Bianchi assinala que pode 

ocorrer ainda que “o primordial seja concebido não como o pré-divino, em função do 

nascimento futuro do mundo e dos deuses, mas como o Uno, expressão do Total e do 

Integral” (p.22, tradução nossa). 

 Em outras palavras, o confronto entre as forças divinas originais e as forças 

dissonantes, no caso do “dualismo” de orientação monista, não expressa necessariamente um 

dualismo de fato, principalmente nas narrativas em que não ocorra “dicotomia ou divisão de 

poder que limite a atuação divina”:  

 

 

É necessário precisar que o tema do combate, ou, melhor ainda, do ato de força 

primordial, que é às vezes um ato de força contra o “caótico” e (em certa medida) 

contra o mal, não é necessariamente dualista. [...] Nos textos bíblicos, ao contrário, o 

ato de força é unicamente uma expressão do poder de Deus, um poder que se 

apresenta muito naturalmente como uma “vitória”. (BIANCHI, 1961, p.21, tradução 

nossa)16 

                                                           
16 Il faut préciser que le thème du combat, ou, plutôt, de l’acte de force primordial, qui est parfois un acte de 

force contre le “chaotique” et (en quelque façon) contre le mal, n’est pas nécessairement dualiste. [...] Dans les 

textes bibliques, au contraire, l’acte de force n’est qu’une expression de la puissance de Dieu, une puissance qui 

se présente tout naturellement comme une “victoire”. 
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Nos casos em que o Uno é a expressão da força criadora original (52), movimentos 

de ruptura ou fragmentação dão origem a múltiplas manifestações que se afastam da coesão 

da fonte criadora; o Uno primordial, quando se descaracteriza na divisão, vê surgir, além da 

diversidade e da distinção, tudo o que está vinculado à multiplicidade: a mortalidade, o erro, a 

ilusão e o mal.  

Neste contexto, o que é “diverso” e “distinto” está vinculado à discórdia, ou seja, ao 

movimento de dissonância em relação ao Uno primordial. No caso específico do Orfismo, sua 

principal finalidade é a de procurar restabelecer, ainda que ocasionalmente, “o Uno primordial 

e indistinto”: “A Philia [53], em todo caso (Empédocles, fragmento 17), restabelece a 

harmonia – e a unidade, em certa medida” (BIANCHI, 1961, p.24, tradução nossa). 

A própria composição do Orfismo, segundo Bianchi, manifesta o que se poderia 

chamar de dualismo cultural, já que exprime, de maneira sincrética, a influência de dois meios 

culturais bastante distintos: “um meio setentrional e bárbaro, com traços de uma religiosidade 

entusiasta, extática e, às vezes, xamânica”, e “o meio mediterrâneo, com influências fenícias” 

(BIANCHI, 1961, p.26-27).  

Os desdobramentos mais evidentes da constituição híbrida do Orfismo refletem um 

movimento igualmente dual (ou pendular): o de afastamento e restabelecimento do Uno 

original através da dupla condição da alma – como prisioneira do corpo e imortal. Em suma, o 

Orfismo conjuga aspectos místicos e elementos como o hilozoísmo – o qual, conforme já 

vimos, exprime a interdependência entre alma e corpo por atribuir sensibilidade e vida a toda 

matéria:  

 

 

Parece que tudo nos leva a admitir um grande acontecimento histórico na gênese 

deste mundo ideológico suficientemente integrado que é o Orfismo: o encontro de 

uma mentalidade evolucionista e hilozoísta mediterrânea e de uma mentalidade 

“extática”, “mística” de certo modo, com uma tendência dualista no sentido 

                                                                                                                                                                                     
 
(52) “É o caso da cosmogonia órfica, em geral (lembremo-nos de seu princípio: tudo nasce do Uno e a ele se 

resumirá)”. (BIANCHI, 1961, p.23, tradução nossa) 

 

[53] “Na Cultura Ocidental, a palavra φιλια geralmente foi traduzida por “amizade”. Todavia, nos escritos da 

Grécia Arcaica, o termo tinha uma conotação semântica muito mais ampla e era empregado para traduzir um 

vínculo de união ou de interesse entre os homens, quer este fosse devido ao sentimento de mútua simpatia, quer 

fosse fruto de uma vantagem específica, ou até mesmo do próprio acaso. Daí porque eram amigos (φιλο i): os 

camaradas de jogo, os colegas de viagem, os companheiros de navegação, os colegas de armas, os associados no 

comércio, os pais, esposos, irmãos, parentes e os cidadãos em geral”. (ROCHA, 2006, p.65-66) 
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antropológico, ou melhor, antroposófico [54] da palavra. (BIANCHI, 1961, p.29, 

tradução nossa)17   

 

 

Em relação à expressão do dualismo na doutrina pitagórica, Bianchi (1961, p.41-42) 

destaca alguns dos ensinamentos transmitidos por Zaratas a Pitágoras, segundo o relato de 

Hipólito: ao longo do texto em questão, são expostas algumas formulações a respeito da 

composição e do funcionamento do mundo, e a maior parte delas têm como fundamentação a 

oposição entre os elementos (da natureza e do universo), assim como também se opõem as 

funções que desempenham.  

Contudo, todos os seres têm a mesma origem: as figuras do pai e da mãe, como 

manifestações da unidade primordial divina. A partir do casal original, estabelecem-se, em 

regime de alternância entre pai e mãe, todos os pares de opostos que, segundo Zaratas, 

mantêm o cosmos em funcionamento: o pai, que representa a luz, introduz o quente, o seco, o 

leve e o rápido; a mãe, por sua vez, representa a sombra e introduz o frio, o úmido, o pesado e 

o lento. Por fim, apresenta-se a clássica oposição entre masculino e feminino; além disto, é 

feita menção à harmonia musical que rege o mundo, e reaparecem as figuras dos daímones: 

 

 

Ele [Pitágoras] afirma que Zaratas diz tais coisas: que há dois daimones, um, celeste, 

e o outro, terrestre; e que este surge por ocasião do nascimento terreno; e que é água, 

ao passo que o daimon celeste é fogo e faz parte do ar, quente e frio; e que por isto 

nenhuma destas coisas destrói ou contamina a alma: uma vez que elas são a essência 

de todas as coisas. (BIANCHI, 1961, p.42, tradução nossa)18  

 

 

Bianchi observa que a curiosa ausência, no fragmento de Hipólito, é a da oposição 

entre bem e mal, característica do Zoroastrismo; é dito, inclusive, que nada do que é 

mencionado é capaz de “destruir ou contaminar a alma”, já que todos os elementos e 

                                                           
[54] A antroposofia pode ser entendida como “a ciência do espírito, da sabedoria ou da dimensão moral do 

homem”; Rudolf Steiner, durante uma palestra ministrada em 1923 junto à Sociedade Antroposófica (arquivo 

GA257), alegou que a interpretação correta da palavra “antroposofia” não era “sabedoria do homem”, mas 

“consciência de sua humanidade”.   

 
17 Il semble que tout nous invite à admettre un grand événement historique dans la genèse de ce monde 

idéologique assez intégré qu’est l’orphisme: la rencontre d’une mentalité évolutionniste-hylozoïste 

méditerranéenne et d’une mentalité “extatique”, “mystique” de quelque façon, de tendance dualiste dans le sens 

anthropologique, mieux: anthroposophique [54] du mot. 

 

 
18 Il [Pythagore] affirme que Zaratas dit ces choses: qu’il y a deux daimones, l’un céleste l’autre terrestre; et que 

celui-ci apparaît quant à la naissance de par la terre; et qu’il est eau, tandis que le daimon céleste est feu 

participant de l’air, chaud et froid; et que pour cela rien de ces choses ne détruit ni ne contamine l’âme: une fois 

qu’elles sont l’essence de toutes les choses.  
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oposições “compõem a própria essência de todas as coisas”: evoca-se aqui, portanto, a 

dimensão comum da arché, ou seja, do princípio fundador das coisas (55).  

Nesta direção, os pitagóricos consideram que os princípios fundadores (ou archaí) 

são distribuídos em dez pares (56), constituídos pelos seguintes elementos: 

limitado/ilimitado; ímpar/par; um/múltiplo; direita/esquerda; macho/fêmea; 

repouso/movimento; reta/curva; luz/escuridão; bem/mal; quadrado/retângulo.  

Neste caso, embora já se perceba a ocorrência do binômio bem/mal, é preciso 

analisá-lo à luz da doutrina pitagórica: a oposição entre bem e mal reflete o distanciamento 

entre psyché e sôma, e atribui ao homem a responsabilidade por aproximar-se do bem e 

afastar-se do mal – como já vimos, através da ascese e da elevação da psyché; neste sentido, a 

oposição mal/bem remete à origem dupla da psyché humana – titânica e divina – e oferece ao 

homem a possibilidade do resgate da segunda dimensão.  

Em outras palavras, conforme assinala Bianchi (1961, p.42, tradução nossa), “isto 

significa que já estamos além do pensamento dualista, e que se trata então de um pensamento 

binário, dialético; uma especulação “grega”, associada – no caso em questão – ao pensamento 

zoroastrista”.  

No que tange ao dualismo introduzido por Zoroastro – ou Zaratustra –, Spencer 

corrobora, de certo modo, as reflexões de Bianchi: apesar do dualismo expresso pela filiação 

dos homens ao governo de Ahura Mazda (o Sábio) ou de Ahriman (o Mentiroso), somente o 

primeiro é reconhecido como divindade, o que atribui ao Zoroastrismo seu caráter 

sabidamente monoteísta (57).  

Todavia, conforme assinala Spencer (1995, p.59, tradução nossa), “no começo havia 

dois espíritos (“vida e não vida”), dotados de liberdade de escolha [assim como os homens], 

que deram origem aos princípios do bem e do mal”, respectivamente; de qualquer modo, é 

profetizado o triunfo do bem sobre o mal, ou seja, não há dicotomia de forças que limite, de 

                                                           
(55) Decharneux, na sua Introduction à la philosophie de la religion (2015), assinala que os pitagóricos buscam 

a arché nos números, ao passo que Tales a busca na água, Anaximandro a procura no ilimitado e Anaxímenes a 

identifica no ar (neste sentido, ver também: Archai: Journal on the origins of Western thought, número 21, 

p.258). 

 

(56) Por ser o resultado da soma entre os quatro primeiros algarismos, este numeral, para muitos pitagóricos, 

expressa a origem da própria phýsis. Ainda em relação aos números, Filolau considera o ímpar perfeito e 

infinito, ao passo que o par é visto como imperfeito e limitado (BIANCHI, 1961, p.44). 

 

(57) O Ahura Mazda apresenta sete emanações ou aspectos da criação divina, chamados de Amesha Spentas ou 

Imortais Sagrados; entretanto, como enfatiza Spencer, Ahura Mazda é a divindade suprema, ou seja, os imortais 

estão submetidos às mesmas leis que regem a humanidade (1995, p.59). 
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fato, a atuação divina, conforme já vimos na análise de Bianchi.  A sobrevivência e o destino 

da alma após a morte também são temas recorrentes no Avesta, o livro sagrado do 

Zoroastrismo:  

 

 

Nos primeiros hinos, os Gathas, que foram escritos por Zoroastro, há referências 

constantes ao destino das pessoas no além. Todos os atos e pensamentos de suas 

vidas serão julgados pelo Sábio, e os bons entrarão no reino da luz e da felicidade 

eterna, ao passo que os maus sofrem terrores na escuridão. Há também um 

derradeiro julgamento, quando o mal será finalmente destruído, o mundo será 

renovado e todos viverão no paraíso. Depois da morte de Zoroastro, formas tardias 

da religião passam a pregar a ressurreição dos mortos.  (SPENCER, 1995, p.60, 

tradução nossa)19 

 

 

De acordo com Preece, conforme vimos anteriormente, os cuidados dispensados 

pelos zoroastristas aos animais que lhes eram úteis constituíram as primeiras tentativas de 

elaboração e estabelecimento da ética animal, já que a motivação inicial para tais cuidados – o 

aumento da eficiência dos animais no sistema agrícola – deu lugar aos primeiros sinais de 

atribuição de valor intrínseco aos animais; nesta direção, Spencer (1995, p.59, tradução nossa) 

nos apresenta a seguinte informação: os adeptos do Zoroastrismo acreditavam que os pastores 

e fazendeiros estavam entre os mais fiéis seguidores dos ensinamentos de Ahura Mazda, pois 

eram vistos como integrantes de uma comunidade estável e bem ordenada, além de sábios 

criadores de animais – ou seja, membros de uma sociedade agrícola.  

Os nômades, por outro lado, promoviam a desordem e as pilhagens – em outras 

palavras, reproduziam as condutas de Ahriman e fortaleciam seu reino, “povoado de daevas – 

espíritos do mal (muitos dos quais eram inspirados em antigos deuses indo-iranianos)”:  

 

 

Em tais épocas, os nômades eram um problema constante, a não ser que a 

civilização se mantivesse forte e poderosa ao longo de suas fronteiras. Um triste 

registro é feito por um escriba egípcio nos primeiros anos do Médio Império, após 

ataques de nômades líbios: “Todas as boas coisas foram destruídas, os lagos que 

brilhavam com peixes e aves aquáticas. Todas as boas coisas se foram, a terra foi 

assolada por causa dos beduínos que a atravessam”.  (SPENCER, 1995, p.60, 

tradução nossa)20 

                                                           
19 In the early hymns, the Gathas, which were written by Zoroaster, there are constant references to the fate of 

people in the afterlife. Every act and thought in their lives will be judged by the Wise Lord, and the good will 

enter the kingdom of everlasting joy and light while the bad suffer horrors in darkness. There is also a last 

judgement, when evil will be finally destroyed, the world will be renewed and all will live in paradise. After 

Zoroaster’s death later forms of the religion preach a resurrection of the dead. 

 
20 In these times the nomads were a constant problem unless the civilization was strong and powerful along all its 

borders. A sad note is struck by an Egyptian scribe writing in the early years of the Middle Kingdom after 

attacks by Libyan tribesmen: “all good things are ruined, the fishponds which shone with fish and wild fowl. All 

good things are passed away, the land is laid low in misery by reason of bedouins who traverse the land”. 
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Conforme vimos, algumas das principais crenças pitagóricas têm, ainda hoje, sua 

origem bastante discutida: as crenças na distinção entre psyché e sôma; na metempsicose; nos 

ciclos reencarnatórios; na ideia de que o corpo é uma prisão. Spencer (1995, p.43), por 

exemplo, cita Michael Grant para especular sobre as três últimas, possivelmente incorporadas 

da Índia, mas também presentes no Orfismo, juntamente com a crença no desvinculamento 

temporário entre corpo e alma.  

Quanto ao Zoroastrismo e o modo de vida de seus fiéis, Spencer nos fornece o 

seguinte dado: “Descendentes dos Zoroastristas que chegaram à Índia e lá se estabeleceram, 

conhecidos como Pársis, ainda prosperam. Eles eram e ainda são conhecidos por sua riqueza, 

educação e beneficência” (SPENCER, 1995, p.61, tradução nossa).  

Não podemos deixar de observar as considerações de Zhmud (2012, p.221-222) 

acerca das divergências envolvendo as doutrinas pitagórica e órfica, principalmente no que 

tange à metempsicose: graças às constantes revisões sobre as fontes documentais – e, 

principalmente, graças à descoberta do Papiro de Derveni (58) – várias crenças sobre o 

Orfismo têm sido postas em xeque. Tais crenças negavam a existência do Orfismo em 

comunidades organizadas, e creditavam ao pitagorismo a autoria de tábulas e poemas diversos 

– e também o pioneirismo em relação à metempsicose.  

Em primeiro lugar, Zhmud afirma que, ao contrário do que alegavam alguns 

estudiosos, o Orfismo “não foi um constructo artificial, mas um movimento religioso real, o 

que o pitagorismo nunca foi, embora contivesse uma doutrina religiosa. Todavia, a questão da 

origem da metempsicose permanece sem solução” (tradução nossa). No que tange às 

especulações que indicam que os órficos teriam incorporado de Pitágoras a crença na 

metempsicose – e que órficos e pitagóricos teriam muito em comum –, Zhmud afirma o 

seguinte, referindo-se às alegações de Íon de Quios: 

 

 

De acordo com Íon de Quíos, Pitágoras atribuía alguns de seus poemas a Orfeu (B2). 

[...] As palavras de Íon são mais bem entendidas como conjecturas baseadas em uma 

similaridade entre as conhecidas ideias de Pitágoras e o que podia ser encontrado em 

um poema órfico. A similaridade entre o pitagorismo e o Orfismo reside 

precisamente na metempsicose, com todas as consequências práticas e doutrinais 

decorrentes. Qualquer similaridade dificilmente ia além disto. Em meados do quinto 

                                                           
(58) Descoberto na região grega da Macedônia em 1962, o Papiro de Derveni contém um tratado filosófico e 

teogônico (referente ao nascimento dos deuses) em forma de poema órfico; o documento data do século V a.C., e 

parece ter sido produzido no círculo do filósofo Anaxágoras.  
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século, entretanto, o Orfismo já incluía a doutrina da transmigração das almas.  

(ZHMUD, 2012, p.223, tradução nossa)21 

 

 

Além do Papiro de Derveni, Zhmud (2012, p.225;228) cita outros documentos 

órficos – como os graffiti de Ólbia – que contêm referências à oposição entre corpo e alma, ao 

renascimento após a morte e à abstenção de carne; ademais, assinala que a concepção de 

metempsicose, tal como é expressa nas Purificações, de Empédocles, está muito mais 

alinhada à doutrina órfica que à pitagórica. Também as dúvidas acerca da autoria de inúmeros 

documentos, supostamente órficos, e sua cronologia imprecisa dificultam a identificação das 

origens do Orfismo – e de sua doutrina na íntegra.  

