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RESUMO 

“Comida é boa para se pensar”, assim afirma Claude Lévi-Strauss que, por meio da comida, 

procura discernir as sociedades e grupos ao redor do prato. As variações desse tema podem 

indicar desde hierarquias sociais, acesso ao alimento até aquilo que se encontra além. Tendo 

como instrumento a antropologia da comida e a “hermenêutica dos espaços”, buscamos uma 

melhor compreensão do bloco presente em 1Coríntios 8 a 11, o qual tem como tema central 

alguns tipos de refeição que se faziam presentes nas mesas greco-romanas e também na co-

munidade cristã em formação na cidade de Corinto. Essa comunidade do primeiro século, 

majoritariamente constituída por pessoas do baixo estrato, busca, no ato de comer juntos, 

estabelecer proximidade, coesão e a criação de uma identidade própria frente aos inúmeros 

grupos religiosos existentes no período. Para tanto, a refeição comunitária e o ritual eucarís-

tico, estruturado como uma refeição funerária, buscam, dentre outras coisas, a preservação 

da memória e a participação do Cristo ressurreto, nova divindade estabelecida e celebrada 

pelos integrantes dessa comunidade de fé liderada pelo apóstolo Paulo. Como comida ritual, 

a sua performance precisa ocorrer de forma precisa, a fim de que alcance o objetivo espera-

do. Essa questão não estava sendo observada pelos integrantes desse grupo cristão, fazendo 

com que o apóstolo trouxesse a memória as tradições bem como a instituição do ritual euca-

rístico, a fim de, o mesmo fosse realizado apropriadamente. Essas reuniões, de caráter co-

munitário, poderiam acontecer em vários espaços, tais como lojas, domus e insulae, não 

havendo necessariamente um local fixo pré-estabelecido para elas. Entendemos que essas 

reuniões majoritariamente aconteciam nas insulae, dada a característica popular da comuni-

dade cristã, e que essas reuniões deveriam ser itinerantes. Nelas a frugalidade alimentar era 

evidente e o ritual, estabelecido com os elementos de pão e vinho, se fazia presente e possí-

vel. A presença viva da nova divindade, participante de honra da refeição, teria sua vida e 

ensinamentos partilhados à mesa, a fim de que novas pessoas tivessem acesso a essa nova 

religião em formação. Comida, portanto, é boa para se pensar e também para se criar identi-

dade, pois era reconhecida como elemento estruturante no mundo mediterrâneo tanto para 

vivos como para mortos. 

 

Palavras-chave: comida; refeição funerária; ritual; eucaristia; insula; Corinto. 



 

 

ABSTRACT 

“Food is good to think about,” says Claude Lévi-Strauss, who through food seeks to discern 

the societies and groups around the plate. Variations on this theme may indicate from social 

hierarchies, access to food to what lies beyond. Having as an instrument the anthropology of 

food and the “hermeneutics of spaces”, we seek a better understanding of the block in 1 Co-

rinthians 8 to 11, which has as its central theme some types of meals that were present in 

Greco-Roman tables and also in Christian community in formation in the city of Corinth. 

This first-century community, mostly made up of people from the lower strata, seeks, in the 

act of eating together, to establish proximity, cohesion and the creation of its own identity in 

front of the numerous religious groups existing in the period. To this end, the communal 

meal and the Eucharistic ritual, structured as a funeral meal, seek, among other things, the 

preservation of memory and the participation of the risen Christ, a new deity established and 

celebrated by the members of this apostle-led community of faith Paul. As ritual food, its 

performance needs to occur precisely in order to achieve its intended goal. This question 

was not being observed by the members of this Christian group, causing the apostle to recall 

the traditions as well as the institution of the Eucharistic ritual, so that it could be properly 

performed. These community meetings could take place in various venues, such as shops, 

domus and insulae, and there is not necessarily a pre-established fixed venue for them. We 

understand that these meetings mostly took place in the insulae, given the popular character 

of the Christian community, and that these meetings should be itinerant. In them the food 

frugality was evident and the ritual, established with the elements of bread and wine, was 

present and possible. The living presence of the new deity, the meal's honoree, would have 

his life and teachings shared at the table, so that new people would have access to this new 

religion in formation. Food, therefore, is good for thinking and also for creating identity, as 

it was recognized as a structuring element in the medium-world for both the living and the 

dead. 

 

 

Keywords: food; funeral meal; ritual; Eucharist; insula; Corinth. 
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RESUMEN 

 

"La comida es buena para pensar", dice Claude Lévi-Strauss, quien, a través de la comida, 

busca discernir las sociedades y grupos alrededor del plato. Las variaciones sobre este tema 

pueden indicar, desde las jerarquías sociales, el acceso a los alimentos a lo que hay más allá. 

Teniendo como instrumento la antropología de los alimentos y la "hermenéutica de los es-

pacios", buscamos una mejor comprensión del bloque en 1 Corintios 8 a 11, que tiene como 

tema central algunos tipos de comidas que estaban presentes en las mesas grecorromanas y 

también en Comunidad cristiana en formación en la ciudad de Corinto. Esta comunidad del 

primer siglo, compuesta principalmente por personas de los estratos inferiores, busca, en el 

acto de comer juntos, establecer proximidad, cohesión y la creación de su propia identidad 

frente a los numerosos grupos religiosos existentes en el período. Con este fin, la comida 

comunitaria y el ritual eucarístico, estructurado como una comida funeraria, buscan, entre 

otras cosas, la preservación de la memoria y la participación de Cristo resucitado, una nueva 

deidad establecida y celebrada por los miembros de esta comunidad de fe dirigida por após-

toles Paulo. Como alimento ritual, su desempeño debe ocurrir precisamente para lograr su 

objetivo previsto. Esta pregunta no fue observada por los miembros de este grupo cristiano, 

lo que provocó que el apóstol recordara las tradiciones, así como la institución del ritual 

eucarístico, para que pudiera realizarse correctamente. Estas reuniones comunitarias podrían 

llevarse a cabo en varios lugares, como tiendas, domus y aislamientos, y no existe necesari-

amente un lugar fijo preestablecido para ellos. Entendemos que estas reuniones tuvieron 

lugar principalmente en las insulas, dado el carácter popular de la comunidad cristiana, y 

que estas reuniones deberían ser itinerantes. En ellos, la frugalidad alimentaria era evidente 

y el ritual, establecido con los elementos del pan y el vino, estaba presente y era posible. La 

presencia viva de la nueva deidad, el homenajeado de la comida, compartiría su vida y sus 

enseñanzas en la mesa, para que nuevas personas tuvieran acceso a esta nueva religión en 

formación. La comida, por lo tanto, es buena tanto para pensar como para crear identidad, 

ya que fue reconocida como un elemento estructurante en el mundo medio tanto para los 

vivos como para los muertos. 