Ainda de acordo com Zhmud, “não há razão para duvidar de que também na Magna 

Grécia, o principal foco do Orfismo no período clássico, estes poemas circulassem antes de 

Pitágoras chegar a Crotona” (tradução nossa). Quanto à introdução do conceito de 

metempsicose no mundo helênico (59), Zhmud questiona as hipóteses de que a 

metempsicose grega tenha sofrido influência tanto do Antigo Egito (como acreditava 

Heródoto) quanto da Índia (conforme sugerem estudos mais recentes); na verdade, o autor 

alega que a noção de metempsicose, em vez de ter sido introduzida no mundo grego através 

de outra civilização, possa ter florescido, através do Orfismo, na transição do contexto mítico-

poético para o período crítico, analítico e filosófico – que, por sua vez, conforme já vimos, 

deu origem à psyché imortal:  

 

 

A ascensão da metempsicose pode ser adequadamente explicada no contexto da 

transformação da religião grega que ocorreu do oitavo para o sexto séculos e se 

manifestou principalmente em uma mudança na maneira tradicional de enxergar o 

homem, suas relações com os deuses e, finalmente, sua alma. (ZHMUD, 2012, 

p.228, tradução nossa)22  

 

 

                                                           
21 According to Ion of Chios, Pythagoras ascribed some of his poems to Orpheus (B2). […] Ion’s words are best 

understood as conjecture based on a similarity between the Pythagorean ideas known to him and what could be 

found in an Orphic poem. The similarity between Pythagoreanism and Orphism lay precisely in 

metempsychosis, with all the doctrinal and practical consequences that flowed from it. Any similarity hardly 

went further than this. In the mid-fifth century, therefore, Orphism already included the doctrine of the 

transmigration of souls. 

 

(59) Zhmud assinala que a crença na metempsicose pode ser associada a várias culturas anteriores à escrita, “da 

Austrália à Sibéria” (2012, p.228). 

 
22 The rise of metempsychosis may be adequately explained in the context of the transformation of Greek 

religion which took place in the eighth to sixth centuries and manifested itself prominently in a change in the 

traditional way of regarding man, his relations with the gods, and lastly, his soul.  
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Com efeito, Zhmud (2012, p.228;230) expõe o seguinte argumento para indicar que o 

pitagorismo, não tendo constituído um culto, parece ter assimilado do Orfismo a crença na 

metempsicose, partilhada por Empédocles e Platão: o pitagorismo carece de um contexto 

anterior, nos âmbitos do humano e do divino, que justifique a metempsicose e a necessidade 

da elevação da psyché em sua(s) origem(ns). As justificativas pitagóricas para ambas residem 

em um propósito a ser alcançado, ou seja, são alegações que se justificam e se projetam no 

futuro, mas pouco esclarecem sobre a gênese da necessidade da metempsicose e o seu 

contexto inicial.  

No caso do Orfismo, conforme já vimos, a necessidade da reencarnação é sustentada 

pela herança titânica do homem, o que lhe atribui uma impureza original. A noção de mácula 

ancestral, na verdade, é o que justifica não só a metempsicose, mas todos os seus 

desdobramentos e implicações, assim como os conceitos que lhe são correlatos, estruturando 

– tanto em termos embrionários quanto escatológicos – um discurso que apresenta o Orfismo 

como um culto promotor da redenção:  

 

 

Noções acerca da culpa inata da humanidade, cujo castigo seria o aprisionamento da 

alma em um corpo, visto como um cárcere, ou até mesmo uma tumba e, acima de 

tudo, as ideias da possibilidade de escapar deste castigo e de alcançar a felicidade 

eterna desempenharam um papel central no Orfismo. [...] As ideias de culpa, de 

impureza ancestral e cumplicidade na transgressão serviram para explicar por que no 

Orfismo a alma estava destinada a múltiplas encarnações. (ZHMUD, 2012, p.229-

230, tradução nossa)23 

 

 

Como o erro a ser reparado não está na origem da metempsicose pitagórica, 

argumenta Zhmud (2012, p.232, tradução nossa), desaparece também a necessidade de 

purificação e elevação da psyché: se não há a falta original, tampouco deverá haver a punição 

correspondente, ou um processo que permita reverter a desvantajosa condição ancestral.  

Na verdade, a metempsicose pitagórica parece estar relacionada à completude de um 

ciclo, ou seja, à necessidade de vivenciar experiências diversas em variados corpos: 

“Diógenes Laércio escreve que Pitágoras foi o primeiro a ensinar que a alma completava um 

ciclo de necessidade, assumindo primeiro a forma de um corpo, e então outro (VIII, 14)”.  

Neste sentido, Zhmud apresenta a sucessão das supostas vidas de Pitágoras como a 

evidência de que não haveria, de fato, uma progressão rumo à elevação da psyché; em outras 

                                                           
23 Notions of the innate guilt of mankind, of punishment for it by having the soul caged in a body, seen as a 

prison, or even a tom, and above all, the idea of the possibility of escaping this punishment and achieving eternal 

bliss, played a central role in Orphism. […] The idea of guilt, of ancestral impurity and complicity in 

transgression served to explain why in Orphism the soul was doomed to multiple reincarnations. 
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palavras, as vidas posteriores não seriam necessariamente melhores que as anteriores, de 

modo que compusessem, em si mesmas, uma escala purificatória: “Encarnações prévias de 

Pitágoras não se distribuem em uma série “progressiva”: primeiro ele foi Euforbo, um herói, e 

então, em uma versão, um pescador, e em outra versão uma hetaira [cortesã refinada]”.  

Além disto, Zhmud assinala que, de acordo com fontes remotas e tardias, a psyché 

pitagórica deveria encarnar tanto em corpos de homens quanto de animais, para atingir a 

plenitude necessária; ainda assim, o destino final da psyché continuaria ignorado:  

 

 

O que esperaria por ele [Pitágoras] ao fim de todas as suas encarnações? Ele se 

tornaria um deus, como Empédocles profetizou em relação a si mesmo? Sua alma 

retornaria aos deuses, como queriam os órficos? Não há nenhuma resposta clara para 

esta pergunta. É bem possível que a versão pitagórica da metempsicose implicasse a 

eterna rotação da alma (descrita em Heródoto, II, 123), e não sua libertação final do 

invólucro corporal.  (ZHMUD, 2012, p.232-233, tradução nossa)24 

 

Tendo em vista as observações de Zhmud, convém fazer as seguintes ponderações: 

em primeiro lugar, além de parecer plausível que o pitagorismo tenha assimilado do Orfismo 

a crença na metempsicose, parece-nos igualmente razoável pensar que o pitagorismo tenha 

também incorporado do Orfismo o arcabouço que sustenta a tese da transmigração da alma, 

ou seja, a origem titânica e divina do homem, a impureza original dela decorrente – ainda que 

parcial – e a reconciliação com os deuses através da elevação da psyché.  

Neste sentido, a aparente ausência, no pitagorismo, de um sistema de crenças que 

justifique a crença apresentada como central – a metempsicose propriamente dita – 

provavelmente decorre do fato de Pitágoras não ter deixado escritos; quanto aos pitagóricos, 

neopitagóricos e biógrafos de Pitágoras, dado o caráter especulativo de muitas das crenças da 

doutrina pitagórica, é provável que tenham preferido enfatizar as crenças que lhes pareceram 

mais significativas – na metempsicose e na sua justificativa imediata, ou seja, a necessidade 

da purificação da alma – em virtude do alcance limitado de suas suposições.  

Em segundo lugar, resguardadas as devidas diferenças entre os modos de pensar de 

um indivíduo (ou sujeito) contemporâneo e do cidadão grego à época de Pitágoras – e sem 

nenhuma pretensão de especular sobre tais distinções –, podemos nos perguntar, afinal, se a 

enumeração das supostas vidas de Pitágoras não constitui, de fato ou em certo sentido, uma 

escala de progressão rumo à elevação da alma.  

                                                           
24 What would await him [Pythagoras] at the end of all his reincarnations? Would he become a god, as 

Empedocles prophesied with reference to himself? Would his soul return to the gods, as the Orphics wished? To 

this question there is no clear answer. It is quite possible that the Pythagorean version of metempsychosis 

implied the eternal rotation of the soul (described in Herodotus, II, 123), and not its final liberation from its 

corporeal embodiment. 
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Obviamente um herói, como Euforbo, gozaria de prestígio social elevado na 

sociedade grega, mas dificilmente teria a oportunidade de se aproximar dos deuses pela ascese 

e pelo exercício do domínio das paixões – ao contrário, sua glória residiria em seus feitos e 

proezas bélicas. Um pescador, por outro lado, seria privado da honra de defender sua pátria, 

mas o cotidiano liberto de tais atribulações lhe permitiria, por exemplo, distanciar-se da morte 

causada ao inimigo no campo de batalha (com o agravante de que o corpo do inimigo poderia 

conter a alma de um familiar ou amigo em outra vida).  

Quanto às hetairai (60), é provável que se tratasse de mulheres refinadas, versadas 

nas artes em geral, e não há evidências de que a prática do sexo extramarital, ainda que 

remunerada, comprometesse por si só a elevação da psyché – principalmente porque as 

hetairai, além da companhia e do prazer sexual ocasional, deveriam oferecer aos homens de 

suas relações uma série de atividades intelectualmente estimulantes, como jogos e 

entretenimentos diversos.  

Por fim, vimos que Zhmud, com base em Diógenes Laércio, assinala que a alma 

pitagórica deve completar um ciclo de encarnações, o que vai de encontro à observação de 

Heródoto acerca da “eterna rotação da alma”: se existe um ciclo a ser completado, um 

percurso a ser concluído, a própria ideia de conclusão de um ciclo de encarnações implica a 

liberação da alma ao fim de tal trajetória.  

A noção de completude é incompatível com a necessidade de novas e sucessivas 

vidas; posto isto, só nos resta concluir que o conceito de “eterno retorno” ou “eterna rotação” 

seja impreciso ou mal nomeado, servindo para designar, de fato, um fluxo de contínuas 

encarnações que, por mais longo que seja, não se reproduzirá indefinidamente.  

 

 

 

 

                                                           
(60) Rebecca Futo Kennedy, em seu Immigrant Women in Athens: Gender, Ethnicity, and Citizenship in the 

Classical City (2014, p. 69;75), concorda com boa parte dos estudiosos ao afirmar que as hetairai pertenciam à 

elite e eram, portanto, abastadas e bem-educadas; entretanto, não considera que fossem cortesãs, mas amigas ou 

camaradas inseridas no contexto da vida social (e sexual) da elite: “Em vez de presumirmos que o status destas 

mulheres fosse ambíguo, ou que elas fossem prostitutas, deveríamos considerar a possibilidade bastante crível de 

que nem todos os gregos, nem mesmo em Atenas, vissem como necessária ou desejável a rigorosa divisão entre 

os gêneros que projetamos sobre eles com base em histórias como a de Heródoto sobre a corte da Macedônia” 

(p.74-75, tradução nossa).  
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4. NO CORAÇÃO DA PÓLIS: A ALIMENTAÇÃO E O PITAGORISMO  

 

Em relação aos hábitos alimentares dos pitagóricos – e do próprio Pitágoras –, as 

especulações e divergências não são menos frequentes, nem menos intensas: Spencer (1995, 

p.44;54) alega, com base em Martin Bernal, que a adesão de Pitágoras à dieta vegetariana 

estivesse relacionada aos fatos de as duas culturas – grega e egípcia – estarem fortemente 

imiscuídas uma na outra, e o vegetarianismo ser tanto uma prática quanto uma prescrição dos 

sacerdotes egípcios (não por sua crença na metempsicose, conforme vimos anteriormente, já 

que os estudiosos da religião egípcia negam que esta crença vigorasse na sociedade egípcia à 

época).  

Spinelli (2006 b, p.169-170) argumenta que, para os pitagóricos, os princípios da 

harmonia, da moderação e do equilíbrio – além do propósito da purificação – deveriam 

nortear a alimentação, de modo a promover a saúde; o autor cita Diógenes Laércio e Porfírio 

para detalhar algumas das prescrições alimentares feitas aos pitagóricos: segundo o primeiro, 

os pitagóricos eram proibidos de “tocar e ingerir carnes de animais mortos, salmonete, boga 

(61), ovos, animais ovíparos e favas”, ao passo que, de acordo com o segundo, os pitagóricos 

não deveriam comer “rins, testículos e partes genitais fêmeas, tutano, pés e cabeças de 

animais a sacrificar, favas, carne humana, ventres de animais, salmonete e quase todos os 

frutos do mar”.  

Pode-se perceber que, no sentido de atender aos propósitos purificatórios do 

pitagorismo (62), alguns alimentos são interditos em virtude do seu potencial de reprodução, 

geração e nascimento de outros seres; outros alimentos são proibidos por seu caráter 

sacrificial, ao passo que a interdição do consumo de alguns peixes e frutos do mar pode estar 

relacionada às teorias de Tales que vinculam o surgimento da vida – e a arché – ao meio 

aquático.  

Segundo Pellegrin (2000, p.922-923) e Kahn (2001, p.25-26), as principais 

interdições alimentares feitas aos pitagóricos eram, na verdade, akousmata: máximas que 

orientavam não só a alimentação dos seguidores de Pitágoras, mas diversos aspectos, atitudes 

e condutas do seu cotidiano. Os autores assinalam que o vocábulo akousmata quer dizer 

                                                           
(61)  Espécie de peixe de água doce. 

 

(62) Conforme já vimos, os pitagóricos também deviam abster-se de comer o coração dos animais, pois o 

coração, para Filolau, era a sede da alma e da vida. 
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“coisas ouvidas” (63), e apresentam Iâmblico, baseado em Aristóteles, como a principal fonte 

sobre o assunto: as akousmata são distribuídas em três classes, e respondem a três perguntas: 

“O que é? O que é melhor? O que deve ser feito?”.  

Kahn enumera algumas das akousmata recolhidas por Aristóteles e nos transmite o 

tom impositivo e minucioso contido em cada uma delas: “Não comam feijões; não peguem 

migalhas que caiam da mesa; não comam galos brancos (64); não comam peixes sagrados; 

não partam o pão, pois o pão une os amigos; coloquem sal sobre a mesa como lembrete do 

que é justo”. Neste sentido, Burkert enfatiza o caráter quase “opressor” das akousmata (assim 

entendido pelo leitor contemporâneo): 

 

 

Levar as akousmata a sério equivale a uma quase apavorante constrição da liberdade 

de ação do indivíduo na vida diária.  [...] Tudo o que ele [um pitagórico] faz é feito 

conscientemente, quase ansiosamente. A expressão mítica desta atitude em relação à 

vida é um mundo cheio de almas e daimones, o que afeta cada momento da vida de 

uma pessoa. Em todo lugar há regras, regulamentos, e um zelo ascético por 

disciplina. (BURKERT, 1972, p.191, tradução nossa)25 

 

 

Com base nas observações de Brouwer (1839, p.117;122), podemos atribuir às 

akousmata três funções principais: manter o bem-estar dos pitagóricos, entendido como 

equilíbrio ou harmonia; garantir a influência e a autoridade de Pitágoras sobre seus 

discípulos, fortalecendo os vínculos entre os membros da Escola de Crotona; intensificar a 

disciplina pitagórica.  

Em relação às duas últimas, outras prescrições – não necessariamente de ordem 

alimentar – tinham os mesmos objetivos: por exemplo, as determinações de que os 

akousmatikoi deveriam manter-se em silêncio e não ter contato direto com Pitágoras durante 

os anos de iniciação;  a orientação de que os ensinamentos de Pitágoras não fossem 

                                                           
(63) As akousmata também podem ser chamadas de symbola: “coisas a serem interpretadas” ou senhas. 

(Pellegrin, 2000, p.922) 

 

(64) Segundo Simoons (1998, p.208-209), os antigos gregos associavam as cores branca e preta, 

respectivamente, à pureza e aos deuses olímpicos, à impureza e aos deuses ctônicos (do submundo); neste 

sentido, justificar-se-ia a proibição de ingerir a carne de galos brancos, pois a morte do animal seria o 

equivalente à destruição de um símbolo do que é bom.  

 
25 To take the acusmata seriously means an almost frightening constriction of one’s freedom of action in daily 

life. […] Everything he [a Pythagorean] does is done consciously, almost anxiously. The mythical expression of 

this attitude to life is a world full of souls and daemons, which affect every moment of a person’s life. 

Everywhere are rules, regulations, and an ascetic zeal for discipline. 
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transmitidos àqueles que não fizessem parte da Escola de Crotona;  a cessão dos direitos 

individuais de propriedade a todos os membros da comunidade pitagórica (65).  

Brouwer (1839, p.119, tradução nossa) ainda destaca que a severa disciplina imposta 

aos pitagóricos tinha por objetivo “libertá-los dos apetites grosseiros e degradantes que 

podiam prejudicá-los nos estudos e perturbar a tranquilidade de suas almas”, e poderia assim 

ser justificada; do mesmo modo, seriam justificáveis certas interdições e prescrições 

alimentares, o mistério em torno dos ensinamentos de Pitágoras, a devoção dos discípulos ao 

mestre e o tom exagerado das narrativas acerca de Pitágoras e sua escola: 

 

 

Ao lermos que o próprio Pitágoras dava a seus discípulos o melhor exemplo de 

temperança e de continência, perdoamos facilmente sua aversão às favas e aos 

peixes, e não consideramos um crime que ele preferisse tomar vinho à noite, e não 

durante o dia. [...] Há um evidente exagero em todos os relatos sobre esta notável 

seita: mas este exagero é, ele próprio, uma prova da impressão causada por ela. 