 

 

Palabras llave: comida; comida fúnebre ritual Eucaristía ínsula Corinto 
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INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa destina-se a identificar a eucaristia como marca identitária da comuni-

dade cristã estabelecida pelo apóstolo Paulo na cidade de Corinto e também perceber essa 

refeição ritual como uma refeição funerária. Outro objetivo é identificar os possíveis lugares 

em que esta refeição ritual juntamente com a refeição comunitária aconteciam, uma vez que 

somente na casa da elite romana – a domus, parece-nos muito restrito. 

Para tanto, partiremos de alguns pressupostos bem como de alguns referenciais que 

nos auxiliarão durante todo o processo. Tais pressupostos têm início na localização geográ-

fica, privilegiada, da cidade de Corinto, a qual, situada em um Istmo, era utilizada como um 

entreposto comercial que atraía embarcações de todo o Mediterrâneo; fazendo com que 

houvesse um grande encontro transcultural e étnico, possibilitando assim inúmeras constru-

ções e/ou reconstruções, assimilações e/ou inovações, e até mesmo propagação de ideias, 

ideologias, religiosidades, teologias, etc. Corinto poderia ser identificada como uma cidade 

com muitos gostos e sabores, os quais, quando unidos, transformavam-se em novas proposi-

ções, pratos e códigos.  

De acordo com Maria Regina Cândido, as sociedades mediterrâneas utilizaram uma 

ampla rede de conectividade para simbolizar e perpetuar as relações socioculturais, comer-

ciais e políticas entre os diversos segmentos sociais da Antiguidade1. Ao observarmos o 

mapa a seguir, podemos reconhecer a posição estratégica dessa cidade bem como a sua rela-

ção com todo o Mediterrâneo. Isso fazia com que essa cidade se tornasse além de um entre-

posto comercial, rota certa para os navegadores desse período. Assim, vários povos, costu-

mes, culturas, religiosidades e tantas outras coisas que se entrecruzavam no seu dia a dia, 

tornavam essa rede de conectividade rica, no sentido polissêmico de novas construções e 

                                                 

1 XIV Jornada de História Antiga. Rede de Conectividade no Mediterrâneo Antigo. UERJ/NEA, 2017. 
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concepções que ao se encontrarem já poderiam se tornar outras; devido a assimilação, apro-

priação e/ou ressignificação propiciadas por ela.  

 

Fonte: http://www.wikiwand.com/es/Antigua_Corinto 

Se observarmos a Corinto do século 1, encontraremos uma cidade que foi reconstru-

ída em 44 a.C como uma “mini-Roma”, com a migração de 16 mil colonos enviados direta-

mente de Roma; possuindo características similares e/ou bem parecidas com a sua matriz 

(WALTERS, 2005). Mas não podemos esquecer que nossa cidade ocupa terras gregas e que 

foi, antes de sua completa destruição pelo general romano Mumius, uma das cidades-

estados gregas de destaque. Por mais que houvesse a intenção de fazer dessa cidade uma 

colônia romana, como era reconhecida, traços específicos do local e de sua cultura se en-

contravam entrelaçados e/ou ressignificados na sociedade ali reorganizada. Logo, pressu-

pomos que existem muitas reelaborações e incorporações realizadas na cultura grega da 

cidade pelos romanos, construindo novas semiosferas, nas quais podemos observar um di-

namismo cultural, no qual a criatividade e a reação a ela no contexto cultural de Corinto são 

uma constante sempre fluida. 

Esses encontros estão presentes em todas as instâncias. Portanto, faz-se necessário 

elencarmos fatos da cultura grega e de sua epistemologia a fim de identificarmos o que pode 

ter sido assimilado, transformado e/ou agregado pelos romanos ao que já era conhecido ou 

mesmo realizado. 

Como já mencionado acima, o Mediterrâneo do primeiro século se configura em um 

mundo conectado e, portanto, com características globalizantes. Veremos que um desses 

itens é exatamente a refeição ou o ato de comer à mesa que, apesar de possuir variadas ca-

http://www.wikiwand.com/es/Antigua_Corinto
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racterísticas, comportava uma estrutura básica unificadora. Assim, através de uma Antropo-

logia da Comida, procuraremos perceber as complexidades e estruturas inerentes a esse 

mundo, tendo como objetivo principal a eucaristia, como um tipo de refeição em meio a 

tantas outras. Refeições realizadas na comunidade cristã estabelecida na cidade de Corinto 

sinalizavam, dentre outras coisas, que esse grupo estava em continuidade com o movimento 

cristão de terras siro-palestinenses, iniciado por Jesus. Nessa perspectiva, observaremos 

também o espaço em que essas refeições aconteciam. Percebemos os espaços de refeição 

como um local privilegiado onde se tinha um microcosmo social e, portanto, a estrutura 

inerente à sociedade em que se estava, no que tange aos aspectos políticos, sociais e religio-

sos; uma vez que, antropologicamente, a refeição pode conter características de associação, 

distinção e pertença. 

Para tanto, nos apoiaremos sobre alguns referenciais que nortearão essa pesquisa, 

tais como a Antropologia da Comida e o que estamos chamando de “Hermenêutica dos Es-

paços”.  

Antropologia da comida 

O estudo da Antropologia visa o entendimento do fenômeno social total, a partir da 

integração de diferentes áreas, tais como economia, história, política, religiosidade, dentre 

tantos outros elementos constitutivos de uma determinada realidade. Assim, para entender-

mos um fenômeno social, precisamos estar atentos às partes que o compõe, isto é, aos seus 

sistemas simbólicos (LAPLANTINE, 1995; KUPER, 2002). De acordo com Geertz, ao es-

tudarmos esses sistemas simbólicos presentes em uma dada sociedade, estamos observando 

a cultura estabelecida e partilhada pelos seus membros; e, uma vez que ela se apresenta ci-

frada por símbolos é preciso ler, traduzir e interpretá-los (GEERTZ apud LARAIA, 2008). 

Portanto, analisando os aspectos culturais e sociais, e observando-lhes como variáveis inde-

pendentes, mas que também detinham fatores mutuamente interdependentes (KUPER, 

2002).  

A maneira de conceber o mundo, as posturas corporais, a ordem moral e valorativa, 

bem como o comportamento social fazem parte de um processo assimilado pelo indivíduo 

por meio dos modelos culturais próprios de cada sociedade. É através deles que o indivíduo 

desenvolve o seu conhecimento e as atitudes perante a vida (GEERTZ, 1990; CUCHE, 
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2002; LARAIA, 2008). Assim, cada cultura é um universo em si mesmo e, de acordo com 

Mary Douglas, constituída em um sistema de rótulos que, sistematizado através de códigos, 

legitima e mantém uma estrutura a fim de que pressupostos estabelecidos não sejam pertur-

bados (DOUGLAS, 1966). 

 As práticas alimentares, presentes desde sempre na história da humanidade, constitu-

em-se um mapa a ser seguido, o qual pode nos orientar dentre as questões culturais marcan-

tes nas sociedades através da história. A Antropologia da comida é uma área da Antropolo-

gia explorada, principalmente, pelos estudos de Willian Robertson Smith e, que relaciona-

ram, durantes anos de 1880, os temas do sacrifício e da comida; bem como pelas pesquisas 

de Audrey Richards (1951), que foi aluna de Malinowski e enfatizou o papel central da co-

mida para a compreensão da cultura (MINTZ, 2001; AZEVEDO, 2017). Audrey Richards é 

considerada a pioneira dessa forma de estudo antropológico. O tema era visto, inicialmente, 

como algo menor, dado que as refeições eram realizadas somente por mulheres e o campo 

de pesquisa antropológico era de eminência masculina. Mas esta situação se alterou com a 

publicação do livro de Jack Godoy, Cooking, Cuisine and Class (1982), e depois com as 

pesquisas de Evans-Pritchard; quando se constatou que a comida poderia ser associada a 

vários povos e também que, ao se comer algo, uma pessoa poderia não estar fazendo isso 

apenas pela comida em si, mas também pelo que ela representava. A comida poderia ser, 

assim, identificada como um marcador étnico (MINTZ, 2001). 

Comida é carregada de cultura, pois, embora o ser humano possa comer de tudo, na 

verdade não come qualquer coisa, mas faz escolhas ligadas às questões econômicas, nutrici-

onais, políticas e religiosas. O alimentar-se constitui-se em um ato vital, mas, ao fazê-lo, o 

ser humano cria práticas e atribui significados que vão além da dimensão biológica, pois há 

um sentido ou sentidos inerentes (MACIEL, 2001). Montanari denomina isso de “linguagem 

alimentar”: 

[...] Assim como a língua falada, o sistema alimentar contém e transporta a cultura 

de quem o pratica, é depositário das tradições e da identidade de um grupo. Cons-

titui, portanto, um extraordinário veículo de autorrepresentação e troca cultural: é 

instrumento de identidade, mas também o primeiro modo para entrar em contato 

com culturas diversas, uma vez que comer a comida de outros é mais fácil – pelo 

menos aparentemente – que decodificar sua língua. [...] As identidades culturais 

não são realidades metafísicas nem estão escritas no patrimônio genético de uma 

sociedade, mas se modificam e se redefinem incessantemente, adaptando-se a situ-

ações sempre novas, determinadas pelo contato com culturas diversas (MONTA-

NARI, 2013, p. 183-184). 
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Ao utilizarmos a Antropologia da Comida, observaremos a comida utilizada nos es-

paços de refeição presentes no Mediterrâneo do primeiro século; especialmente nos ambien-

tes festivos: banquetes, refeições comunitárias, festividades religiosas; e nos espaços da 

pólis: públicos e/ou domésticos. Entendemos que a comida se constitui em elemento forma-

tivo e informativo, uma vez que através dela podemos entender melhor a realidade circun-

dante e o próprio indivíduo ou grupo presente em uma sociedade; afinal, o ser humano ali-

menta-se de acordo com a sociedade à qual pertence e, mais precisamente, conforme seu 

próprio grupo social, estabelecendo distinções e marcando fronteiras (MACIEL, 2016; 

MACIEL; CASTRO, 2016). 

A prática alimentar, culturalmente construída, é polissêmica, e compartilhar uma re-

feição indica as relações sociais existentes e caracteriza o grupo em observação. Há obriga-

ções implícitas aos participantes que se encontravam à mesa, bem como a reciprocidade era 

algo esperado dos mesmos. Essas eram características peculiares do período greco-romano 

(CROSSAN, 1995). Como afirma Millan: 

[...] Na alimentação humana se materializa a estrutura da sociedade, se atualiza a 

interação social e socioambiental, as representações socioculturais (crenças, nor-

mas, valores...) que dão significado à ação social [...] dos que têm em comum uma 

mesma cultura. A abstração conceitual da cultura se concretiza no prato (MIL-

LAN, 2012, p. 99). 

Portanto, ao observarmos as dinâmicas estabelecidas durante as refeições nos mais 

variados espaços, podemos identificar um microcosmo social em que hierarquias, estrato 

social, opções religiosas, rituais etc., encontram-se estabelecidos, agregados, resignificados 

ou completamente transformados.  

Assim, para melhor entendimento do cristianismo primitivo, seguiremos dois aspec-

tos importantes: i) o fato de que as categorias mentais estão em transformação; e ii) que essa 

transformação se dá em processos lentos, de longa duração (NOGUEIRA, 2015). 

 Pelo exposto acima, pressupomos que as práticas alimentares, ao mesmo tempo, 

confirmam e ilustram estes dois aspectos. 

Hermenêutica dos espaços 

Reconhecemos que os espaços na antiguidade eram locais que emitiam mensagens. 

Dependendo do espaço ocupado, uma mensagem era emitida, podendo influenciar de modo 

significativo o entendimento da narrativa bíblica. Toda narrativa é construída dentro de um 
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espaço ou todo espaço comporta uma narrativa, seja de forma real ou imaginária. Fato é 

que, na elaboração de narrativas, os autores e/ou escritores estruturam uma cena e essa se 

encontra localizada em um espaço determinado.  

Quando estamos no ambiente da cidade antiga, no que tange à sua arquitetura, à or-

ganização das ruas, ao centro comercial, à periferia, às residências da elite (GATES, 2011), 

encontramo-nos em um ambiente estruturado de forma a reproduzir a sociedade que o pro-

duziu, isto é, o espaço da pólis é um espaço planejado que sinaliza as estruturas estabeleci-

das daquele local. Com relação à Antiguidade, temos uma linguagem universal que se refere 

à estruturação da pólis, mas também distinta, quando se trata dos espaços de refeição. 

A pólis, por exemplo, conta com uma arquitetura denominada “Monumentalidade”, 

uma forma de alta visibilidade e durabilidade que tinha como princípio a demonstração de 

poder e continuidade (HIRATA, 2009). O espaço da refeição, em dimensões menores, mas 

nem por isso menos importante, possuía toda uma elaboração e preparação por parte do an-

fitrião ao receber seus convidados. Esse local poderia se localizar tanto no espaço público 

como no doméstico. Em cada um desses locais se encontrava estabelecida uma hierarquia de 

poder, bem como dinâmicas extáticas com respeito aos relacionamentos e regras da socie-

dade em que se encontrava. Portanto, o espaço que se ocupava possuía significados diferen-

tes, os quais, acrescidos de uma narrativa, podiam alterar significativamente o entendimento 

de um texto. 