(BROUWER, 1839, p.119;122, tradução nossa)26  

 

 

Pellegrin (2000, p.923-924, tradução nossa) alega que, segundo Aristóxeno, 

Pitágoras evitava a carne de alguns animais ou partes deles, o que vai ao encontro do 

conteúdo de algumas akousmata; já Eudoxo afirmava que Pitágoras “não só não consumia 

carne alguma como também evitava a companhia de açougueiros e caçadores” (66). 

Empédocles condenava o consumo de carne veementemente, como próximo ou equivalente 

ao canibalismo, ao passo que Iâmblico observava que a psyché humana não reencarnaria nos 

animais tradicionalmente destinados ao sacrifício, e a carne destes poderia, assim, ser 

consumida.  

Alguns teóricos argumentam que abolir o consumo de carne seria uma afronta a uma 

sociedade cuja estrutura política e religiosa tinha o sacrifício como um de seus pilares (67); 

                                                           
(65) Ver SPENCER, 1995, p.42.  

Segundo Kahn (2001, p.25), com base em Timeu, caso um dos aspirantes a ingressar na Escola de Crotona 

falhasse nos testes a que era submetido, receberia suas posses em dobro, mas passaria a ser tratado como morto 

pelos membros da Escola.  

 
26 Lorsque nous lisons que Pythagore donna lui-même à ses disciples le meilleur exemple de tempérance et de 

continence, nous lui pardonnerons facilement son aversion pour les fèves e pour les poissons, et nous ne lui 

ferons pas un crime d’avoir voulu prendre du vin plutôt le soir que pendant la journée. [...] Il y a une exagération 

évidente dans tous les rapports sur cette secte remarquable: mais cette exagération elle-même est une preuve de 

l’impression qu’elle avoit [avait] faite. 

 

(66) Ver também ZHMUD, Leonid. Pythagoras and the Early Pythagoreans. 2012, p.235. 

 

(67) Kahn (2001, p.26) assinala que “Burkert sugeriu plausivelmente que as restrições dietéticas originais de 

Pitágoras foram cuidadosamente concebidas para não entrar em conflito com a religião cívica construída em 

torno da cerimônia do sacrifício animal”. 
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não obstante, outros estudiosos lembram que a comunidade pitagórica tinha um ordenamento 

peculiar e um funcionamento atípico – que incluiria a prática do vegetarianismo –, e 

justamente por isso tenha suscitado tantos relatos marcantes a seu respeito.  

Pellegrin apresenta uma alternativa “reconciliatória” às divergências em torno do 

vegetarianismo: a de que haveria, entre os pitagóricos, diferentes classes hierárquicas, além 

dos dois grupos já conhecidos (mathematikoi e akousmatikoi), e a cada estrato se aplicaria 

uma dieta ou prática alimentar: 

 

Uma das maneiras de tentar reconciliar as contradições nos testemunhos sobre o 

vegetarianismo, tanto no mundo antigo quanto entre os estudiosos modernos, tem 

sido a suposição de que havia diferentes níveis entre os seguidores de Pitágoras, 

como sugere a tradição tardia, e o vegetarianismo era praticado em diferentes graus 

por membros de níveis diferentes. (PELLEGRIN, 2000, p.924, tradução nossa)27 

 

 

Na verdade, os diversos níveis mencionados por Pellegrin estão relacionados às 

etapas do aprendizado dos pitagóricos, provavelmente realizado em diferentes graus. Spencer 

(1995, p.46, tradução nossa), por outro lado, retoma os dois grupos principais, e a eles atribui 

os distintos regimes alimentares: os mathematikoi “fariam suas refeições em silêncio e se 

absteriam da carne de qualquer criatura senciente” (além de não beberem vinho), pois a 

ingestão da carne atrapalharia a elevação da psyché e bloquearia o dom da profecia; já aos 

akousmatikoi seriam permitidos alguns tipos de carne e a ingestão moderada de vinho, mas 

seria exigida a abstinência de ambos em determinados dias ou períodos.  

Spencer aponta outra possibilidade em relação ao consumo da carne de certos 

animais – o qual seria permitido aos pitagóricos que exercessem funções ou ocupassem cargos 

considerados políticos, em contraposição aos pitagóricos ascéticos. Neste sentido, Spencer 

cita o exemplo de Milo, apontado como genro de Pitágoras, guerreiro e sacerdote do culto a 

Hera:  

 

 

Em Crotona, Milo é sacerdote de Hera Lacínia, a divindade bélica e guardiã cujo 

culto está intimamente ligado a Héracles. É como guerreiro que Milo leva os 

homens de Crotona à vitória contra os sibaritas e assim alcança uma posição de 

central importância no movimento pitagórico. Milo, o carnívoro, é o cidadão ativo, o 

homem da guerra e da política, em contraste com o círculo de ascéticos, sujeitos às 

                                                                                                                                                                                     
 
27 One way of trying to reconcile the contradictions in the testimony about vegetarianism both in the ancient 

world and among modern scholars has been to suppose that there were different grades among the followers of 

Pythagoras, as the later tradition suggests, and to argue that vegetarianism was practiced to different degrees by 

members of different grades.  
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regras do sagrado com vistas à purificação da alma, em cujo centro está Pitágoras.  

(SPENCER, 1995, p.68. tradução nossa)28 

 

 

A propósito, a atuação política de Pitágoras e dos pitagóricos é, mais uma vez, alvo 

de controvérsias: ainda segundo Spencer (1995, p.65), a guerra de Crotona contra Síbaris 

pode ter sido deflagrada pelo asilo dado por Pitágoras a alguns habitantes de Síbaris, exilados 

em Crotona, e por sua sistemática recusa em negar-lhes proteção e enviá-los de volta à terra 

natal. 

 Assim, poder-se-ia dizer que o envolvimento político de Pitágoras, pelo menos nesta 

questão, foi bastante significativo, embora Spencer acredite tratar-se de uma decisão motivada 

principalmente por razões morais ou, como chamaríamos hoje, humanitárias. De acordo com 

Kahn (2001, p.23), “historiadores antigos e modernos creditaram a Pitágoras, e à instrução 

moral que iniciou, uma influência decisiva na reanimação e no sucesso militar de Crotona”.  

Segundo Burkert (1972, p.119), as associações religiosas, filosóficas e políticas têm 

aspectos estruturais em comum, como o objeto de culto, adoração ou defesa e a atividade 

política, ainda que restrita ao âmbito da própria organização: nas seitas ou escolas, por 

exemplo, o segredo acerca das doutrinas estudadas e dos ritos de iniciação era considerado um 

ato político de devoção, ao passo que a revelação dos mistérios dos iniciados era entendida 

como uma demonstração política de insubordinação.  

Pellegrin (2000, p.924-925) observa que, embora a Escola de Crotona tenha 

provavelmente exercido notável influência política à época (e também posteriormente), não 

formulava leis nem promovia intervenções diretas; entretanto, é plausível que vários cidadãos 

proeminentes de cidades-Estado gregas que tenham abrigado comunidades e escolas 

pitagóricas tenham se tornado adeptos do pitagorismo, ao mesmo tempo em que participavam 

do governo das cidades em que residiam – o que explicaria, por exemplo, os ataques 

perpetrados contra sedes do pitagorismo (em Crotona, por Cílon, e em cidades do sul da Itália, 

em meados do século V).  

Kahn enfatiza que, apesar das inúmeras divergências a respeito do papel político das 

escolas pitagóricas, sua influência política – tanto em termos temporais quanto espaciais – é 

expressiva e bem documentada: 

                                                           
28At Croton, Milo is priest of Hera of Lacinia, the guardian deity and warrior power whose cult is closely linked 

with Heracles. It is as a warrior that Milo leads the men of Croton to victory against the Sybarites and thereby 

attains a position of central importance in the Pythagorean movement. Milo, the meat-eater, is the active citizen, 

the man of war and the politician, in contrast to the circle of ascetics, subject to rules of holiness aimed at 

purification of the soul, which is centred on Pythagoras. 
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Há, porém, bons motivos para crer que no início do século V os membros da 

sociedade pitagórica conquistaram posições de poder político por todo o sul da 

Itália, pois Políbio relata que quando os synedria, ou locais de encontro pitagóricos, 

foram queimados na Magna Grécia, em meados daquele século, “os principais 

homens de cada cidade perderam suas vidas”. [...] Em fins do século V, após a 

catástrofe relatada por Políbio, encontramos refugiados pitagóricos na Grécia 

propriamente dita, como Filolau, em Tebas. No início do século IV, porém, no 

tempo de Platão, novamente encontramos pitagóricos em posição dominante em 

Tarento, onde o amigo de Platão, Arquitas, foi repetidamente eleito para cargo 

elevado. Portanto, a influência pitagórica no sul da Itália é bem atestada durante 

cerca de 150 anos. (KAHN, 2001, p.23-24) 

 

  

Torna-se indispensável, a esta altura, fornecer dados mais específicos sobre uma das 

práticas fundamentais da sociedade helênica: o sacrifício animal. Embora se possa pensar que 

o rito sacrificial consistisse unicamente no abate do animal e no oferecimento de suas partes 

aos deuses, análises mais detalhadas – com base, inclusive, em achados recentes no domínio 

da zooarqueologia – revelam que as preces, a refeição subsequente ao sacríficio e a queima de 

certas partes dos animais sacrificados constituíam etapas essenciais da cerimônia de sacrifício.  

Com efeito, Naiden assinala, no prefácio de seu Smoke Signals for the Gods (2013), 

que vários dos vocábulos gregos e latinos relacionados ao sacrifício animal expressavam, na 

verdade, o ato de produzir fumaça – ou a própria fumaça produzida – a partir da queima de 

partes dos animais sacrificados: do grego thuein (fazer fumaça) aos latinos fumus (fumaça) e 

thus (incenso). 

O sacrifício, no mundo mítico e cívico grego, é inaugurado por Prometeu (68), o 

qual é incumbido de realizar o primeiro abate para fins sacrificiais e a partilha das partes do 

animal abatido (um boi). Prometeu organiza então duas porções: as carnes e as vísceras do 

animal são escondidas sob sua pele (talvez a pele do ventre) e os ossos são recobertos por sua 

gordura.  

Zeus, ao que parece encantado pelo brilho da gordura, opta pela segunda porção, 

após ter decretado que seria ele a escolher a porção destinada aos deuses – e que sua escolha 

seria irreversível (embora os deuses se alimentassem de néctar e ambrosia, deleitavam-se com 

aromas e vapores, inclusive com aqueles decorrentes do preparo dos alimentos).  

                                                           
(68) Algumas versões do mito de Prometeu atestam sua afeição pelos homens, outras alegam que o próprio 

Prometeu teria criado os mortais; no primeiro caso, especula-se que sua simpatia esteja relacionada ao fato de 

que seu irmão, Epimeteu, fora encarregado de distribuir aos animais certos dons e mecanismos que garantissem 

sua defesa e proteção: dentes pontiagudos, garras afiadas, força descomunal, faro apurado, a produção de 

venenos diversos. Para o homem, contudo, não teria sobrado dom algum – sua segurança dependeria do uso de 

seu intelecto para fabricar ferramentas e as “armas” de que fora privado.  
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O ardil de Prometeu suscita a cólera de Zeus – que determina, pois, que os homens 

vivam sem o fogo para preparar suas refeições. Seguem-se os conhecidos episódios que 

descrevem o roubo do fogo por Prometeu – que o entrega aos homens – e o castigo 

determinado por Zeus: que Prometeu, acorrentado ao Cáucaso, tenha seu fígado devorado por 

uma águia, dia após dia, e regenerado indefinidamente.  

Apesar de haver prescrições rigorosas para a realização do sacrifício ritualístico, as 

regras variavam de acordo com a ocasião, o deus (ou deusa) evocado(a) e o propósito do rito; 

neste sentido, Ekroth (2014, p.324-328) argumenta que os sacrifícios eram 

predominantemente públicos, sendo praticados também, com menor frequência e em menor 

escala, no espaço de culto de associações privadas. Quanto aos sacrifícios ritualísticos no 

âmbito doméstico, os indícios arqueológicos demonstram tratar-se de uma prática presente no 

mundo latino, mas não no grego.  

O tipo predominante de sacrifício era denominado thysia – o sacrifício dedicado às 

divindades olímpicas com o intuito de promover e celebrar a comunhão com os deuses; 

menos comum era o sacrifício chamado sphagia – realizado em funerais, como forma de culto 

aos ancestrais, ou consagrado às divindades do submundo (ou aos heróis) no campo de 

batalha (69).   

Inserida em um sacrifício do tipo thysia, poderia haver a realização de uma prática 

ritualística denominada theoxenia, durante a qual o deus homenageado seria tratado com as 

honras de um convidado ilustre: diante dele, seriam dispostos um divã para que se reclinasse e 

um farto banquete sobre uma mesa (EKROTH, 2014, p.327).  

Ekroth (2017, p.28-29) também alega, com base em descobertas e exames recentes 

de ossadas de animais, que a queima da cauda – acrescida à prática original de queimar a 

gordura do animal e os ossos, principalmente os das coxas (70) – parece ter sido incorporada 

de ritos israelitas; a cauda, quando exposta ao calor, curva-se pela contratura dos ligamentos – 

o que era interpretado como um sinal divino de que o sacrifício havia sido aceito, ou hiera 

kala.  

Ainda segundo Ekroth (2014, p.325-326, tradução nossa), os animais a serem 

sacrificados – geralmente adornados – eram levados em procissão solene (pompe) ao altar, 

                                                           
(69) Por habitarem as profundezas da terra, os deuses do submundo também eram chamados de ctônios.  

 

(70) O holocausto – a queima do corpo do animal por inteiro – era uma prática incomum que, quando ocorria, 

tinha como vítimas sacrificiais leitões e cordeiros, em geral; o holocausto podia ser seguido pelo sacrifício de um 

animal maior, cuja carne era distribuída aos participantes da cerimônia após a queima dos ossos e da gordura 

(EKROTH, 2014, p.328). 
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onde uma mistura de grãos e sal era espalhada sobre eles. Pelos da parte superior da cabeça 

dos animais eram cortados e lançados ao fogo sacrificial, o que selava a consagração do 

animal ao deus homenageado.  

Em seguida, água era espargida de modo a provocar no animal um movimento com a 

cabeça: durante muito tempo se acreditou que esta reação fosse entendida como a 

aquiescência do animal (71), “mas agora se considera que fosse interpretada como um sinal 

da vitalidade do animal e sua adequação como vítima sacrificial”.  

Após a morte do animal, seu sangue era recolhido: uma parte era borrifada sobre o 

altar, a outra era encaminhada para a preparação de molhos e acompanhamentos. Assim como 

a cauda e o osso do sacro – que compunham um conjunto chamado osphys –, o osso da coxa 

(meria) era queimado com a gordura proveniente do estômago, o que produzia uma fumaça 

espessa (knise) que servia ao deleite dos deuses. O coração, o fígado, os rins, os pulmões, os 

intestinos e o baço eram grelhados e distribuídos aos comensais que estivessem mais perto do 

altar. Quanto à distribuição do restante da carcaça do animal, alguns relatos dão conta de que 

a carne poderia ser consumida no espaço sacrificial, ingerida no âmbito doméstico ou até 

vendida em mercados (EKROTH, 2014, p.326-327).  

No que concerne às vítimas sacrificiais, Ekroth (2014, p.332;335) alega que, a rigor, 

o animal deveria ser saudável e “perfeito” para ser sacrificado, embora haja registros de 

sacrifícios envolvendo animais portadores de defeitos físicos, oferecidos a divindades 

específicas (como Artemis Amarynthia) ou sacrificados por motivos econômicos (em Esparta, 

por exemplo).  

Igualmente raros eram os sacrifícios de fêmeas prenhes (permitidos no culto a 

Deméter e ainda mais raramente em oferecimento a Atenas e Ártemis) e animais mais velhos, 

sacrificados quando já não serviam para a tração (ou transporte) ou não eram mais capazes de 

fornecer lã ou leite de boa qualidade. Os animais jovens eram as vítimas preferenciais, e não 

havia uma proibição geral de que fossem sacrificados animais castrados – ao contrário do que 

ocorria com os animais aptos ao trabalho, à produção de leite e ao fornecimento de lã.  

Embora não houvesse correlações absolutas entre animais e divindades e regras 

rígidas que determinassem o sexo, a cor e a espécie dos animais a serem sacrificados, algumas 

                                                           
(71) Conforme veremos mais adiante – a respeito das Escolas Alemã e Francesa –, Naiden (2013) alega que, 

principalmente para Walter Burkert (expoente da Escola Alemã), o ato de matar o animal gerava culpa, e esta 

culpa precisava de alívio – a ser vivenciado ainda durante o abate do animal (para Burkert) ou durante a ingestão 

de sua carne (para Detienne e Vernant, expoentes da Escola Francesa). De todo modo, “como resposta, eles [os 

adoradores] supunham – ou fingiam supor – que as vítimas sacrificiais iam voluntariamente para a morte” 

(Smoke Signals for the Gods, prefácio, tradução nossa). 
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predominâncias podiam ser percebidas: de modo geral, o animal era do mesmo sexo da 

divindade a que era consagrado; animais brancos eram sacrificados em cerimônias de tipo 

thysia, ao passo que os pretos eram abatidos nos ritos do tipo sphagia (animais de pelos 

castanhos eram particularmente consagrados a Dionísio).  