Podemos observar tais convergências quando dos grandes festivais, seguidos de pro-

cissões que se deslocam pelas ruas centrais da pólis e terminam em grandes templos. Tem-

plos que possuíam um espaço de refeição onde a partilha de uma parte da carne sacrificada 

era realizada. O que dizer de funerais de pessoas eminentes e de banquetes públicos, quando 

aconteciam grandes vitórias e conquistas por parte do Império? A “Monumentalidade” ex-

pressava e comunicava um poder maior, ou mesmo o poder estabelecido na sociedade em 

que se vivia. Observamos essa característica também no espaço da refeição, como por 

exemplo na domus romana – espaço da casa de uma pessoa de alto estrato social, que con-

tava com um local específico no qual se realizava a principal refeição do dia, com convida-

dos e alimentos distintos, os quais tendem a demonstrar a superioridade e, consequentemen-

te, o poder do anfitrião. O número de escravos durante o serviço da refeição, a excentricida-

de do tipo de alimento servido, os convidados reclinados no triclínio, todo o caminho per-

corrido pelo convidado até o local da refeição... Esse caminho, geralmente, guiava o comen-
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sal por toda a casa, fazendo com que a mensagem implícita fosse veiculada e marcada no 

convidado. Não havia necessidade de palavras, pois o próprio espaço discursava sobre as 

características do pater familias ou anfitrião dono daquele espaço e das pessoas e de tudo 

que compunha o mesmo. 

Quando colocamos o espaço da domus romana em relação com a ínsula, os tamanhos 

são absurdamente diferentes, e o alimento ingerido segue a mesma lógica. No segundo am-

biente, os espaços são menores, por vezes constituídos apenas de um cômodo, as refeições 

eram realizadas nas ruas e a dieta era constituída de pão, vinho e mingau, na maioria das 

vezes. O poder visualizado na domus era o oposto na ínsula – pequena, escura e perigosa de 

se morar, dada a falta de estrutura e planejamento. A ausência do espaço da refeição, nosso 

tema, indica a completa falta de provisão peculiar nesse período. Assim, os espaços nos si-

nalizam mensagens próprias e específicas! 

Dito isso, como visualizaríamos o espaço ou os espaços em que as refeições e a eu-

caristia aconteciam na comunidade de Corinto? O que esse espaço poderia indicar sobre a 

própria comunidade? 

Ao propormos tal percepção, recordamos que nos localizamos na comunidade cristã 

primitiva de Corinto, a qual tem suas reuniões estabelecidas em uma domus romana 

(THEISSEN, 1982; O’CONNOR, 2002). Mas as comunidades cristãs eram compostas ma-

joritariamente por pessoas empobrecidas, do estrato baixo da sociedade (FRIESEN, 2005). 

Então, seria mesmo somente no espaço da domus romana que essas refeições aconteceriam? 

A comunidade poderia ocupar, alugar e/ou se encontrar em outros espaços que identificari-

am melhor a sua proposta e identidade cristã em formação? 

Propomos alterar a leitura realizada no texto, partindo do espaço para a narrativa; is-

to é, observar se o relato se encontra em espaço público ou privado, religioso ou não, do alto 

ou do baixo estrato social, quais são as personagens presentes e o que elas estão represen-

tando nesse espaço, etc. Para isso, trabalharemos o entorno presente no bloco de 1Coríntios 

8 -11, onde o tema se encontra presente e possui várias propostas hermenêuticas. 

 O espaço se constituiria no contexto específico frente a narrativa, pois seria um veí-

culo direcionador da mensagem estabelecida ou da mensagem que se deseja estabelecer. 

Seria uma mudança de foco, na qual se observaria, em primeiro lugar, o espaço elaborado 

e/ou construído, as personagens presentes, o mobiliário, a dinâmica relacional existente e, a 

partir dessas informações, partiríamos para a construção e/ou entendimento da narrativa.  
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Entendemos que, ao realizar tal “inversão”, poderemos perceber novas hermenêuti-

cas e fazer novas descobertas no ambiente elencado, pois identificaremos espaços como 

microcosmos sociais. 

Para tanto a pesquisa será apresentada em três capítulos. No primeiro capítulo, bus-

caremos reconhecer a comida como elemento estruturante em narrativas do cotidiano e em 

textos bíblicos. A comida, como elemento simbólico, está presente em todas as culturas e 

pode indicar as estruturas sociais que constituem uma dada sociedade e/ou grupo. Através 

dela poderemos entender a sociedade presente no mundo antigo em vários âmbitos. 

O segundo capítulo, intitulado como Comida e seu Ambiente, busca apresentar os 

variados tipos de comida e de refeições do primeiro século. Trataremos da refeição e dentre 

ela da refeição e/ou rito eucarístico. Apresentaremos os espaços em que essas refeições 

ocorriam e/ou poderiam ocorrer tais com a insula, lojas, tavernas e jardins. Veremos a pos-

siblidade do aluguel de espaços a fim de, por exemplo, a comunidade cristã de Corinto se 

reunir a fim de partilhar a refeição comunitária e o próprio ritual eucarístico. 

Dois tipos de refeição são apresentados nesse capítulo, a refeição que servia como ostenta-

ção e a refeição voltada para subsistência. Cada uma com suas características, itens peculia-

res e grupos sociais distintos. 

 No terceiro capítulo, que encerrará a pesquisa, serão apresentados mais dois tipos de 

comida, a comida ritual e a comida ou refeição funerária. Veremos como, através da comi-

da, a identidade da comunidade cristã estabelecida em Corinto pode ter sido forjada; tendo 

como base o ritual e a refeição funerária. O rito eucarístico dessa comunidade era uma re-

feição funerária ou senão com traços de uma refeição desse tipo. Para tanto, veremos que, o 

apóstolo Paulo, líder e fundador da comunidade cristã se utiliza de entendimentos e concep-

ções da época para introduzir esse tipo de refeição na produção da identidade desse grupo 

frente a tantos outros presentes na sociedade. Para isso, buscaremos observar as narrativas 

de morte presentes no epistolário paulino, entendendo o texto pelo texto sem concepções 

teológicas pré-concebidas. 

 Nossa proposta é, no decorrer dos capítulos, trabalhar simultaneamente com a An-

tropologia da Comida e com a Hermenêutica dos Espaços; isto é, observar o quê, quando, 

com quem e onde se come. Tais perspectivas nos levarão a novas respostas, visto ser um 

novo caminho a ser percorrido para o estudo de um texto bíblico. 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

A COMIDA E O ATO DE COMER  

1 As práticas alimentares: presença, códigos e interdisciplinaridade 

A refeição é um tema recorrente na literatura bíblica, desde o mito da criação em Gê-

nesis até o Apocalipse de João. Do fruto proibido comido pelo casal primordial até o banquete 

messiânico prometido aos fiéis, que também terão acesso à árvore que produz frutos que cu-

ram todas as doenças. Em várias narrativas, vemos a comida como sinal de aliança, hospitali-

dade, cura, purificação e também como marca identitária, quando há refeições ou alimentos 

específicos que sinalizam a pertença a um determinado grupo. Há refeições que podem indi-

car contaminação, quando regras pré-estabelecidas são quebradas ou ignoradas ao se comer 

algo que não se deveria; apesar de não ser possível sabermos, realmente, o que um grupo e/ou 

uma comunidade comia. 

A distinção entre grupos pode ser realizada através daquilo que se come ou não se co-

me. A abstinência ou o jejum também se apresentam como mensagens e interditos utilizados 

na classificação de pessoas ou grupos, podendo ser utilizados na classificação, separação ou 

indicação de níveis de santidade ou pureza. Uma seleção de alimentos e de bebidas pode esta-

belecer desde pertença, poder, exclusão, pobreza, até mesmo eternidade, dependendo do perí-

odo, do contexto e do objetivo estabelecido por um grupo ou por um povo imerso em teologi-

as próprias de seu tempo e/ou aquelas advindas de interações culturais. 

A refeição se constitui em um tema de todas as épocas pois, ao observarmos as socie-

dades ao longo dos tempos, veremos que a alimentação é uma característica peculiar de um 

povo e faz parte de sua identidade. Exemplos como o de Perséfone, que, na mitologia grega, 

ao comer o grão de romã ficou presa a dois mundos; dos deuses do Olimpo, que se alimenta-
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vam de mel e ambrosia – alimentos específicos dos deuses. Quando observamos no mundo 

siro-palestinense o uso frequente do trigo, da cevada, do azeite e do vinho; ou quando entra-

mos no campo das oferendas aos deuses, nos deparamos com o sangue, a carne, o trigo dentre 

outros cereais. Podemos observar ao mesmo tempo a universalidade do tema e a peculiaridade 

de cada cultura. 

O ser humano escolhe a sua alimentação não somente pelo valor nutricional, mas pe-

lo que ela pode significar em termos culturais e sociais. Fazer uma refeição não era um ato 

solitário e sem significado na Antiguidade. Na Antiga Mesopotâmia, por exemplo, a base 

alimentar era o pão e a cerveja, e a participação em uma refeição, além de estabelecer e for-

talecer vínculos sociais, poderia selar contratos entre as partes presentes à mesa; estabelecer 

uma celebração de casamento; e ainda comemorar ou relembrar os mortos. Outro exemplo 

pode ser observado na Assíria do fim do terceiro milênio, em que o fato de untar a cabeça 

de uma moça livre ou organizar um banquete de núpcias bastava para legitimar um casa-

mento. Um documento de contabilidade Babilônico, do princípio do segundo milênio, mos-

tra que, durante um casamento, o pai da noiva encarregava-se de distrair seus convidados e 

os convidados do noivo, até que este partisse com sua mulher, depois de terem recebido os 

presentes, dentre os quais produtos alimentares consumidos durante a festa. A cerimônia em 

si comportava, dentre outras coisas, uma troca simbólica de iguarias dispostas em uma me-

sa-bandeja, que eram consumidas, uma após a outra, pelas famílias da noiva e do noivo, 

criando assim um laço suplementar entre eles (FLANDRIN; MONTANARI, 1998). 

Fustel de Coulanges, em seu livro Cidade Antiga, ao situar sua pesquisa na Grécia e 

na Itália no período da Antiguidade clássica, nos informa que a principal cerimônia no culto 

doméstico2 era um banquete chamado sacrifício e que, nessa cerimônia, a necessidade de se 

                                                 

2 Para essa religião doméstica, não existiam regras uniformes, nem um ritual comum. Cada família gozava, a 

esse respeito, da mais completa independência. Nenhum poder estranho tinha o direito de estabelecer regras 

para o seu culto ou de firmar normas para a sua crença. Não existia outro sacerdote além do pai, e  este, como 

sacerdote, não conhecia superior hierárquico. O pontífice de Roma ou o arconte de Atenas podiam certificar -

se se o pai de família cumpria com todos os seus ritos religiosos, mas não tinham o direito de lhe ordenar nem 

a mais ligeira alteração em suas leis domésticas de religião. A sua regra era absoluta. Cada família tinha as 

suas cerimônias, que lhe eram próprias e, do mesmo modo, as suas festas particulares, as suas fórmulas de 

oração e os seus hinos. Só o pai, único intérprete e único pontífice da sua religião, é que tinha o poder de en-

siná-la, e somente a seu filho, sendo que ninguém mais podia ser instruído nas regras da sua religião caseira. 

Os ritos, as palavras próprias da oração, os cantos, tudo isso preenchendo a parte essencial dessa r eligião do-
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comunicar com a divindade era preenchida. O autor afirma, também, que na adoração ao 

fogo sagrado, o banquete era considerado o ato religioso por excelência, sendo presidido 

pelo próprio deus. Era ele quem tinha cozido o pão e preparado os alimentos, por isso era-

lhe devida uma oração no começo e outra no fim da refeição. Antes de comer, depositavam 

sobre o altar primícias do alimento; antes de beber, espalhavam a libação de vinho – parte 

da divindade cultuada. Ninguém duvidava de que sua presença na cerimônia era real e nem 

que estivesse ali para comer e beber. Quando a chama se elevava, era a afirmação da pre-

sença desse deus. Assim, dividia-se a refeição entre o homem e a divindade; cerimônia sa-

grada, sem dúvida, pela qual humano e divino entravam em comunhão. 

 Outro tipo de refeição eram os banquetes anuais nas sepulturas dos antepassados, 

em que as famílias partilhavam uma refeição regada a vinho junto ao túmulo do morto. 

Christine M. Tomas nos diz que esse banquete, geralmente, acontecia no dia do aniversário 

do morto e que, além da refeição, eram levadas violetas e rosas. Em Corinto, essa refeição 

também podia acontecer no primeiro dia de todos os meses (calendas). Nesses locais, havia 

um espaço específico para se deixar comida e bebida para o falecido, a fim de que seu espí-

rito não viesse a desfalecer (COULANGES, 2007, p. 15). O alimento e a bebida também 

eram levados, em outros momentos, até a sepultura e introduzidos por um buraco nas sepul-

turas planas diretamente até o corpo. Muitos vestígios desses banquetes foram encontrados 

em cemitérios da cidade de Corinto. Há informação ainda de que a fim de que o Banquete 

fosse realizado mesmo após a morte, o falecido deixava em seu testamento o valor necessá-

rio para que este fosse realizado por seus familiares (COULANGES, 2007). 

Em todas as refeições havia alimentos típicos de cada região. Quando no Mediterrâ-

neo, temos a chamada “tríade mediterrânea”, base de toda a cultura alimentar desta locali-

dade, formada por azeite, farinha e vinho. 