As vítimas sacrificiais eram geralmente ovinos, caprinos e bovinos, mas também 

suínos eram sacrificados – principalmente no culto a Deméter –, galos eram oferecidos a 

Asclépio e pombas e pássaros eram consagrados a Afrodite (72). As análises mais detalhadas 

do papel do sacrifício animal no mundo helênico foram conduzidas por Walter Burkert, por 

um lado, e Marcel Detienne e Jean-Pierre Vernant, por outro, cujas publicações a respeito do 

assunto (73) constituíram as vertentes conhecidas como Escola Alemã e Escola Francesa, 

respectivamente.  

Burkert enfatizava o ato do sacrifício em si, assim como a violência e a culpa a ele 

associadas: a morte do animal era entendida como a manifestação mais tolerável da 

agressividade humana. Já Detienne e Vernant priorizavam a refeição que se seguia ao 

sacrifício, e sua importância para o fortalecimento da identidade cultural e o estreitamento dos 

laços entre os membros da coletividade, especialmente os homens – aspectos que não foram 

nem ignorados, nem subestimados por Burkert.  

Com efeito, Hitch, Naiden e Rutherford (2017, p.3, tradução nossa) mencionam que 

uma das teorias de Burkert se refere “à solidariedade comunal gerada pelo direcionamento da 

agressividade à vítima sacrificial”, conjugando assim, de certa maneira, as abordagens das 

Escolas Alemã e Francesa; quanto às constantes revisões sobre o sacrifício animal na 

sociedade grega, os autores apontam que seu principal objetivo não é o de rejeitar as 

contribuições das primeiras análises, mas lançar luz sobre relações ignoradas ou pouco 

exploradas por elas:  

 

 

Estas grandes teorias recentemente se depararam com críticas, mas sua principal 

desvantagem não está no que elas erraram, mas no que omitiram. Por um lado, o 

sacrifício permitia aos adoradores honrar os deuses e se comunicar com eles e, por 

outro, permitia que aumentassem seu prestígio individual ou coletivo. O sacrifício 

tinha, por assim dizer, uma dimensão vertical e horizontal. Cada uma destas duas 

dimensões precisa ser entendida em conexão com a outra. A teologia e a sociologia 

                                                           
(72) Ekroth (2014, p.333) observa que, embora o sacrifício de caprinos supostamente agradasse a Ártemis, não 

era aceito por Diana, a deusa romana correlata.  

 

(73) BURKERT, Walter. Homo Necans: the Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth (1972); 

DETIENNE, Marcel; VERNANT, Jean-Pierre. La cuisine du sacrifice en pays grec (1979). 
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do sacrifício precisam ser analisadas juntas. (HITCH & RUTHERFORD, 2017, p.3, 

tradução nossa)29 

 

 

Fritz Graf (2012, p.41-42), em sua análise da contribuição de Vernant, já assinala a 

dupla dimensão em que se inscreve o sacrifício: o homem, à mercê dos deuses com os quais 

deseja – ou precisa – se comunicar (através de uma relação vertical), coloca o animal à sua 

mercê (através do sacrifício) e reforça assim, através de uma operação que tem alcance 

horizontal, os laços com os outros membros da comunidade (participantes ou testemunhas do 

sacrifício).  

Conforme visto anteriormente, a ênfase sobre o caráter comunal da refeição que se 

segue ao sacrifício é um dos principais fatores de distinção entre as contribuições de Vernant 

e Burkert: para Vernant, a morte e a violência envolvidas no exercício religioso do sacrifício – 

assim como a culpa, individual ou coletiva, associada ao abate do animal – não constituem o 

foco principal de análise.  

Naiden (2013, p.12, tradução nossa) assinala que a abordagem de Vernant é 

eminentemente sociológica, ao passo que a de Burkert leva em consideração operações de 

ordem psicológica; com efeito, parece-nos que há também, entre as duas análises, um 

deslocamento do eixo antropológico-religioso (de Burkert) para o cívico-político (74): o 

próprio Naiden destaca, em relação à avaliação de Detienne e Vernant, que “muito mais do 

que uma luta contra violência e culpa, esta visão implicava uma luta pelo suprimento de 

comida – uma luta pacífica por porções e controle”.  

Em outras palavras, o estreitamento dos laços comunais, propiciado pela partilha e 

pelo consumo da carne sacrificial, mantinha a ordem social de tal modo que até os deuses 

eram compelidos a reproduzi-la: 

 

 

Nas palavras do artigo de Vernant de 1981, o sacrifício seria “uma operação que 

oferece a vida de um animal aos deuses e transforma seu corpo em comida para o 

consumo humano”. A divisão da vítima em diferentes partes, encontrada em 

Hesíodo, transformou-se em uma separação entre o imaterial, que ia para os deuses, 

                                                           
29 These big theories have recently met with criticism, but their chief drawback is not what they may get wrong, 

but what they omit. On the one hand, sacrifice let worshippers honour and communicate with the gods, and on 

the other hand, it let them increase their individual or collective prestige. It had, so to speak, a vertical and 

horizontal dimension. Each of these two dimensions needs to be understood in connection with the other. The 

theology and sociology of sacrifice need to be analysed together. 
(74) Tal deslocamento é exemplificado pela alegação de Naiden (2013, p.3-4) de que, sob a ótica homérica, os 

sacrifícios podiam não ser aceitos; neste caso, havia comunicação entre homens e deuses, mas não comunhão 

entre eles. Quando a abordagem homérica, predominantemente religiosa, dá lugar ao fortalecimento do senso 

cívico, promovido pelo acesso ao alimento, estabelecem-se novas relações na sociedade grega – e expectativas 

diversas em relação a homens e deuses. 
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e o material, que ia para os adoradores. Seria inconcebível que os deuses rejeitassem 

tal oferenda, assim como seria inconcebível que o adorador abatesse um animal sem 

comê-lo. O ritual funcionava automaticamente, mas ele não traduzia emoções [como 

a culpa], como em Burkert. Em vez disto, ele distribuía comida. (NAIDEN, 2013, 

p.12, tradução nossa)30 

 

 

Tendo aceitado a parte do sacrifício que lhes cabia (o imaterial, a vida do animal e os 

vapores da queima da gordura e dos ossos), os deuses deixavam a cargo dos homens tanto a 

distribuição e o consumo da matéria (ou seja, da carne), quanto a administração da cidade em 

todos os seus aspectos, inclusive no religioso: nas palavras de Naiden (2013, p.12, tradução 

nossa), “as autoridades passaram a controlar tanto o acesso à comida quanto o acesso aos 

deuses”.  

Distintamente do que revelam as análises de Detienne e Vernant, a perspectiva de 

Burkert enfatiza o caráter agressivo do sacrifício e a culpa que conecta, desde a pré-história, 

os membros das sociedades que adotam o sacrifício – como prática religiosa capaz de conter 

os impulsos violentos do homem contra seus semelhantes ao direcioná-los ao animal 

sacrificado. Neste sentido, Graf (2012, p.38, tradução nossa) assinala que “a violência está no 

coração das religiões – não porque as religiões sejam violentas, mas porque são as únicas 

práticas sociais capazes de conter a violência humana”.  

Com efeito, Graf argumenta que, além de permitirem a contenção e o direcionamento 

da agressividade humana, as religiões – e os sacrifícios – permitiram o surgimento de 

comunidades estáveis, o desenvolvimento de sociedades organizadas e o florescimento de 

diversas culturas; em outras palavras, “o sacrifício se torna o ato social principal não só da 

religião, mas da própria cultura”.  

Para Burkert, a solidariedade que decorre do pacto de cumplicidade entre os 

membros de uma sociedade sacrificial é, na verdade, uma combinação de culpa e de 

elementos residuais da pré-história, quando os caçadores nutriam sentimentos como temor, 

suspeita e desconfiança uns pelos outros: segundo Naiden (2013, p.10;12, tradução nossa), 

“os caçadores de Burkert temiam uns aos outros, e logo temiam que matar animais fosse levá-

los a matar seres humanos”.  

                                                           
30 In the word of Vernant’s 1981 article, sacrifice was “an operation that offers an animal’s life to the gods and 

transforms its body into food for human consumption”. The division of the victim found in Hesiod, which was 

between some bodily parts and others, changed into a split between the insubstantial, which went to the gods, 

and the substantial, which went to the worshippers. It would be inconceivable for the gods to reject such an 

offering, just as it was inconceivable that the worshipper would slaughter an animal without eating it. The ritual 

worked automatically, but it did not express emotions [such as guilt], as with Burkert. Instead it distributed food.  
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Desta maneira, Burkert acreditava que o sacrifício levava à solidariedade (entendida 

como cumplicidade), ao passo que, para Detienne e Vernant, ocorria o inverso, já que a 

viabilidade e a legitimidade do sacrifício dependeriam da solidariedade – compreendida como 

a sensação de pertencimento à comunidade, partilhada por seus membros em termos sociais, 

políticos, culturais e cívicos.  

Além disto, as abordagens de Burkert e da Escola Francesa em relação ao sacrifício, 

conforme já vimos, apresentam a fundamental diferença nos objetos de análise: para o 

primeiro, a ênfase recai sobre o abate do animal, visto como o centro de uma manifestação 

ritualística que visa direcionar e conter a agressividade do homem, ao passo que, para 

Detienne e Vernant, o ápice do sacrifício é a refeição comunal (75), e seu propósito é o 

fortalecimento dos laços de pertencimento à comunidade sacrificial: 

 

 

Uma destas visões, a de Walter Burkert, supõe que os modos gregos de fazer 

oferendas animais descendiam dos caçadores da Idade da Pedra. Conforme o 

sugerido pelo título de um dos livros de Burkert, Homo Necans, o adorador grego 

era um prototípico assassino. A parte mais importante do rito era matar o animal. A 

outra visão predominante, a de Marcel Detienne e do falecido Jean-Pierre Vernant, 

supõe que os modos gregos de fazer oferendas dos animais, e também comê-los, 

unificavam o senso de cidadania nas cidades-Estado clássicas. O adorador grego era 

o prototípico democrata. A parte mais importante do rito era alimentar os 

adoradores. (NAIDEN, 2013, p.vii, tradução nossa)31 

 

 

Segundo Pellegrin (2000, p.923-924), uma das principais akousmata expressa as 

seguintes articulações entre perguntas e respostas: “O que é mais sábio? O que é mais justo? 

O que é mais aprazível? - O número; - Sacrificar; - A harmonia”. Tal formulação poderia ser 

entendida, à primeira vista, como uma aceitação do sacrifício por parte dos pitagóricos, ou 

pelo menos da parte de alguns deles; contudo, conforme assinala o autor, ainda no século V 

a.C. surgiram indicações de que as akousmata não deveriam ser lidas literalmente – a 

prescrição de não comer o coração dos animais, por exemplo, deveria ser interpretada como 

                                                           
(75)  Naiden (2013, p.viii, tradução nossa) afirma que, nas duas últimas décadas, novas evidências – e pontos de 

dissidência – têm vindo à tona: Christian Grottanelli e outros estudiosos italianos, por exemplo, “demonstraram 

que a distribuição da carne sacrificial era menos igualitária do que Vernant e Detienne supunham. [...] Em seu 

trabalho osteológico, Gunnel Ekroth mostrou que muita carne, inclusive bovina, não resultava do sacrifício”.  

 
31 One of these views, Walter Burkert’s, supposes that Greek ways of making animal offerings descended from 

Stone Age hunters. As implied by the title to one of Burkert’s books, Homo Necans, the Greek worshipper was a 

prototypical killer. The most important part of the rite was the killing of the animal. The other leading view, that 

of Marcel Detienne and the late Jean-Pierre Vernant, supposes that Greek ways of making animals offerings, and 

also eating them, unified the citizenry of the Classical city-states. The Greek worshipper was the prototypical 

democrat. The most important part of the rite was feeding the worshippers.  
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uma recomendação de evitar sentimentos como o pesar e a tristeza, os quais “comem” o 

coração daquele que os cultiva, independentemente de seus hábitos alimentares.  

Outra das akousmata, conforme já vimos, relata que as almas dos seres humanos não 

habitam corpos de animais destinados ao sacrifício, o que suscita a controversa questão do 

posicionamento dos pitagóricos em relação ao rito sacrificial e ao vegetarianismo: por um 

lado, pode parecer anacrônica a afirmação de que Pitágoras e seus discípulos se abstivessem 

de carne, tendo em vista a importância dos sacrifícios no mundo helênico; por outro, é 

razoável imaginar que a comunidade pitagórica se destacasse por suas doutrinas e hábitos, o 

que explicaria tantos relatos a seu respeito, muitos dos quais tardios e em tom de entusiasmo 

(somem-se a isto a defesa enfática que Empédocles fazia do vegetarianismo e os testemunhos 

acerca da crença pitagórica na metempsicose).  

Nesta direção, Spencer (1995, p.54) afirma, com base em Detienne, que o 

vegetarianismo dos órficos constituía um franco desafio à ordem social vigente, um ato 

perigosamente subversivo e ameaçador, pois questionava uma das manifestações centrais da 

sociedade helênica, colocando em xeque sua própria configuração; além disto, o 

vegetarianismo – tal como era ensinado pelo Orfismo – era a expressão da recomendação de 

“abster-se de matar”, e pode-se imaginar o impacto que tal prescrição, uma vez difundida, 

teria sobre o dever cívico de defender a pátria frente a uma invasão ou representá-la em 

tempos de guerra.  

Já Zhmud (2012, p.235) assinala que, segundo Isócrates, Pitágoras possuía um ávido 

interesse por sacrifícios e outros ritos realizados nos templos – o que vai ao encontro da 

crença do autor na integração da comunidade pitagórica à sociedade local: na verdade, Zhmud 

assinala que a única via possível de conciliação entre a crença na metempsicose e a inserção 

dos pitagóricos na vida política grega reside na convicção de que os corpos dos animais 

destinados ao sacrifício não poderiam abrigar almas humanas:  

 

 

Qualquer festival religioso exigiria que um político no poder tomasse parte em 

cerimônias de sacrifício e nos banquetes que se seguissem a elas. “Por sua recusa em 

comer a carne dos animais, os pitagóricos (qualquer que fosse a atitude do mestre) 

se isolavam de instituições centrais para a vida social e até política,” afirma Parker 

[76].  Para dizer a verdade, ele não dá nenhum exemplo de tal isolamento, e a razão 

para isto é simples: até meados do quinto século, e com frequência depois disto (em 

Tarento até a década de 360), os pitagóricos eram firmemente integrados à vida 

sociopolítica da Magna Grécia. Até onde se pode dizer, a saída encontrada por eles 

foi simples e elegante: as almas dos falecidos não entram nos corpos dos animais 

                                                           
[76] Robert Parker, autor de Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion (1983, Oxford 

University Press). 
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dos sacrifícios, e assim a carne de tais animais pode ser consumida sem medo. 

(ZHMUD, 2012, p.236, tradução nossa)32 

 

 

Pellegrin (2000, p.924), Preece (2008, p.82), Spencer (1995, p.66-67, tradução nossa) 

e Zhmud (2012, p.234;236, tradução nossa) comentam as afirmações de Aristóxeno de que o 

próprio Pitágoras não se abstinha completamente de carne: evitava apenas a carne do gado de 

tração e de carneiros, mas apreciava leitões e outros animais igualmente jovens. Com efeito, 

Zhmud afirma que Aristóxeno partilhava do entendimento pitagórico da alma como expressão 

de harmonia, mas “negava que Pitágoras observasse as proibições que decorriam da 

metempsicose”.  

Spencer, com base em Dombrowski, argumenta que vários representantes do 

chamado Período Helenístico – dentre eles Aristóxeno – mantinham uma visão cética em 

relação a Pitágoras e “tentavam cada vez mais racionalizar seus ensinamentos”; Preece 

apresenta um argumento semelhante, atribuindo a tendência racionalista de Aristóxeno à 

influência de Aristóteles.  

Burkert (1972, p.123-124, tradução nossa) confirma que a chamada “tradição tardia” 

tende a descaracterizar a metempsicose, omitir seus aspectos centrais ou ignorar o próprio 

conceito: “Não há uma palavra sobre a metempsicose em Aécio; e, mais do que isso, ele 

projeta a doutrina platônica da alma sobre Pitágoras” (77). Nesta direção, Burkert evidencia o 

exemplo de Xenócrates, cuja defesa do vegetarianismo reside na ligação existente entre 

homens e animais (78) – são os vínculos entre ambos, como seres da criação ou membros da 

                                                           
32 Any religious holiday would require a politician in power to take part in sacrificial ceremonies and in the 

feasts that came after them. “By their refusal to eat animal flesh, the Pythagoreans (whatever the attitude of the 

master himself) isolated themselves from central institutions of social and even political life,” affirms Parker 

[76]. To be sure, he gives no examples of such isolation, and the reason for this is plain: until the mid-fifth 

century, and often later (in Tarentum until the 360s), the Pythagoreans were firmly integrated into the socio-

political life of Magna Graecia. As far as we can tell, the way out that they found was simple and elegant: the 

souls of the departed do not enter the bodies of sacrificial animals, and therefore the meat of such animals may 

be consumed without fear.  

 

 

(77) Conforme visto anteriormente, Burkert (1972, p.124) assinala que “a tradição tardia só não descartou a 

metempsicose de maneira unânime graças à contribuição de Heráclides Pôntico e à influência dos mitos 

platônicos”.  