Foi esta tríade, já consolidada, existindo possivelmente já antes dos Gregos, que 

os homens, poéticos e agradecidos, elevaram a nível de divindade, ou para o dizer 

de um modo mais fácil, outorgaram-lhe divindades protetoras que desempenha-

vam um papel de intermediárias. Deméter foi a deusa dos trigos e dos seus deriva-

dos, das oitenta classes de pão, da pizza e de todo o tipo de pastéis, papas, crepes, 

etc. Benévola e amiga de dar, concede um dos três máximos bens da subsistência. 

                                                                                                                                                         

méstica, era patrimônio, propriedade sagrada que a família com ninguém partilhava, sendo até mesmo proibi-

do revelá-los a estranhos (COULANGES, 2007, p. 41). 
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A segunda é uma divindade sábia, de certo modo hierática, e de qualquer modo 

perfeita: Atena (AGUILERA, 2001, p. 25). 

Como terceira divindade, temos Dioniso, protetor da videira e do vinho, também as-

sociado a Deméter, pois, molhar o pão em vinho puro poderia indicar tanto uma maneira de 

iniciar o dia quanto o valor de uma oração. 

Assim, como nos sinaliza Maria Regina Cândido: 

[...] Arquéstrato (poeta siciliano) como grego tinha a noção que sociedade grega 

definia o mundo da civilidade grega como parte dos homens comedores de pão, os 

sitophagos, conceito definido por Homero na Odisseia de Ulisses e reforçado por 

Hesíodo nos Trabalhos e os Dias. A sociedade dos helenos vivia do cultivo de 

grãos e de cuidados com o gado nas pastagens. Ambos resultam em produtos con-

siderados dádivas dos deuses, que permitia aos gregos se alimentarem de pão pro-

duzido a partir dos cereais de Demeter e Perséfone. A carne seria proveniente de 

animais domésticos em sacrifícios aos deuses, bebem do vinho fornecido por Dio-

nísio e usam do cultivo do azeite cuja techné foi ensinada por Atena (CÂNDIDO, 

2012, p.164). 

Tanto humanos quanto deuses possuem suas predileções com respeito aos itens ali-

mentares, os quais possuem significados específicos, sendo categorizados como especiais, 

mágicos, sagrados, nobres ou populares. Assim, o que se encontra no prato e aquilo que inge-

rimos, constitui-se em uma rede de significados construídos ao longo de períodos e pode auxi-

liar no entendimento de uma sociedade, de um grupo ou mesmo de indivíduos, que se nortei-

am a partir de pressupostos estabelecidos na sociedade em que vivem ou em grupos dos quais 

fazem parte. Essa socialização, base da estruturação da vida em sociedade, precisa ser enten-

dida como: 

[...] sendo o processo de integração de um indivíduo a uma dada sociedade ou a um 

grupo particular pela interiorização dos modos de pensar, de sentir e agir, ou seja, 

dos modelos culturais próprios a esta sociedade ou a este grupo (CUCHE, 2002, p. 

102). 

Tais comportamentos auxiliam na identificação de variados grupos que, quando ob-

servados no todo social, se encontram divididos em dois polos desiguais e interdependentes: 

elite e população. Dois polos que podem ser caraterizados pelas peculiaridades no ato de 

comer ou na gastronomia escolhida, no espaço e na companhia em que esse ato se desen-

volve. Dennis Smith falando sobre a ideologia do banquete, cita Mary Douglas dizendo que: 

[...] Se comida é tratada como código, as mensagens codificadas serão encontradas 

no padrão de relações sociais sendo expressos. A mensagem é sobre os diferentes 

graus de hierarquia, inclusão e exclusão, limites e transações através de limites. 



 

24 

 

Como sexo, o falar de comida tem um componente social, tanto quanto biológico 

(DOUGLAS apud SMITH, 2001, p. 30). 

A comida, portanto, se apresenta como um “código social” que expressa os padrões 

de relação social que definem grupos e seus valores. Esses códigos são expressos através do 

que se come, como se come, quando se come e com quem se come. A alimentação de um 

povo passa por mudanças e influências ao longo da história, mas sempre há alguns elemen-

tos que marcam a cultura e/ou o modo de ser daquele povo. Assim, há alimentos que servem 

como marcadores étnicos e carregam em si a identidade de um povo. Tal fato pode ser des-

dobrado e/ou identificado em grupos específicos, os quais optam por alimentos que o identi-

ficam e/ou que estavam disponíveis. Isso também pode acontecer através da abstenção de 

um alimento ou de um grupo alimentar específico. Tal distinção pode ser realizada ou esta-

belecida com vários fins, desde uma distinção social entre ricos e pobres, a categorização de 

puros e impuros, a identificação do que é honrado ou desonrado etc. 

Cláudio Carlan lembra que várias personagens ricas e pobres contribuíram para criar 

hierarquias gastronômicas e enológicas, permitindo o bom servir à mesa para manter sua 

categoria social, honrar seus convidados e distinguir seu status social da maior parte da po-

pulação (CARLAN, 2012). Concordamos com Millan, quando afirma que: 

[...] Na alimentação humana se materializa a estrutura da sociedade, se atualiza a 

interação social e socioambiental, as representações socioculturais (crenças, nor-

mas, valores...) que dão significado à ação social [...] dos que têm em comum uma 

mesma cultura. A abstração conceitual da cultura se concretiza no prato (MIL-

LAN, 2012, p. 99). 

Portanto, o ato de comer é inerente ao ser humano, mas a forma como ele o faz é cul-

tural, aprendido a partir do local em que se vive. Sendo assim, locais diferentes moldam 

culturas diferentes e, consequentemente, formas de comer variadas. No ato de comer encon-

tramos códigos que nos indicam o formato societário estabelecido. Formato quase imutável , 

que detém objetivos específicos para a manutenção do poder vigente.  

O ato de comer possui sua própria alquimia; ele transforma indivíduos em socie-

dade e doença em saúde; muda personalidades; pode sacralizar atos aparentemente 

seculares; funciona como um ritual; transforma-se em um ritual; pode fazer com 

que a comida seja divina vingança ou amor e pode proclamar a identidade. Uma 

mudança tão revolucionária quanto qualquer outra na história de nossa espécie 

ocorreu quando o ato de comer deixou de ser meramente prático e passou a ser 

também um ritual (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2004, p. 59). 

Frente a essa afirmação, devemos indagar: por que as pessoas comem o que elas co-

mem? Dentre os quatro fatores citados por Peter Garnsey, entendemos que gosto e cultura 
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são pontuais. Assim, o ato de comer na antiguidade significava muito mais do que apenas se 

sentar ou reclinar à mesa junto a um grupo de pessoas previamente escolhido. Comida, no 

contexto mediterrâneo do primeiro século, era algo relativamente escasso, altamente valioso 

e inadequadamente distribuído. Por isso, aqueles que a possuíam exibiam excentricidades 

culinárias como demonstração de status. 