 

(78) Burkert (1972, p.124) menciona que “uma fonte estoica em Sextus Empiricus” também advoga o 

vegetarianismo com base nos vínculos entre homens e animais; Kahn (2001, p.189), por outro lado, assinala que 

“Musônio [Rufo] é o único filósofo estoico que se sabe ter defendido o vegetarianismo, mas, como os sextianos, 

ele o fez com base em fundamentos de saúde e autoaprimoramento (sophrosyne)”.  Preece (2008, p.90) 

argumenta que, de acordo com Sextus Empiricus, “filósofos como Pitágoras e Empédocles recomendavam a 

abstenção de carne em virtude de um tipo de parentesco entre homens e animais, já que o mundo é dotado de um 

único espírito – uma espécie de alma – que nos une a todos”. Em outras palavras, parece-nos mais coerente 
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alma do universo, que justificam a abolição do consumo da carne na dieta humana, e não o 

fundamento da metempsicose pitagórica: 

 

 

Em oposição à eloquente defesa do vegetarianismo feita por Empédocles, com a 

pavorosa descrição de um pai matando o próprio filho (B136-137), estes filósofos 

tardios converteram a metempsicose em uma doutrina filosófica genérica da alma. 

[...] Mais uma vez a mesma conclusão: na medida em que a tradição tardia contradiz 

a evidência mais antiga, ela concorda com o pensamento dos platônicos, 

especialmente Xenócrates; ele reinterpreta a tradição pitagórica para fazê-la 

conforme ao seu modo de pensar. (BURKERT, 1972, p.124, tradução nossa)33 

 

 

Ainda no que diz respeito às tentativas de racionalização de certos elementos da 

doutrina pitagórica – e principalmente de certas akousmata –, destaca-se também o relato 

divergente de Aristóxeno (79) em relação à recomendação pitagórica de não consumir favas: 

Pellegrin (2000, p.923) alega que Aristóxeno queria com isto “eliminar os aspectos estranhos 

da remota tradição pitagórica”, embora o próprio Aristóteles admitisse que tal proibição 

constasse dos ensinamentos pitagóricos; segundo Zhmud (2012, p.237), Aristóteles preservou 

seis diferentes explicações para que as favas não fossem consumidas – nenhuma das quais 

estava diretamente relacionada à metempsicose.  

Pellegrin (ibidem), Zhmud (2012, p.237-238) e Spencer (1995, p.44-45) apresentam 

outras motivações para justificar a interdição pitagórica: tendo em vista a utilização das favas 

nas votações, abster-se de favas seria o equivalente a esquivar-se de participação política 

direta (80); as favas deveriam ser evitadas devido a seu caráter indigesto (segundo Spencer, 

tal prescrição teria surgido ainda entre os sacerdotes do Antigo Egito) ou em virtude do 

favismo, uma grave alergia hereditária que acomete populações ao longo da costa do 

Mediterrâneo e pode desencadear um sério distúrbio sanguíneo, a anemia hemolítica:  

 

 

                                                                                                                                                                                     
acreditar que a fonte estoica citada por Burkert fosse influenciada pela doutrina pitagórica – tal como é 

interpretada por Sextus Empiricus – ou se referisse às crenças dos pitagóricos, e não dos próprios estoicos. 

 
33As against Empedocles’ eloquent advocacy of vegetarianism, with the gruesome picture of a father killing his 

own son (B136-137), these later philosophers have sublimated metempsychosis into a generalized, philosophical 

doctrine of the soul. […] Once more the same conclusion: insofar as the later tradition contradicts the most 

ancient evidence, it agrees with the thought of the Platonists, and especially Xenocrates; he reinterpreted the 

Pythagorean tradition to make it conform to his way of thinking.  

 

(79) Segundo Preece (2008, p.83), Aristóxeno afirmava que as favas estavam entre os alimentos favoritos de 

Pitágoras, aparentemente porque tinham o efeito de limpar suavemente os intestinos.   

 

(80) Tal costume deu origem às expressões “favas contadas” (acontecimento certo) e “fava preta” (voto de 

reprovação). 
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Nos últimos tempos o aspecto médico e dietético do tabu pitagórico tem sido 

discutido em conexão com o favismo (de Vicia faba), uma doença à qual os 

historiadores da medicina haviam previamente prestado pouca atenção. Disseminada 

pela Magna Grécia, assim como em outras regiões do Mediterrâneo, é uma alergia 

hereditária às leguminosas, uma alergia que pode levar a um adoecimento sério e até 

mesmo à morte. Tendo investigado este assunto em minúcias, M. Grmek concluiu 

que, tendo em mente a particular atenção que os pitagóricos prestavam aos efeitos da 

comida no estado corporal de um indivíduo, poderíamos presumir que Pitágoras e 

Empédocles sabiam do favismo, embora seu conhecimento fosse vago. (ZHMUD, 

2012, p.237-238, tradução nossa)34 

 

 

Em relação às origens egípcias da proibição de comer favas, Spencer (1995, p.44-45) 

assinala também que os grãos teriam o poder de hospedar as almas dos mortos, devido ao seu 

evidente potencial de germinação; ademais, “a palavra egípcia para fava, iwryt, é similar à 

palavra iwr, que significa conceber ou gerar” (tradução nossa). Curiosamente, a putrefação 

também é associada às favas – como requisitos indispensáveis ao renascimento, precedem-no 

a morte e a decomposição.  

Já na fase da germinação, o grão se assemelha à genitália feminina, ou pode exalar 

odores que evocam tanto a morte quanto a procriação: segundo Spencer, Porfírio relata que, 

após uma fava ser mordiscada (ou ter sua pele rompida de algum outro modo) e ser deixada 

ao sol por alguns momentos, começa a exalar um odor semelhante “ao de sêmen humano ou 

sangue derramado em um assassinato”.  

Distintamente de Plínio – que acreditava que Pitágoras considerasse as favas como 

receptáculos para as almas dos falecidos –, Marcel Detienne observa que os caules das 

leguminosas são desprovidos de nós, servindo então como pontes para as almas dos mortos 

em seu caminho entre o Hades e o mundo dos vivos: 

 

 

Mas o tabu relacionado à fava é mais bem resumido por Marcel Detienne, que 

assinala que a planta é a única cujo caule é totalmente desprovido de nós, o que faz 

dele um meio de comunicação entre o Hades e o mundo dos humanos. Ele cita um 

dos Discursos Sagrados Pitagóricos: “Eles servem como apoio e escada para as 

almas [dos homens] quando estas, cheias de vigor, retornam à luz do dia, vindas dos 

domínios do Hades”. Detienne vê os caules como os instrumentos da metempsicose, 

a rota através da qual há um contínuo intercâmbio entre os vivos e os mortos.  

(SPENCER, 1995, p.45, tradução nossa)35 

                                                           
34 In recent times the medical and dietetic aspect of the Pythagorean taboo has been discussed in connection with 

favism (from Vicia faba), a disease to which historians of medicine had previously paid little attention. 

Widespread in Magna Graecia, as in other regions of the Mediterranean, it is a hereditary allergy to beans, an 

allergy which can lead to serious ill health and even death. Having investigated this topic in detail, M. Grmek 

concluded that, bearing in mind the particular attention which the Pythagoreans paid to the effects of food on 

one’s bodily state, it could be assumed that Pythagoras and Empedocles knew of favism, though their knowledge 

was vague. 

 
35 But the taboo against the fava bean is summed up best by Marcel Detienne, who points out that the bean is the 

only plant whose stem is totally devoid of nodes, making it a means of communication between Hades and the 
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De acordo com Simoons (1998, p.201), a ingestão de favas evoca tanto “a terrível 

mistura de sangue e sexo” mencionada por Porfírio quanto um ato semelhante ao canibalismo, 

pois a fava seria uma “réplica do homem” (possivelmente em virtude da tese de que as favas 

abrigassem as almas dos mortos). Quanto aos efeitos indesejáveis do consumo das favas, 

decorrentes de sua difícil digestão, destacam-se os distúrbios do sono – pesadelos, inclusive – 

e a flatulência.  

Em relação à última, além do constrangimento gerado pela emissão de ruídos (em 

especial durante as cerimônias religiosas), os odores exalados poderiam ser não somente 

desagradáveis aos participantes, mas também – e principalmente – ofensivos aos deuses 

(conforme vimos anteriormente, o imaterial era a parte que cabia aos deuses na interação com 

os homens, e por isso os vapores, a fumaça e o incenso desempenhavam um papel crucial nos 

ritos religiosos).  

Simoons ainda assinala que, de acordo com Plutarco, a flatulência estava associada 

ao excesso de matéria fecal – e, portanto, à impureza – e estimulava a atividade sexual 

masculina (81). Além de corroborar a importância da abstinência de favas para o pitagorismo 

e o Orfismo, o autor observa sua relevância também no culto a Deméter (82): 

 

 

Em seus [de Deméter] conhecidos mistérios eleusinos, os iniciados, pelo menos em 

épocas tardias, deviam abster-se de favas e outros alimentos específicos, 

aparentemente de modo temporário. Interdições similares são mencionadas em 

relação ao Haloa, um festival da colheita em honra a Deméter, Perséfone e Dionísio. 

(SIMOONS, 1998, p.202, tradução nossa)36 

 

 

No que se refere às abordagens platônica e pitagórica do vegetarianismo, Kahn 

(2001, p.189) destaca o papel do neopitagórico Apolônio de Tiana, para quem a dieta 

                                                                                                                                                                                     
human world. He quotes from one of the Pythagorean’s Sacred Speeches: “They serve as support and ladder for 

the souls [of men] when, full of vigour, they return to the light of day from the dwellings of Hades”. Detienne 

sees the beans’ stems as the instruments of metempsychosis, the route through which there is a continuous 

exchange between the living and the dead. 

 

(81) Spencer (1995, p.44) confirma que o consumo de favas estivesse vinculado ao aumento da libido dos 

homens, mas provavelmente pela semelhança entre a fava germinada e a genitália feminina, conforme já vimos.  

 

(82) Simoons (1998, p.202) observa que a ingestão de ovos também era proibida durante o festival em 

homenagem a Deméter; segundo Spencer (1995, p.44), com base em Plutarco, Pitágoras por vezes se referia aos 

ovos como “favas”, unindo assim os dois alimentos por seu potencial de geração de vida.  

 
36 In her [Demeter’s] renowned Eleusinian mysteries, initiates, at least in later times, were required to abstain 

from beans and certain other foods, apparently on a temporary basis. Similar bans are mentioned for the Haloa, a 

harvest festival in honor of Demeter, Persephone, and Dionysus.  
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vegetariana é um constituinte da vida ascética – a qual, como vimos, visa afastar a psyché das 

limitações do plano terreno, proporcionando sua elevação rumo ao plano incorpóreo, onde 

têm lugar manifestações do divino como a percepção extra-sensorial ou a chamada “segunda 

visão”.  

Neste sentido, as associações entre a impureza, o mundo terreno e a limitação, por 

um lado, e a purificação, a esfera imaterial e a aproximação com os deuses, por outro, 

encontram eco na visão (neo)platônica (presente no Fédon) que responsabiliza os elementos 

do mundo sensível pela interferência nos processos de busca pela elevação moral do homem.  

A articulação entre a excelência moral e a purificação pela ascese – e pelo 

vegetarianismo – perdura em Porfírio, mas as crenças (neo)platônicas e (neo)pitagóricas que 

convergiam na direção da defesa da dieta vegetariana não resistiram ao encerramento das 

atividades das escolas de filosofia, no começo do século VI: 

 

 

E, portanto, também para os neoplatônicos, a abstinência de carne faz parte de uma 

askesis geral de purificação, uma disciplina que busca liberar a alma e os seus 

princípios mais elevados, o logos [a linguagem] e o nous [o intelecto], dos grilhões 

do corpo. [...] A abstenção de carne e do sacrifício de animais, que, para Plotino, era 

uma escolha pessoal, tornou-se para Porfírio uma característica definidora da vida 

filosófica, uma purificação essencial da alma para que ela se torne digna de 

aproximar-se dos poderes divinos e de compartilhar a vida superior. [...] A tradição 

espiritual do Fédon prossegue no cristianismo, mas sem os ensinamentos 

distintamente pitagóricos sobre o vegetarianismo e a reencarnação. (KAHN, 2001, 

p.189-190) 
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5. DE CORAÇÕES E CÉREBROS: CONSIDERAÇÕES SOBRE A ÉTICA 

ANIMAL 

 

Além do que se supõe sobre a vida e os ensinamentos de Pitágoras através dos relatos 

de seus discípulos e biógrafos – Diógenes Laércio, Porfírio e Iâmblico –, muito do que se 

especula acerca das crenças pitagóricas está presente nas referências de autores como Sêneca, 

Plutarco e Ovídio (83), principalmente no que se refere à metempsicose, ao vegetarianismo e 

às relações (incluindo o chamado parentesco) entre animais humanos e não humanos.  

Neste sentido, Walters & Portmess (1999, p.23) assinalam que Sêneca, a partir do 

conceito de parentesco e do ideal estoico de uma vida simples, elabora argumentos que 

apontam para a purificação espiritual através da abstinência de carne, sendo esta uma prática 

altamente recomendada aos filósofos.  

No trecho que se segue, retirado das Epistulae Morales ad Lucilium, podemos 

perceber, além da menção à metempsicose pitagórica e ao parentesco entre homens e animais 

(entendido como o vínculo que permite a transmigração), o relato da experiência de Sêneca 

com o vegetarianismo – prática que foi por ele abandonada, ainda na juventude e ao final de 

um ano, a pedido do pai, já que a abstinência de carne era vista à época como um sinal de 

desobediência cívica e infidelidade aos costumes da pátria: 

 

 
Sextius acreditava que o homem dispunha de meios de subsistência suficientes sem 

recorrer ao sangue, e que um hábito cruel é formado sempre que o abate é praticado 

por prazer. [...] Pitágoras, por outro lado, argumentava que todas as coisas eram 

interligadas, e que havia um sistema de intercâmbio entre as almas que 

transmigravam de uma forma corporal para outra. [...] Eu fui imbuído deste 

ensinamento, e comecei a me abster de alimento animal. Ao final do ano o hábito 

era tão agradável quanto fácil. [...] Como acabei por abandonar a prática? Assim foi: 

os dias da minha juventude coincidiram com a parte inicial do reinado de Tibério 

César. À época, alguns ritos estrangeiros estavam sendo introduzidos, e a 

abstinência de certos tipos de alimento animal era tomada por uma prova de 

interesse pelos estranhos cultos. Logo, a pedido de meu pai, que não temia os 

boatos, mas detestava a filosofia, retomei meus antigos hábitos, e não foi difícil me 

induzir a cear mais confortavelmente. (WALTERS & PORTMESS, 1999, p.24-25, 

tradução nossa)37  

                                                           
(83) Preece (2008, p.79) alega que o Livro XV das Metamorfoses, de Ovídio, foi o principal responsável pela 

apresentação de Pitágoras como um enfático defensor dos interesses dos animais, e que foi esta a representação 

de Pitágoras que veio a prevalecer e se consolidar no pensamento ocidental. 

 
37 Sextius believed that man had enough sustenance without resorting to blood, and that a habit of cruelty is 

formed whenever butchery is practised for pleasure. […] Pythagoras, on the other hand, held that all beings were 

interrelated, and that there was a system of exchange between souls which transmigrated from one bodily shape 

into another. […] I was imbued with this teaching, and began to abstain from animal food. At the end of the year 

the habit was as pleasant as it was easy. […] Do you ask how I came to abandon the practice? It was this way: 
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Retomando um argumento já utilizado por Sêneca nas Epistulae e citado por Kahn 

(“Não acreditas que nada perece neste mundo, mas apenas muda de lugar? [...] Se estas coisas 

são verdadeiras, evitamos a culpa ao abstermo-nos de carne; se falsas, ganhamos em 

autocontrole”, 2001, p.189), Plutarco também concede à metempsicose o benefício da dúvida, 

mais especificamente neste trecho de Sobre Comer Carne (De Esu Carnium), transcrito por 

Walters & Portmess (1999, p.33, tradução nossa): “Ainda que o argumento da migração das 

almas de corpo em corpo não seja demonstrado ao ponto de crença absoluta, há dúvida 

suficiente para que nos tornemos cautelosos e temerosos”.  

Ademais, Plutarco põe em xeque a “naturalidade” do carnivorismo humano, 

apresentando dados – de ordem anatômica e fisiológica – que evidenciam a incompatibilidade 

entre a dieta cárnea e o organismo do homem. Ao demonstrar a não conformidade do corpo 

humano à ingestão da carne, Plutarco tem como objetivo refutar a tentativa de naturalização 

do carnivorismo humano com base na alimentação dos predadores carnívoros.  

Além disto, o consumo da carne, para Plutarco, está associado a sentimentos e 

atividades que acabam por distrair o homem e afastá-lo da simplicidade e da moderação: além 

de induzir aos excessos e ao prazer, a carne é um alimento dispendioso – e indigesto – que 

requer um preparo complexo e demorado, em virtude da inadequação do homem à 

alimentação cárnea (84).  

Quanto à crença na transmigração das almas, Plutarco não a considera menos digna 

de respeito do que os ritos sacrificiais; com efeito, Plutarco vai além, pois alega que o 

resultado produzido pela crença na metempsicose – deixar de matar animais – é um ato 

racional de inovação (ou transgressão) e justiça, incentivado por filósofos como Pitágoras e 

Empédocles e praticado em relação a criaturas dotadas de senciência e algum tipo de 

inteligência: 

 

 

Em primeiro lugar, o homem não é naturalmente carnívoro, o que fica óbvio pela 

estrutura de seu corpo. A configuração de um homem não tem similaridade alguma 

com a daquelas criaturas que foram feitas para a ingestão da carne. […] A razão nos 

impele, com novas ideias e novo zelo, a atacar outra vez nosso discurso de outrora 

sobre a ingestão da carne. Com efeito é difícil, como Catão observou, falar a ventres 

que não têm ouvidos. […] Todavia eu não vou tão longe a ponto de dizer que ele [o 

                                                                                                                                                                                     
the days of my youth coincided with the early part of the reign of Tiberius Caesar. Some foreign rites were at 

that time being inaugurated, and abstinence from certain kinds of animal food was set down as a proof of interest 

in the strange cult. So at the request of my father, who did not fear gossip, but who detested philosophy, I 

returned to my previous habits; and it was no very hard matter to induce me to dine more comfortably. 

 

(84) “Segundo Plutarco, em De Esu Carnium, 995 b-c, a carne não é um alimento natural para o homem, que 

não possui bico, ou dentes pontudos e garras para destroçá-la e comer crua” (OLIVEIRA, 2013, p.41). 
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animal não humano] pode muito bem ser a vida de sua mãe ou pai, ou algum amigo 

ou filho, como Empédocles declarou. Ainda assim ele possui, no mínimo, alguma 

percepção, audição, visão, imaginação, inteligência, o que toda e qualquer criatura 

recebe da Natureza a fim de torná-la apta a se apropriar do que lhe é adequado e 

fugir do que não é. Devemos somente considerar quais são os filósofos que melhor 

servem a nos humanizar: aqueles que nos compelem a comer nossos filhos e amigos 

e pais e esposas após a sua morte, ou Pitágoras e Empédocles, que tentam nos 

acostumar a agir com justiça também em relação a outras criaturas? (WALTERS & 

PORTMESS, 1999, p.29;33, tradução nossa)38 

 

 

Por outro lado, a inovação de que nos fala Ovídio, nos versos do Livro XV das 

Metamorfoses, contrapõe-se moralmente à de Plutarco: na mítica Idade de Ouro, quando os 

homens não se alimentavam de carne, a transgressão que deflagrou a transição para uma nova 

era foi impulsionada pela inveja e inaugurou o assassínio.  

A metempsicose pitagórica é reafirmada, tanto como objeto de crença quanto de 

ensinamento – as palavras (e a convicção) de Pitágoras sobre o tema, segundo Ovídio, seriam 

as seguintes: “Nada, estou convencido, pode permanecer o mesmo/Eternamente” (WALTERS 

& PORTMESS, 1999, p.21, tradução nossa).  

Aliás, pode-se perceber com clareza a passagem da narrativa em terceira pessoa para 

a primeira – as referências à figura de Pitágoras, ao episódio da fuga para Crotona e à sua 

motivação (“Aqui um homem viveu; sâmio nasceu/Mas fugiu de Samos, por odiar 

tiranos/Tendo assim escolhido a vida no exílio”, p.16, tradução nossa) dão lugar à voz lírica e 

à narrativa “autobiográfica” de Pitágoras, que descreve algumas de suas outras vidas e evoca 

seu status de xamã para advertir os homens, com base em suas crenças, sobre o risco moral de 

não se adotar “uma alimentação mais afável”:  

 

 

Houve um tempo, a Idade de Ouro, assim a chamamos/Farta em frutos e ervas, 

quando nenhum homem manchava/Seus lábios com sangue [...] Mas algum 

inovador/Um indolente, quem quer que fosse, decidiu/Por inveja, que aquilo que os 

leões comiam era melhor/Empurrou carne para dentro de seu ventre como em uma 

fornalha/E abriu caminho para o crime [...] Nossas almas/São imortais; sempre, 

quando deixam nossos corpos/Elas encontram novas moradas. Eu mesmo 

[Pitágoras]/Bem me recordo, na Guerra de Troia/Era o filho de Panto, Euforbo, e 

                                                           
38 For that man is not naturally carnivorous is, in the first place, obvious from the structure of his body. A man’s 

frame is in no way similar to those creatures who were made for flesh-eating. […] Reason urges us with fresh 

ideas and fresh zeal to attack again our yesterday’s discourse on the eating of the flesh. It is indeed difficult, as 

Cato remarked, to talk to bellies which have no ears. […] I do not yet go so far as to say that it [the non-human 

animal] may well be the life of your mother or father or some friend or child, as Empedocles declared. Yet it 

does, at least, possess some perception, hearing, seeing, imagination, intelligence, which every last creature 

receives from Nature to enable it to acquire what is proper for it and to evade what is not. Do but consider which 

are the philosophers who serve the better to humanize us: those who bid us eat our children and friends and 

fathers and wives after their death, or Pythagoras and Empedocles who try to accustom us to act justly toward 

other creatures also?  
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meu peito/Conheceu a pesada lança de Menelau [...] Então vos alerto/Para que o 

apetite não mate a fraternidade, eu vos alerto/Por todo o sacerdócio em mim, não 

exileis/Aquelas que podem ser almas aparentadas, pelo abate maléfico/O sangue não 

deveria se nutrir de sangue. (WALTERS & PORTMESS, 1999, p.17;19, tradução 

nossa)39 

 

 

A constatação de que o homem abate os animais que lhe são mais próximos e úteis é 

ilustrada pelo seguinte fragmento de Ovídio: “Mas as pobres ovelhas/O que jamais fizeram, 

nascidas para servir [...] E o que fizeram os bois/Incapazes de enganar, ludibriar ou 

iludir/Simples e inofensivos, nascidos para uma vida de trabalho” (WALTERS & 

PORTMESS, 1999, p.17, tradução nossa).   

Tal observação encontra eco no tratado De Abstinentia, de Porfírio de Tiro, dedicado 

a Firmo Castrício, amigo de Porfírio que havia abandonado os ensinamentos de Plotino e a 

dieta vegetariana (85). O discurso de Porfírio, inicialmente uma crítica explícita à prática 

religiosa do sacrifício, não se limitou a criticar o abate para fins religiosos, nem a inutilidade 

do rito sacrificial: Porfírio contesta a própria dimensão ética do sacrifício, e evidencia a 

posição contraditória do homem que o pratica, pois este sacrifica os animais que mais lhe são 

úteis – os domésticos, com os quais convive – e com os quais partilha não somente a 

existência, mas a posse de uma alma.  

Segundo Porfírio, os deuses não se sentiriam honrados com tais oferendas; pelo 

contrário, sentir-se-iam até ofendidos, não desejando o sacrifício de criaturas tão próximas e 

tão semelhantes ao homem: “os sacrifícios de seres dotados de alma (animais) não são 

desejados pelos deuses” (DIAS, 2012, p.91).  

O argumento da familiaridade ou parentesco entre homens e animais, tão caro a 

Porfírio, reside no fato de que o homem “partilha com o animal um princípio vital semelhante, 

uma psyché, que partilha também a capacidade de ter sensações” (DIAS, 2012, p.90). Com 

efeito, a ética de Porfírio determina que os animais devam ser poupados de um tratamento 

aviltante pelo fato de possuírem certo grau de racionalidade, além de determinadas 

                                                           
39 There was a time, the Golden Age, we call it/Happy in fruits and herbs, when no men tainted/Their lips with 

blood […] But some innovator/A good-for-nothing, whoever he was, decided/In envy, that what lions ate was 

better/Stuffed meat into his belly like a furnace/And paved the way for crime […] Our souls/Are deathless; 

always, when they leave our bodies/They find new dwelling-places. I myself [Pythagoras]/I well remember, in 

the Trojan War/Was Panthous’ son, Euphorbus, and my breast/Once knew the heavy spear of Menelaus […] So I 

warn you/Lest appetite murder brotherhood, I warn you/By all the priesthood in me, do not exile/What may be 

kindred souls by evil slaughter/Blood should not nourish blood.  

 

(85) Segundo Oliveira (2013, p.43), Castrício optou pela vida política e abandonou a dieta vegetariana após a 

morte de Plotino, de quem era discípulo e admirador. 
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sensibilidades e habilidades – o que pode conferir-lhes a posse de uma alma e assegurar-lhes o 

pertencimento à alma cósmica.  

O texto de Porfírio, estruturado em quatro livros, aborda os principais argumentos na 

defesa do vegetarianismo: no primeiro livro, são apresentados o elogio à simplicidade e o 

argumento da incompatibilidade entre o consumo de carne e a vida filosófica; no segundo, é 

estabelecida a condenação do sacrifício, como ato indigno; no terceiro livro, é introduzido o 

argumento de que os animais devem ser tratados com justiça, por serem dotados de 

racionalidade, e também pela crença na noção de parentesco ou familiaridade; finalmente, são 

corroborados os argumentos anteriores com base em uma enumeração de exemplos de 

condenação da ingestão da carne (como no caso dos sacerdotes egípcios).  

Segundo Oliveira (2013, p.39-40), os argumentos desenvolvidos ao longo dos quatro 

livros convergem para duas principais considerações na defesa do vegetarianismo: de acordo 

com a primeira, os animais “são seres dotados de sensibilidade e de certa racionalidade e, por 

conseguinte, participam da Alma universal”; já a segunda evoca o argumento da libertação 

dos prazeres terrenos como meio de elevação da psyché – especialmente recomendada aos 

filósofos, em sua busca de aproximação do modelo divino.  

A autora também assinala que, além de questionar o sacrifício e apresentar 

argumentos que justifiquem a adoção do vegetarianismo como prática viável e desejável, 

Porfírio propõe uma revisão do status ontológico dos animais, já que estes “possuem as 

faculdades sensitiva, imaginativa e racional da alma, à diferença do que pensam os estoicos. 

Porfírio então advogará em favor da racionalidade dos animais” (ibidem). Neste sentido, 

matar animais para comer sua carne, o que é dispensável e cruel, constitui um ato de injustiça, 

além de evidenciar comportamentos e traços de caráter – como a insensibilidade, a crueldade 

e a falta de compaixão – que comprometem o processo de purificação e elevação da psyché:  

 

 

[E]m um forte discurso de caráter ético, constatado o sofrimento animal, Porfírio 

debruça-se sobre o problema da maldade humana e, por conseguinte, na revisão dos 

hábitos diários que formam o caráter. Em outros termos, o argumento implica na 

elaboração de uma justiça que se estenda aos animais. (OLIVEIRA, 2013, p.40) 

 

 

Em Porfírio, a defesa de um modo de vida simples e frugal remete às ponderações de 

Plutarco sobre o tema: a carne deve ser evitada por estar associada ao luxo, ao requinte e aos 



85 
 

excessos, de maneira geral (86). Em relação ao consumo da carne, são considerados 

excessivos o gasto financeiro necessário à sua aquisição, a dificuldade envolvida nas etapas 

de sua obtenção (abate, limpeza, corte), o tempo empregado na sua (sofisticada) preparação e 

a quantidade de especiarias e ervas usadas para temperá-la e “disfarçar o gosto do cadáver” 

(OLIVEIRA, 2013, p.41).  

A manutenção da dieta cárnea implica desviar a alma da vida frugal e moderada: o 

vegetarianismo é a dieta que “demanda o mínimo de atenção da alma” (PREECE, 2008, p.92). 

A carne também deve ser recusada por ser suculenta: devem ser evitados alimentos que 

aticem o apetite e cuja ingestão aguce demasiadamente o paladar (“Um regime frugal evita 

alimentos muito pesados, mas também muito saborosos”, OLIVEIRA, ibidem).  

Conforme observa Oliveira, os argumentos iniciais de Porfírio sobre a frugalidade 

recomendada especialmente aos filósofos, como expressão de moderação, têm por base 

prescrições medicinais antigas, e não considerações éticas acerca dos animais; posteriormente, 

entretanto, Porfírio introduz reflexões pertinentes à ética animal, e recomenda a dieta 

vegetariana como manifestação de uma vida pautada pela sabedoria ou orientada em sua 

direção: 

 

 

[E]xiste a crença de que comer carne representa uma injúria à saúde do corpo ou da 

alma. Este é um pensamento derivado da antiga medicina, que associa a moderação 

ou o ascetismo à cura das doenças, e não é estritamente vegetariano, pois em certos 

casos, implica na supressão de outros alimentos, e não diz respeito ao problema 

específico de matar um animal. O vegetarianismo, no entanto, permite caracterizar 

um modo de vida que se opõe ao dos homens comuns, que é expressão da sabedoria, 

ou ao menos uma via de acesso a ela. (OLIVEIRA, 2013, p.41)  

 

 

A prática do sacrifício animal, conforme já vimos, desempenhava um papel central 

na sociedade helênica, tanto em termos religiosos quanto cívico-políticos; por este motivo, a 

carne decorrente do rito sacrificial ocupava um lugar de destaque na alimentação da parcela 

politicamente representativa da sociedade grega – convém lembrar que a refeição comunal, 

após o rito do sacrifício, não era destinada a todos os membros da comunidade: “Do sacrifício 

participam apenas os cidadãos, isto é, os homens livres capazes de tomar decisões na cidade. 

Portanto escravos, estrangeiros e mulheres estão excluídos do ritual” (OLIVEIRA, 2013, 

p.42).  

                                                           
(86) De acordo com Fabienne Jourdan (2005, p.432, tradução nossa), Plutarco ressalta o caráter supérfluo da 

carne, em oposição às necessidades alimentares, no que é acompanhado por Porfírio: para este, é ultrajante que 

“o boi, animal útil por excelência, torne-se um acepipe”.  

 



86 
 

Ainda segundo Oliveira, embora as sociedades ao longo do Mediterrâneo tivessem os 

cereais como base alimentar – e seu cultivo como núcleo econômico –, o mito de Prometeu, 

tal como é narrado por Hesíodo, inaugura uma era em que a ingestão e o cozimento da carne 

promovem uma cisão entre homens, deuses e animais: os animais carnívoros comem a carne 

crua de suas presas, os deuses se alimentam de néctar e ambrosia, mas aos homens é destinada 

a carne que precisa ser cozida, e nisto o homem se diferencia – e se distancia – das demais 

criaturas. “Ora, é sabido que com o sacrifício prometeico, a humanidade se sedimenta 

enquanto instância de alteridade: não é nem divina, nem animal” (OLIVEIRA, 2013, p.44).  

Aceitar a ruptura introduzida (e representada) pela alimentação cárnea na narrativa 

mítica, reproduzindo o ato sacrificial, equivale a fortalecer “o conjunto das relações entre os 

deuses, os homens e os animais sobre o qual repousa todo o sistema político-religioso da 

cidade grega” (OLIVEIRA, 2013, p.42, com base em Detienne). Por outro lado, abster-se de 

comer (e matar) animais poderia ser entendido como um grave desafio à própria estrutura da 

pólis:   

 

 

E para todo o pensamento sectário do século VI, não matar é essencialmente recusar 

o sacrifício sangrento e o tipo de alimentação cárnea que lhe é solidário(a). O tipo de 

vida chamado órfico não se reduz a qualquer vegetarianismo insípido: abster-se de 

comer carne é na cidade grega um ato altamente subversivo. (DETIENNE, 1977, 

p.170, tradução nossa)40 

 

 

 Além de ameaçar a ordem política vigente, a chamada vida órfica, baseada na 

negação do abate e da ingestão da carne dos animais, “estende o conceito de assassinato 

(phónos) a todos os seres animados” (OLIVEIRA, ibidem).  

Tal afirmação encontra eco no relato de que o abate consagrado aos deuses, 

conforme assinala Dias (2012, p.85), é um costume desviante em relação ao momento da 

criação do homem. O sacrifício de animais, de fato, surge como um pacto (selado entre 

homens e deuses) a ser repetidamente celebrado e, assim, constantemente renovado: “na 

mentalidade sacrificial, o direito de dispor da vida do animal envolve uma contrapartida para 

os deuses”, o que representa para o homem o início de “um tempo em que ele está sujeito a 

negociar com os deuses a sua existência, o seu conforto e a sua felicidade”.  

                                                           
40 Et pour toute  la  pensée sectaire du VIème siècle, se tenir à l'écart du meurtre, c'est essentiellement 

refuser le sacrifice sanglant et le type d'alimentation carnée qui en est solidaire. Le genre de vie appelé 

orphique ne se réduit pas à quelque végétarisme insipide: s'abstenir de viande est dans la cité grecque un acte 

hautement subversif.  
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Com efeito, alguns relatos helênicos (do próprio Hesíodo, inclusive), assim como o 

Antigo Testamento, indicam que, nos primórdios da criação – ou seja, quando o homem 

estava mais próximo de Deus ou dos deuses –, o consumo de carne poderia até não ser 

proibido, mas era dispensável: o homem, em sintonia com os outros elementos da criação 

divina, dispunha, sem precisar recorrer ao abate, de tudo o que lhe era necessário: 

 

 

Hesíodo [na sua descrição da Idade de Ouro] e o AT [Antigo Testamento, no 

Gênesis] convergem então na noção de que, no princípio, o homem vivia em 

harmonia com o espaço e as criaturas envolventes. Podemos, como é evidente, 

especular que a omissão da referência à alimentação cárnea não significa, 

necessariamente, que ela era condenada, ou que não se fazia. Os hábitos alimentares 

do homem grego passavam naturalmente pelos cereais, frutos e legumes, aquilo que 

a natureza fornecia em abundância, e esparsamente por carne ou peixe. Mas Hesíodo 

transmitiu-nos, nesta breve passagem, a existência de uma valorização de um padrão 

de vida perfeita que dispensava a caça, a morte e o consumo de animais. (DIAS, 

2012, p.84) 

 

 

Note-se que Porfírio critica o fato de que, na sociedade helênica, o sacrifício do 

animal e a ingestão da sua carne sejam vistos como práticas complementares:  tendo em vista 

a relevância do sacrifício para a sociedade grega, o consumo da carne se torna um ato quase 

obrigatório de aproveitamento do recurso alimentar decorrente do rito sacrificial, “uma 

obrigação piedosa consequente do sacrifício” (DIAS, 2012, p.91). Embora admita que a 

abstinência de carne não se aplique a todos – aos atletas, por exemplo, a ingestão de carne não 

seria proibida –, Porfírio a recomenda expressamente aos filósofos, tanto mais queiram estes 

se aproximar dos deuses: 

 

 

Porfírio introduz o tema do sacrifício afirmando que o fato de matar um animal, não 

implica necessariamente em comê-lo (DA, II, 2, 1) e, segue recordando que a 

abstinência de seres animados (apokhè tôn empsýkon) não é recomendada para 

todos, mas aos filósofos e, entre eles, especialmente àqueles que cifram sua 

felicidade na divindade e na imitação do divino (DA, II, 3, 1). Deste modo, Porfírio 

não parece propor um modo de vida amplamente subversivo, mas antes, ele tenta 

encontrar uma solução coerente com o modo de vida filosófico. (OLIVEIRA, 2013, 

p.42-43) 

 

 

Para Porfírio, os sacrifícios anteriores à degradação do homem – e aqueles que 

verdadeiramente satisfariam os deuses – deveriam se utilizar unicamente do reino vegetal, de 

oferendas aromáticas oriundas da queima de ervas e incensos e, principalmente, de práticas 

contemplativas, pois quanto mais distante do mundo sensorial, material e corpóreo, mais bela, 

mais pura e mais justa é a oferta: “Ao deus supremo, como disse um homem sábio, não 

sacrificaremos nada sensível, nem por holocaustos, nem por palavras, porque nada há de 
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material que, para o ser imaterial, não seja imediatamente impuro” (De Abstinentia, II, 34, 2-

3).  