A gastronomia ganha destaque quando queremos entender os comportamentos e os 

hábitos cotidianos de uma sociedade ou de várias sociedades; uma vez que a cultura difere 

de lugar para lugar, bem como os hábitos e os comportamentos. Assim, a refeição  

denota um padrão, transmitido historicamente, de significados corporizados em 

símbolos, um sistema de concepções herdadas, expressas em formas simbólicas, 

por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem o seu co-

nhecimento e as atitudes perante a vida (GEERTZ, 1990, p. 67). 

Percebemos, portanto, que o ato de comer não tem apenas o objetivo de saciar a fo-

me, mas de identificar categorias e/ou estratos sociais, bem como reafirmar a estrutura pre-

sente na sociedade vigente.  

Assim, quando estudamos a sociedade romana ou greco-romana, nosso contexto de 

interesse, o que é servido em uma refeição, o local em que essa refeição é servida, quem são 

os participantes e quem são os excluídos, como os convidados e/ou convivas se portam à 

mesa, o local que estes ocupam à mesa e etc. são de suma importância para entendermos de 

maneira mais apropriada aquela sociedade. Pois, como os antigos romanos diziam: “Dize-

me o que comes e te direi quem és”. 

2 O ato de comer  

No ato de comer encontramos códigos que podem nos indicar valores e mensagens 

que estavam sendo transmitidas aos presentes e também aos ausentes, uma vez que, no caso 

de um banquete, o grupo que se reuniria seria estabelecido através de semelhanças sociais. 

Ao fazer isso, a exibição de comidas exóticas e a grande quantidade de comida e bebida 

eram fatores de extrema importância. 
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A fim de ilustrar esse fato, apresentaremos brevemente, duas obras bastante conheci-

das que se utilizaram de um gênero literário chamado Simpósio ou Banquete e relatam his-

tórias ao redor da mesa, isto é, no ambiente de refeição. São elas o Satyricon, de Petrônio, 

obra de 66 d.C.; e o Banquete de Platão, também conhecida como Simposium, escrita pro-

vavelmente por volta de 380 a.C. A Literatura Simpótica, como nos diz Paul Veyne, assume 

algumas características: 

O banquete é cerimônia de civilidade [...] Pois o banquete, para todos os usos, é a 

circunstância em que o homem privado desfruta do que ele de fato é e o mostra 

veridicamente a seus pares [...] O banquete constitui uma manifestação social 

equivalente ao prazer de beber – ou até maior – e por isso inspirou um gênero lite-

rário, o do “banquete”, em que os homens de cultura, filósofos ou eruditos (gram-

matici) abordam temas elevados (VEYNE, 2009, p. 172). 

No Simpósio de Platão ou Simposium, os comensais, ao estabelecerem, através do 

diálogo, o que aconteceria durante o banquete (atitude comum, liderada pelo simposiarca) 

sugerem a retirada da flautista, que acabara de entrar no espaço da refeição. Ao fazer isso, o 

grupo estabelece que, naquele banquete, não haveria excessos, a fim de que a discussão filo-

sófica fosse de alta qualidade. 

No Satyricon, as extravagâncias culinárias estão presentes no Banquete de Trimalci-

ão, bem como tudo é apresentado em excesso: bebida, divertimentos e o diálogo do anfi-

trião. A narrativa indica status e emite uma mensagem específica àqueles que estavam ao 

seu redor, isto é, no espaço em que o banquete acontece. Os alimentos postos à mesa; os 

convidados; os escravos que serviam e recepcionavam; a flautista, que acompanhava a ce-

rimônia de libação que marcava a abertura do simpósio; constituíam um ambiente social-

mente estruturado com objetivos específicos.  

Temos, portanto, duas histórias que ilustram grupos diferentes, com objetivos dife-

rentes, os quais formavam estratos sociais diferentes, mas que se encontravam ao redor da 

mesa. As movimentações no decorrer da refeição são específicas, indicando ênfases e men-

sagens singulares. 

Dennis Smith e Mattias Klinghardt’s – pesquisadores do Mundo Mediterrâneo – 

afirmam que havia uma refeição tradicional comum durante o período Mediterrâneo Greco-

Romano, que deixou as bases para todas as refeições ocorridas nessa época, sejam elas gen-
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tílicas, judaicas ou cristãs. Esse novo paradigma pode ser aplicado nas áreas literária e soci-

al do primeiro século a.C. ao quarto século d.C. (SMITH; TAUSSIG, 2012). 

Apesar de nomenclaturas diferentes, pois o que Dennis Smith denomina “Banquete 

Greco-Romano”, Mathias Klinghardt’s chama de “Refeição Comunitária”, ambos estão fa-

lando de refeição, que era caracterizada pelo ato de reclinar-se à mesa (marca do banquete 

formal) e organizada em dois momentos: deipnon (somente comida) e o simposium (somen-

te bebida). Através do Satyricon de Petrônio e do Simpósio de Platão, veremos como essa 

estrutura comensal poderia ser realizada. 

 O Satyricon de Petrônio e o Simpósio de Platão, ao descreverem uma cena de ban-

quete em suas narrativas, indicam as estruturas sociais nas quais estão inseridos. Como 

Smith nos sinaliza: “o banquete era uma instituição social de primeira ordem e que permeou 

todos os níveis da vida antiga” (SMITH, 2012, p.24). Logo, essa era uma estrutura conheci-

da e difundida no Mediterrâneo antigo. 

Os valores refletidos em ambos os textos eram, de fato, aqueles presentes na socie-

dade em que se encontravam. No caso do Simpósio de Platão, que servia como referência 

para a prática de banquetes em geral, a presença de Sócrates é aludida, o que faz com que 

esse modelo se estabelecesse como um banquete ideal, cujo objetivo principal era a busca 

pela virtude por meio de discussões filosóficas que aconteciam durante o Simpósio.  Já no 

texto do Banquete de Trimalcião, presente no Satyricon, a narrativa constituiu-se de uma 

sátira que, através de seus exageros e da inversão de papéis, nos dá indícios da organização 

social estabelecida e que é caricaturada na narrativa. 

Ambos os textos demonstram as estruturas sociais, bem como as dinâmicas e rela-

ções de poder existentes através do espaço utilizado para se realizar a refeição, dos alimen-

tos e da bebida consumidos, e da ação dos comensais e do anfitrião. 

Algumas diferenças também são encontradas, tais como: após o Deipnon, os comen-

sais presentes no Simpósio de Platão optam por terem o simposium (a parte das bebidas) de 

uma forma diferente: 

[...] todos assentiram em não se embriagar naquela reunião, limitando-se a beber 

tão-só o suficiente para sentirem prazer [...] Bem como ficou estabelecido, disse 
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Erixímaco, que beberemos apenas o que cada um desejar, sem constranger nin-

guém, propondo a seguir que a flautista que acabou de entrar seja dispensada. Que 

ela reserve seu instrumento a si mesma, ou, se preferir, às mulheres da casa, mas 

nos permita entreter-nos hoje na conversação. Se for vosso desejo, estou disposto 

a sugerir um tema (PLATÃO, p. 20). 