Além disto, o sacrifício é resultante do ato indigno e ultrajante de roubar dos animais 

seus bens mais preciosos: sua vida e sua alma. A argumentação de Porfírio, com efeito, reside 

na seguinte contradição: os deuses, decerto, não se agradariam de sacrifícios que resultassem 

de uma usurpação e não de uma oferta, ou seja, que não fossem decorrentes de um ato 

voluntário.  

Em outras palavras, não se pode ofertar algo que pertença a outrem e que lhe foi 

tirado. Como os animais são incapazes de consentimento, não concedem suas vidas e não 

compactuam com o ato sacrificial, o sacrifício seria então uma prática injusta, na qual os 

homens tomariam os deuses por cúmplices:  

 

 

A questão colocada por Porfírio é, então, a seguinte: o sacrifício deixa de ser 

sagrado quando se usurpa um bem alheio; ora, a alma é o bem mais precioso dos 

animais. Logo, ao separá-los da alma, com a morte, o mal imputado a eles acaba 

sendo maior que o bem ofertado aos deuses (DA, II, 12, 4). Deste modo, no capítulo 

24, ao retomar a questão, Porfírio assevera que não se deve sacrificar animais para 

obter benefícios, porque não é possível receber um benefício com uma ação injusta. 

(OLIVEIRA, 2013, p.43)  

 

 

Convém ainda assinalar que os sacrifícios de animais foram provavelmente 

introduzidos, nas várias sociedades que deles faziam uso, em contextos bastante semelhantes: 

em épocas de conflitos armados, durante crises econômicas e em tempos de fome. Além da 

origem contextual comum, também as motivações imediatas eram provavelmente similares: 

“Há três motivos para sacrificar aos deuses, para honrá-los, para agradecer, para obter bens” 

(OLIVEIRA, 2013, p.43).  

De qualquer modo, os ritos sacrificiais se consolidaram de maneiras diversas e como 

práticas distintas, consagrando-se como manifestações de devoção locais e particulares. 

Assim, o fato de os ritos assumirem diferentes feições nas comunidades que os adotaram põe 

em xeque a tese de que o sacrifício em si fosse uma expressão única de fé, exigida por uma lei 

divina incontestável e de aplicabilidade universal: 

 

 

Historicamente, os sacrifícios animais são recentes, motivados pelas guerras e pelas 

fomes que faziam escassear o produto das searas. Assim, cada povo pratica o seu 

tipo diferente de sacrifício, conforme os interesses externos que lhe estão 

associados. Só esta diferença serve para dizer que o ritual não decorre de uma lei 

divina universal. (DIAS, 2012, p.91)      
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O argumento da racionalidade dos animais, para Porfírio, está assentado sobre a tese 

de que também os animais são capazes de elaborar um discurso – ainda que ininteligível à 

maioria dos homens –, o que implica sua capacidade de raciocinar; em franca oposição aos 

estoicos, Porfírio insere os animais na esfera dos seres racionais e atesta sua habilidade 

comunicativa com base nos tipos de discurso identificados por Aristóteles (87): proferido ou 

não proferido (ou interno).  

Embora somente ao homem sejam atribuídos os dois tipos de discurso, o argumento 

da distinção aristotélica – tal como é desenvolvido por Porfírio – não tem como objetivo 

enfatizar a possibilidade de elaboração de uma linguagem verbal, própria do homem e 

resultante da educação; trata-se antes de evidenciar a aptidão dos animais para a 

comunicação.  

A partir da observação de diversas interações entre os animais e da verificação de sua 

competência em partilhar um código de comunicação – ou seja, um sistema de regras que lhes 

permita elaborar um discurso que seja inteligível aos membros da espécie e a homens como 

Pitágoras –, Porfírio compara os discursos dos animais às línguas estrangeiras, construídas 

segundo normas específicas e compreendidas somente pelos membros da comunidade de 

“falantes”:  

 

 

Através de diversos exemplos, Porfírio mostra que os animais se comunicam entre 

si, e ensinam inúmeras coisas aos filhotes. Ademais, compara a língua dos animais 

àquelas dos povos estrangeiros, indicando que todas são discursos proferidos 

conforme suas próprias leis (DA, III, 3, 3). Para quem entende a língua dos animais, 

ela se torna um discurso inteligível (DA, III, 3, 6-7). Por sua vez, alguns animais 

compreendem os discursos humanos. (OLIVEIRA, 2013, p.45) 

 

 

A partir de uma noção introduzida pela História dos Animais, também de Aristóteles, 

Porfírio estabelece outro argumento basilar para a tese da racionalidade dos animais: o da 

distinção quantitativa.  

Segundo Oliveira (2013, p.45-46), embora não haja menção, na obra aristotélica em 

questão, aos dois tipos de discurso citados anteriormente, o argumento de que algumas 

características são comuns a homens e animais já se faz presente, lançando assim as bases 

para que Porfírio alegue que o discurso não proferido e o raciocínio, nos homens e nos 

                                                           
(87) Segundo Spencer (1995, p.50-51, tradução nossa), a identificação aristotélica dos tipos de discurso 

compreende “(1) o caos – o som dos insetos; (2) sons organizados, como o cantar dos pássaros; e (3) a 

linguagem. Pitágoras tendia a acreditar que (1) e (2) eram a mesma coisa, uma forma de comunicação que ele, 

miraculosamente, era capaz de entender.” Convém assinalar que, para Aristóteles, os animais eram destituídos de 

racionalidade e, portanto, não eram alvos de consideração moral.   
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animais, não são distintos em essência, mas se manifestam de modos diferentes por razões de 

proporção: os homens parecem ter uma parcela maior de racionalidade, ao passo que aos 

animais cabe uma quantidade maior de sensação.  

Com efeito, Porfírio promove uma articulação entre os dois conceitos – o da 

diferença quantitativa e o da comunicação através do discurso interno – para corroborar a tese 

da racionalidade dos animais e confrontar as afirmações dos estoicos: conforme vimos, a 

recusa da carne para os estoicos não passa de uma recomendação para que se adote um modo 

de vida frugal, tendo em vista os propósitos de manutenção da saúde e de autoaprimoramento. 

Os estoicos negam qualquer tipo ou grau de racionalidade aos animais, no que Porfírio os 

acusa de impiedade:  

Cabe recordar o passo da Hist. Anim. em que o estagirita [Aristóteles] compara a 

alma dos homens àquela dos animais. Tanto no corpo, como na alma, algumas 

coisas diferem em quantidade (toi mállon kaì étton diaphérei), mas em essência são 

as mesmas no homem e nos animais, tais como a selvageria, a mansidão, a 

agressividade. [...] Efetivamente, Porfírio serve-se da distinção estabelecida por 

Aristóteles para sustentar que o discurso interior nos homens e nos animais não se 

diferencia por essência, mas por quantidade (GRIGENTI, 2005, 460). Com este 

expediente, Porfírio entende que há uma identidade essencial entre a alma humana e 

a alma animal, e a diferença é apenas quantitativa. (OLIVEIRA, 2013, p.46) 

 

 

Além de refutar as alegações dos estoicos com base no caráter ímpio do ato de matar 

os animais e comer a sua carne, dada a sua racionalidade, Porfírio afirma que o homem que 

rejeita a dimensão racional dos animais distancia-se dos deuses – e da própria racionalidade – 

ao cometer a injustiça de abater os animais e deles se alimentar; ademais, ao estabelecer a 

ordem hierárquica entre deuses, homens e animais, os estoicos introduzem a ruptura entre os 

dois últimos, excluindo os animais da esfera de consideração moral, ao passo que, para 

Porfírio, a aproximação entre homens e deuses dar-se-á justamente pela reaproximação entre 

homens e animais.  

Os dois movimentos, segundo Porfírio, devem ser expressos por um continuum nas 

relações entre os membros da alma cósmica: o eixo vertical, hierarquizante, dá lugar a um 

eixo horizontal, que insere homens e animais na comunidade moral e no intelecto universal, o 

qual se manifesta de maneiras distintas:  

 

 

Para eles [os estoicos], era ímpio reconhecer qualquer forma de razão aos animais, 

logo, era lícito comê-los. Porfírio considera ímpio não reconhecer uma forma de 

racionalidade aos animais, e por isso o sábio, que busca assemelhar-se a deus, não 

deve comer animais. Separando radicalmente o racional do irracional, como fazem 

os Estoicos, o irracional acaba por dominar, e isso resulta na injustiça. Deste modo, 

percebe-se que todo o debate acerca da racionalidade dos animais vai recair em uma 

ética. [...] A psicologia porfiriana, ao contrário [dos estoicos], estabelece uma 

relação de continuidade entre deuses, homens e animais, posto que todos participam 



91 
 

do noûs, embora em cada qual a racionalidade se manifeste de modos diferentes. 

(OLIVEIRA, 2013, p.46-47) 

 

 

Jourdan (2005) observa alguns pontos significativos de convergência entre as 

abordagens de Plutarco e Porfírio acerca das dietas alimentares (88) e seus desdobramentos 

éticos em relação aos animais: em primeiro lugar, a oposição filosófica e argumentativa de 

ambos aos estoicos; em segundo, a inclusão de referências constantes, diretas ou indiretas, a 

Pitágoras, Empédocles e Teofrasto.  

No que concerne aos estoicos, Porfírio os confronta frequentemente sob a alegação 

de contradição ou incoerência: como já visto, Porfírio considera o abate um ato ímpio e 

injusto, e acusa os estoicos de adotar uma conduta irracional ao permitir o abate e tentar 

legitimá-lo justamente com base na tese da irracionalidade dos animais. Além disto, os 

estoicos preveem um tratamento justo aos homens, inclusive aos desprovidos de razão ou em 

delito, mas negam a justiça aos animais: “A contradição que consiste em respeitar o direito no 

tocante aos assassinos e recusá-la [a justiça] a animais inocentes” (JOURDAN, 2005, p.433, 

tradução nossa). 

O reconhecimento das sensações nos animais, por parte dos estoicos, constitui outro 

ponto de incoerência apontado por Porfírio com base em Plutarco: segundo os estoicos, as 

sensações permitem aos seres identificar os que são da mesma espécie e reconhecer-se na 

própria espécie – é a noção de “apropriação”, que poderíamos chamar também, neste 

contexto, de pertencimento.  

De acordo com Jourdan (2005, p.434), torna-se insustentável, para os estoicos, negar 

aos animais um tratamento justo, já que “os discípulos de Zenão” admitem tanto a capacidade 

dos animais de ter sensações quanto “a “apropriação” como o princípio da justiça” (89).  

Ademais, conforme assinala Oliveira, em Porfírio “o dever de justiça se funda no 

respeito pelos animais e dirige-se a seres que possuem sensação”; em outras palavras, a 

capacidade de ter sensações – que hoje reconhecemos no conceito de senciência – é 

apresentada por Porfírio, de maneira inaugural e determinante, como critério fundamental 

para o desenvolvimento da ética animal: 

 

                                                           
(88) Conforme assinala a autora, “o projeto dos dois autores não é exatamente o mesmo. Porfírio propõe uma 

defesa argumentada do vegetarianismo, ao passo que Plutarco redige uma vigorosa denúncia contra a 

alimentação cárnea” (2005, p.427, tradução nossa).  

 

(89) Segundo a autora, Porfírio cita Plutarco ao afirmar que “os discípulos de Zenão tomam a “apropriação” 

como o princípio da justiça” (De Abstinentia, III, 19, 2).  
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Dito de outro modo, a senciência animal é princípio para o agir ético. Cabe observar 

que o tema do sofrimento animal, subentendido na capacidade de sentir dor, emerge 

desta série argumentativa. Com isso, além de situar os animais no mesmo campo 

ético que os humanos, o argumento de Porfírio em prol do dever de justiça assume 

uma coloração até então inédita no debate sobre o vegetarianismo na antiguidade: a 

capacidade de sofrer dos animais é posta em debate. (OLIVEIRA, 2013, p.48) 

 

 

As menções de Plutarco e Porfírio aos ensinamentos de Pitágoras e Empédocles, por 

sua vez, convergem para a noção de justiça habitual, segundo a qual a adoção de práticas 

justas e virtuosas no cotidiano fortalece a própria virtude (90): a justiça habitual traduz a 

crença no bom costume como reforço da ética (OLIVEIRA, ibidem).  

No caso específico do vegetarianismo, uma atitude justa e compassiva para com os 

animais equivale a inseri-los na comunidade moral e ampliar o escopo ético – o que 

conduziria, pela reprodução do bom hábito e por correlação lógica, a um tratamento 

igualmente justo e compassivo dos seres humanos (91).  

Segundo Jourdan (2005, p.427-428, tradução nossa), tal ideia é expressa por Plutarco 

no De Esu Carnium (“Com efeito, quem poderia cometer uma injustiça contra um homem, já 

que, em relação aos seres estrangeiros à sua espécie, comporta-se com doçura e 

humanidade?”) e também por Porfírio, no De Abstinentia: “É bem evidente que aqueles cuja 

sensibilidade os impediu de atingir [tocar, no original] as outras espécies de viventes se 

absterão, pelo intelecto, de querer atingir os membros da espécie”.  

Jourdan (2005, p.428, tradução nossa) assinala que a sensibilidade – evocada por 

Porfírio ao citar Teofrasto (92), no fragmento supracitado – também está presente na 

argumentação de Plutarco acerca da dieta vegetariana; na verdade, é a partir da sensibilidade 

que se dá a rejeição à ingestão da carne: “Desde o início [do De Esu Carnium] (I, 1, 993 a-b), 

                                                           
(90) “Inversamente, o modo habitual de usar os animais fortalece instintos de crueldade, de prazer perverso e 

selvageria” (OLIVEIRA, 2013, p.48). 

 

(91) Spencer (1995, p.50, tradução nossa) afirma que, de acordo com Iâmblico, Pitágoras acreditava que a 

abstinência de carne levava à paz: “Aqueles que estão habituados a abominar o abate de outros animais, como 

iníquo e antinatural, acreditarão que é ainda mais injusto matar um homem ou engajar-se na guerra”. Embora ao 

abate sejam atribuídos adjetivos que evidenciam a injustiça e a crueldade do ato, percebe-se o matiz 

hierarquizante na construção que expressa que matar um homem é ainda mais indigno e ímpio que matar um 

animal. 

 

(92) Segundo Spencer (1995, p.92, tradução nossa), Teofrasto – pupilo de Aristóteles – via no abate uma prática 

cruel e desnecessária, desde que houvesse, em determinada região, vegetais em abundância, e o acesso a eles 

fosse garantido; Teofrasto acreditava, inclusive, que a prática de comer carne provavelmente teria tido início em 

uma época de escassez de recursos vegetais – as colheitas bem-sucedidas e a devida armazenagem dos grãos 

excluiriam a ingestão da carne, que não era vista por Teofrasto como uma real necessidade, mas como uma 

injustiça a ser evitada. “Ele acreditava que, quando os sacrifícios de animais começaram, os deuses se zangaram 

e a Humanidade se voltou para o ateísmo”. 
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ele [Plutarco] convida nossos cinco sentidos a experimentarem uma repugnância comum à 

carne”.   

A sensibilidade que desperta ou comprova a repulsa humana à alimentação cárnea 

suscita também o senso de justiça (mencionado anteriormente pelo próprio Plutarco), a ser 

cultivado e estimulado de maneira costumeira, tomando assim a forma da justiça habitual em 

relação a homens e animais: “Não parece que exista aí [na recusa da carne] um meio 

admirável de fazer nascer o hábito de uma conduta benfazeja [também] em relação aos 

homens?” (De Esu Carnium, I, 7, 995-996 a).  

Questões como a sensibilidade humana e o senso de justiça encontram eco nas 

formulações de Teofrasto acerca do parentesco (oikeîon) ou familiaridade entre homens e 

animais – de fato, as primeiras sobre o tema. De acordo com Oliveira (2013, p.48-49), a 

argumentação que desenvolve a tese do parentesco em Porfírio (com base nas considerações 

iniciais de Teofrasto) amplia gradativamente seu alcance ético, à semelhança do que ocorre 

com a inclusão dos animais na esfera de consideração moral.  

Ampliando cada vez mais os núcleos e as relações entre seus integrantes, Porfírio 

atribui a todos a condição de parentes: aos irmãos, unidos pelos laços sanguíneos e familiares; 

aos membros da mesma pólis, ligados por um projeto político coletivo e por traços 

identitários de pertencimento à mesma comunidade; a todos os representantes da espécie 

humana, vinculados por certos hábitos e características biológicas em comum; em última 

instância, a homens e animais, por pertencerem ao mesmo gênero, tal como é conceituado e 

definido por Porfírio:  

 

 

O ponto seguinte consiste em estabelecer o parentesco com os animais: homens e 

animais são do mesmo gênero (génos), assevera Porfírio. Gênero aqui se define pela 

identidade de princípios constitutivos dos corpos, como a pele e a carne, e pela 

identidade de natureza da alma. A alma não é diferente por natureza no que tange 

aos apetites, aos movimentos de cólera, aos raciocínios, e acima de tudo, às 

sensações, diz o Fenício. Ademais, sob todas as relações, o gênero humano e o 

animal são aparentados: quanto aos meios de subsistência, quanto ao ar que 

respiram, quanto ao sangue vermelho que corre nas veias de todos, e porque têm em 

comum por pai e mãe o céu e a terra. (OLIVEIRA, 2013, p.49) 

 

 

Se homens e animais são aparentados, tirar a vida de um animal é, logo, tão injusto 

quanto tirar a vida de um homem; a ambos os casos, contudo, pode-se aplicar uma exceção de 

ordem utilitarista ou em caráter de legítima defesa: quando o homem ou animal em questão 

ameaçar a vida de outras criaturas (“Tirar a vida de um animal seria injustificável, a menos 
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que ele fosse prejudicial a outros animais ou humanos”, OLIVEIRA, ibidem, com base em 

Dias). 

Segundo Dias, tirar desnecessariamente a vida dos animais, para Porfírio, constitui 

uma indignidade, um tratamento ultrajante do qual os animais merecem ser poupados; em 

consonância com a ética de matriz pitagórica, Porfírio afirma que o vegetarianismo promove a 

elevação moral do homem – adicionando a este argumento, para reforçá-lo, a possibilidade de 

ascensão ética que converge para a restauração da harmonia original entre o homem e os 

demais elementos da natureza, evocada por Hesíodo: 

 

Sendo pagão, Porfírio critica uma categoria tradicional do mundo pagão, e, ainda 

que justificada por motivos religiosos, a eles não se podia limitar: ignorância, 

inércia, insensibilidade, são as razões que levam o homem do seu tempo a continuar 

o abate de animais, pelo que abolir este comportamento é elevar o homem para um 

novo patamar ético e é promover a harmonia entre os seres que partilham o mundo 

terreno. [...] Os animais devem ser poupados a uma forma de tratamento que os 

avilte, ou que, em última instância, os prive da sua vida por razões que não se 

prendem com o direito de o homem preservar a sua vida. Está, por isso, sempre 

reconhecido o direito de o homem se defender dos animais selvagens. (DIAS, 2012, 

p.90) 

 

 

À ruptura entre homens e animais introduzida pelo sacrifício prometeico, some-se 

outra cisão: a animalidade passa a ser associada à esfera terrena e material, em seus aspectos 

mais negativos, ao passo que a condição mais desejável do homem – mais perto dos deuses e 

de sua própria dimensão divina – está vinculada ao imaterial e ao distanciamento do mundo 

sensorial: quanto mais longe dos apelos, distrações e preocupações do plano corpóreo, mais 

próximo do divino o homem estaria.  

A animalidade do homem passa a ser um empecilho à ascese e à elevação da alma, 

corrompida pelos baixos instintos e pelos impulsos animalescos: o animal no homem passa a 

representar o excesso, a corrupção e o desequilíbrio. Neste sentido, Preece (2008, p.78) 

assinala que “a incumbência consistia em expressar a divindade humana através da 

purificação da alma humana ao máximo possível – ou seja, destituindo-a de sua animalidade” 

(tradução nossa).  

Com efeito, segundo Preece, as crenças no parentesco (biológico) e na metempsicose 

não implicam, por si sós, o estabelecimento da ética animal: o fato de homens e animais 

possuírem características em comum – ou a mesma origem – não confere a ambos o mesmo 

status, e a possibilidade de mudança de estado oferecida por uma suposta existência vindoura 

expressa muito mais uma potencialidade (proporcionada pelo devir) do que uma alteração (do 

fato, situação ou condição atual).  
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Não se registra, portanto, atribuição de valor intrínseco ao animal: ao animal não são 

concedidos direitos por ele ser o que é, mas é concedida benevolência pela perspectiva do que 

ele pode vir a ser. Além disto, até mesmo Empédocles parece indicar certa tendência 

hierarquizante na transmigração das almas:  

 

 

Como somente as almas dos corrompidos, pelo menos de acordo com o pitagórico 

Empédocles, entram nos corpos dos animais, é preciso reconhecer que a alegada 

relação de “parentesco” parte do muitíssimo superior em direção ao muitíssimo 

inferior, não somente em termos de razão e ética, mas também em relação ao status 

geral. […] Certamente, não há nenhuma razão incontestável para presumir que o 

parentesco – ou seja, sermos todos animais – teria levado a um tratamento empático. 

Tampouco há nenhuma boa razão para acreditar, como Colin Spencer, por exemplo, 

que “o conceito de metempsicose por si só sugere que todas as criaturas são iguais”. 

(PREECE, 2008, p.82-83, tradução nossa)41 

 

 

Ainda que o vegetarianismo pitagórico possa ser questionável, decorrente da busca 

pela elevação da psyché ou prescrito por alguma(s) das akousmata, o próprio Preece (2008, 

p.93, tradução e grifo nossos) reconhece que “o Pitagorismo (como o Zoroastrismo) precedeu 

o anúncio de uma ética animal explícita e prontamente reconhecida”, principalmente através 

dos relatos de Empédocles e Sextus Empiricus.  

Sextus Empiricus atribui sentido ético à noção de parentesco ao declarar, com base 

no pitagorismo, a existência de “um único espírito que perpassa o mundo inteiro, como um 

tipo de alma, e nos une aos animais” (PREECE, 2008, p.90); em outras palavras, o parentesco 

evocado por Sextus Empiricus não se restringe ao parentesco biológico a que se refere Preece 

– ou à origem biológica comum de homens e animais –, mas a uma espécie de parentesco 

espiritual determinado pelo pertencimento de todos à mesma alma cósmica.  

Empédocles, por seu turno, revela que, embora os animais abriguem as almas dos 

castigados, a justiça deve ser aplicada de maneira equânime a todos os seres, ou seja, homens 

e animais devem ser tratados não somente com compaixão e benevolência, mas com os 

princípios transcendentes da justiça e da equidade: 

 

 

Ele [Empédocles] mantém a distinção entre os seres humanos, potencialmente 

divinos, e os animais, ao assinalar que os corpos dos animais são exclusivamente as 

moradas das almas punidas. Os corpos humanos seriam as moradas das almas 

                                                           
41 As only the souls of the corrupt, at least according to the Pythagorean Empedocles, enter the bodies of 

animals, one has to acknowledge that the claimed “kinship” relation is one of the vastly superior to the vastly 

inferior, not only in reason and ethics but also in overall status. […] Certainly, there is no inconvertible reason 

for assuming that kinship – that is, being animals in common – will have led to considerate treatment.  Nor is 

there any good reason to believe, as does Colin Spencer, for example, that “the very concept of metempsychosis 

implies that all creatures are equal”.  
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potencialmente puras. Mas Empédocles defende a bondade entre homens e animais e 

parece sugerir que a justiça se aplica do mesmo modo a todas as criaturas. 

(PREECE, 2008, p.92, tradução nossa)42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 He [Empedocles] maintains the distinction between potentially divine humans and animals by noting that 

animal bodies are only the houses for punished souls. Human bodies were the houses for potentially pure souls. 

But Empedocles praises kindness between humans and animals and seems to suggest that justice applies in the 

same manner to all creatures.   
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     6. CONCLUSÃO 

 

À guisa de conclusão, convém examinar alguns eventos relevantes, ao longo do 

percurso de difusão da doutrina pitagórica no Ocidente, caracterizados sobretudo pela 

deturpação – proposital ou não, parcial ou integral – das principais crenças e argumentos 

pitagóricos. Antes disto, faz-se necessário apresentar dois episódios que ilustram a 

convergência entre determinadas prescrições e crenças pitagóricas, consideradas basilares, e 

práticas adotadas na Índia, sobretudo entre os brâmanes.  

O primeiro destes episódios relata o contato entre Onesícrito, emissário de 

Alexandre, o Grande, e os chamados gimnosofistas (os “filósofos nus”) em Taxila (localizada 

hodiernamente no Paquistão), um antigo reduto de sábios indianos. Conforme assinala Stuart 

(2007), Onesícrito de imediato percebe, no que ficou consagrado como “o primeiro encontro 

entre o Oriente e o Ocidente”, as correspondências entre as ideias defendidas pelos “sofistas 

indianos” e os ensinamentos de Pitágoras:  

 

 

Onesícrito foi imediatamente impactado pelas similaridades entre o pensamento 

indiano e o grego. Em deleite, ele disse aos brâmanes que, como eles, Platão havia 

ensinado a imortalidade da alma, e que a sua doutrina basilar do vegetarianismo 

havia sido defendida na Grécia por Pitágoras, Sócrates, e até pelo próprio mestre de 

Onesícrito, Diógenes. (STUART, 2007, p.41, tradução nossa)43 

 

 

À semelhança de Onesícrito, o neopitagórico Apolônio de Tiana também travou 

contato com os ensinamentos dos mestres brâmanes de Taxila, e afirmava que os ancestrais 

dos sábios haviam introduzido o vegetarianismo junto aos sacerdotes egípcios – e estes, por 

sua vez, haviam ensinado a prática a Pitágoras.   

Adepto da dieta vegetariana, Apolônio se opunha ao sacrifício animal e alegava que 

a terra provia tudo de que o homem necessitasse; ainda assim, o homem “afiava sua lâmina 

para golpear os filhos da terra, ignorando os gritos da mãe”. Com efeito, Apolônio apregoava 

que o homem deveria viver em paz com todas as criaturas, o que coincide com o princípio da 

ahimsa, que consiste em não causar dano, sofrimento ou ofensa e é observado no jainismo, no 

hinduísmo e no budismo:  

                                                           
43 Onesicritus was immediately struck by the similarities between Indian and Greek thought. In amazement, he 

told the Brahmins that like them Plato had taught the immortality of the soul and that their key doctrine of 

vegetarianism had been advocated in Greece by Pythagoras, Socrates, and even Onesicritus’ own teacher, 

Diogenes.  

 

 



98 
 

Ligando os pontos entre sistemas éticos similares, Apolônio colocava o 

vegetarianismo como uma diretiva para restabelecer a harmonia com o mundo 

natural. Ele era inequívoco: a base do vegetarianismo pitagórico era indiana, e os 

brâmanes eram a fonte da verdadeira filosofia. (STUART, 2007, p.42, tradução 

nossa)44 

 

 

Os viajantes europeus do Renascimento, em contato com diversas comunidades na 

Índia, logo se deram conta de que os argumentos para justificar o vegetarianismo de 

brâmanes, jainistas e outros grupos (estabelecidos principalmente na costa oeste, em Gujarat) 

apresentavam desdobramentos diversos dos prevalentes na Europa cristã: a ingestão da carne 

era considerada uma prática natural e, justamente por isto, deveria ser evitada – a virtude e a 

excelência residiam em transcender o natural.  

Ao contrário do que se poderia esperar, o pensamento indiano não atribuía a 

nenhuma das dietas – vegetariana e carnívora – um caráter antinatural: se o consumo da carne 

era, por um lado, natural, o vegetarianismo, por seu turno, era supranatural. 

Em relação à adoração das vacas na Índia, os europeus defendiam duas teorias: a de 

que houvesse, em tal manifestação, um elemento ou aspecto residual, um vestígio do culto 

egípcio a Ápis ou do episódio bíblico do bezerro de ouro – o que tornava a prática 

abominável, tanto por um motivo quanto pelo outro (a zoolatria, em geral, era um sinal de 

degradação); a de que a adoração tivesse origem na grande utilidade dos bovinos na sociedade 

indiana, fosse no transporte de carga, na tração ou no fornecimento de leite.  

No entanto, esta teoria se contrapunha à manutenção de animais velhos e doentes, 

cuidados até o fim de suas vidas – o aparente valor instrumental dos animais era posto em 

xeque pela evidência do valor intrínseco que lhes era atribuído:  

 

 

A surpresa máxima para os europeus eram os “hospitais para animais”. Novamente, 

os europeus foram desafiados pelo fato de tais hospitais despenderem esforços e 

dinheiro com animais que haviam perdido sua utilidade. “Eles [os indianos] têm 

hospitais para ovelhas, cabras, cães, gatos, pássaros e todas as outras criaturas 

vivas”, escreveu Ralph Fitch, o primeiro inglês a escrever um diário de viagem à 

Índia, em 1594. “Quando eles [os animais] estão velhos e debilitados, eles [os 

indianos] os mantêm até que morram”. (STUART, 2007, p.53, tradução nossa)45 

 

                                                           
44 Joining the dots between similar ethical systems, Apollonius posited Indian vegetarianism as a mandate for re-

establishing harmony with the natural world. He was unambiguous: the basis of Pythagorean vegetarianism was 

Indian and the Brahmins were the fount of all true philosophy.  

 
45 The ultimate surprise for the Europeans were the Indian “animal hospitals”. Again, Europeans were most 

challenged by the fact that such hospitals expended effort and money on animals that were past their usefulness. 

“They have hospitals for sheepe [sheep], goates [goats], dogs, cats, birds, and for all other living creatures,” 

wrote Ralph Fitch, the first Englishman to write a travelogue on India in 1594. “When they be old and lame, they 

keepe [keep] them until they die”.  
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Na tentativa de conciliar tais fatos com o antropocentrismo cristão, os europeus 

passaram a argumentar que Pitágoras havia introduzido na Índia o vegetarianismo, juntamente 

com as crenças na imortalidade da alma e na metempsicose.  

Segundo Stuart, tal argumento garantiria a “superioridade” intelectual da Europa, 

pois atribuía a um europeu a autoria de ideias e práticas até então inéditas; paradoxalmente, 

como a reencarnação era considerada um equívoco teológico, as crenças de Pitágoras eram 

reduzidas a meras crendices e superstições, o que reduzia consideravelmente sua influência: 

“Os cristãos mitigaram a força moral do vegetarianismo reduzindo-o a uma cômica 

superstição” (2007, p.54, tradução nossa). 

Além disto, o vegetarianismo pitagórico – como prática purificatória, depuradora do 

corpo e apuradora do intelecto – deixou de ser associado à elevação da psyché e à crença na 

alma cósmica; sua descaracterização – e o consequente enfraquecimento de seu potencial de 

propagação – evitou/aram, por muitos séculos, a apresentação de (e a adesão a) um modo de 

vida alternativo ao estabelecido pela lógica antropocêntrica, predominante no Ocidente.  

O longo processo de desmoralização do vegetarianismo reprimiu questões 

fundamentais para a Ética Animal, principalmente no que se refere aos direitos dos animais, e 

aos nossos deveres morais. As discussões suscitadas pelo vegetarianismo, trazidas à tona nas 

últimas décadas de maneira vigorosa, jogam luz sobre questões caras à Ética Animal – as 

quais, em pleno século XXI, não podem mais ser ignoradas. Tal cenário nos leva a crer, com 

certo otimismo, que os mecanismos de deslegitimação do vegetarianismo, com seus 

argumentos e estratégias, estejam em franco processo de debate, reflexão e reversão.  
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8. APÊNDICE 

 

TABELA CRONOLÓGICA DE FONTES DE PITÁGORAS  

(adaptada a partir do original de Carl Huffman) 

300 d.C. Iâmblico 

(ca. 245–325 d.C.) 

Vida Pitagórica 

 

Porfírio 

(234–ca. 305 d.C.) 

Vida de Pitágoras 

 

Diógenes Laércio 

(ca. 200–250 d.C.) 

Vida de Pitágoras 

200 d.C. Sextus Empiricus 

(circa 200 d.C.) 

Adversus Mathematicos  

100 d.C. Nicômaco 

(ca. 50–150 d.C.) 

Introdução à Aritmética, Vida de Pitágoras 

(fragmentos citados por Iâmblico) 

 Apolônio de Tiana 

(morreu ca. 97 d.C.) 

Vida de Pitágoras (fragmentos citados por Iâmblico) 

 

Aécio 

(primeiro século d.C.) 

Opiniões dos Filósofos  

300 a.C. Timeu de Taormina 

(350–260 a.C.) 
(historiador da Sicília) 

 

Academia  

(de Platão) 

Heráclides 

(ca. 380–310) 

Xenócrates 

(ca. 396–314) 

Espeusipo 

(ca. 410–339) 

    

Liceu  

(de Aristóteles,  

Escola Peripatética) 

Dicearco 

(ca.370–300) 

Aristóxeno 

(ca. 370–300) 

Eudemo 

(ca.370–300) 

Teofrasto 

(372–288) 

 

Aristóteles 

(384–322) 

 

400 a.C. Platão 

(427–347)  

500 a.C. Pitágoras  

(570–490)  

*Circa (ca.) – por volta de  