A ênfase do enredo do Simpósio de Platão está na discussão filosófica, que ocorre 

posteriormente às deliberações dos comensais que acontecem no período de intervalo entre 

as duas partes da refeição. Assim, os convidados, chamados de comensais, elegem como 

tema de discussão a homenagem ao deus Eros; em seguida, iniciam-se as discussões e dis-

cursos em torno do tema, tendo como ápice a fala de Sócrates, ao final. Já no Banquete de 

Trimalcião, a ênfase recai sobre as comidas exóticas, apresentadas durante a primeira parte, 

e no tipo de vinho consumido – de Falerno. Aqui não há temas sugeridos para uma discus-

são mais aprofundada, pois o anfitrião, o liberto Trimalcião, toma a palavra em todo o tem-

po. 

No Simpósio de Platão, os escravos aparecem na narrativa pontualmente: na recep-

ção de um convidado e ao levá-lo até o seu local para reclinar e no servir. Eles estão presen-

tes, mas são praticamente “invisíveis”. Já no Banquete de Trimalcião, os escravos ocupam 

uma parte importante da narrativa e da trama desenvolvida, havendo uma valorização inco-

mum dessas personagens que recebem extrema visibilidade. 

Em ambos os textos, temos a presença de comensais previamente convidados, os 

quais demonstram a importância do evento ao se prepararem para o mesmo. Vejamos dois 

exemplos: 

[...] Ele me contou que foi dar com Sócrates, o qual acabara de tomar banho e cal-

çava seu melhor par de sandálias, dois acontecimentos esporádicos em relação a 

ele. Diante disso, perguntou-lhe aonde pretendia ir e o porquê da boa aparência. 

‘Vou jantar na casa de Agaton’, respondeu [...] Assim, cuidei da boa aparência pa-

ra estar em consonância com o meu belo anfitrião (PLATAO, p. 13). 

[...] Vestidos com nossas melhores roupas (PETRÔNIO, p. 43). 

Os anfitriões se diferem grandemente, pois, no texto de Petrônio, Trimalcião era um 

liberto que havia convidado homens de variados estratos sociais para comporem o espaço da 

refeição em sua casa. Desde a entrada de sua casa até o triclínio (local onde uma refeição 

era realizada), a exuberância e ostentação são observados. O motivo do Banquete é a própria 

ostentação e o autogloriar-se do dono da casa. 
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Já no Simpósio de Platão, Agaton, o anfitrião, reúne os amigos a fim de celebrar o 

prêmio recebido no Festival de Dramaturgia Ateniense. Os convidados são pessoas ilustres 

que compõem o alto estrato social da época. Não há descrições do espaço em questão, mas, 

sim, dos convidados, tal a importância que esses conferiam ao local e não o contrário.  

Quando observamos os dois textos, percebemos que a estrutura social está retratada 

nos acontecimentos ocorridos no espaço doméstico, especificamente no espaço da refeição. 

Há descrição de toda a estrutura: convidados, comida, bebida, escravos que recebem e ser-

vem aos convidados, e as dinâmicas próprias de cada banquete. 

No Banquete de Platão, os escravos se “mostram” invisíveis e, consequentemente, 

sem voz. Sua presença é pontuada pelo ato de servir e, por isso, aparecem na narrativa em 

alguns momentos específicos. Os escravos aqui sinalizam as pessoas que compunham o 

baixo estrato desse período, as quais eram como Robert Knapp (2011) classifica: pessoas 

comuns, invisíveis à elite, mas fundamentais para a manutenção da sociedade. Os convida-

dos pertencem a um grupo privilegiado e optam pela conversa filosófica na busca da virtu-

de. Os mesmos compõem um pequeno grupo de, no máximo, seis convivas, demonstrando, 

assim, a intimidade e a restrição peculiares. O anfitrião reúne um pequeno grupo de amigos 

do mesmo nível social, pois a igualdade, a comunhão e a boa ordem precisavam ser fortale-

cidas sempre! Tanto que a ênfase na discussão filosófica sinaliza o entretenimento como 

algo de extrema importância. Através da retórica, os convidados se exibiam, buscando a 

aprovação e o consequente louvor/elogio do outro. Esse banquete simboliza a estrutura so-

cial a partir da ótica da elite. 

De forma completamente diferente, temos o Satyricon de Petrônio, que satiriza a es-

trutura social da época e, consequentemente, as relações de poder estabelecidas; pois, ao 

tentar imitar um banquete de elite, o mesmo se torna ridículo. Ao compor tais críticas, a 

construção se dá a partir do anfitrião, que é um liberto, o qual tem convidados do mesmo 

nível social e dá voz àqueles que estavam sem voz no Simpósio de Platão. Esse grupo, en-

tão, recebe voz e destaque no Banquete de Trimalcião; apresentados com extrema visibili-

dade, demonstram, através das variadas cenas, suas atitudes, sentimentos e julgamentos 

(PERKINS, 2009). O grupo de comensais é grande, demonstrando, quem sabe, o clamor por 

aceitação e abertura de oportunidades a todos. A ênfase na comida exótica e na bebida em 

excesso é um contraponto, pois essas ênfases podem expressar o desejo de projeção e status 
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de Trimalcião, bem como indicar a escassez daqueles que pertencem ao baixo estrato, os 

quais se encontram presentes nessa mesa. 

Parece que Petrônio constrói a narrativa do Banquete de Trimalcião em oposição ao 

Banquete de Platão. O real contra o irreal, a sátira que inverte os papéis e personagens con-

tra o banquete idealizado e utópico de Platão. 

Duas faces de um mesmo mundo, descritas através do espaço da refeição. Dois ban-

quetes em que seus comensais, ao partilharem suas refeições, ingerem seus mundos idênti-

cos, porém diferentes e estabelecidos por meio do grupo em que se está. Portanto, através 

do ato de comer, podemos identificar as estruturas sociais presentes em uma dada sociedade 

e época. Tal perspectiva nos auxilia em uma melhor compreensão das relações sociais exis-

tentes e das dinâmicas de poder estabelecidas. 

Tendo esses fatos em perspectiva, voltamo-nos para a comunidade cristã em Corinto 

e nos perguntamos se haveria ali uma comunidade judaica estabelecida; bem como se havia 

a presença de judeus que pertenciam a essa comunidade. Essas questões são relevantes por 

conta de aparentes restrições e argumentos presentes na narrativa paulina, tal como a identi-

ficação e a restrição de comer carne sacrificada aos ídolos e a identificação de dois grupos 

polarizados – fracos e fortes – que têm no quê e onde se come o fator de discordância entre 

eles. 

Alfred J. Koatch, falando sobre as leis alimentares judaicas3, afirma que o motivo de 

sua instituição não foi por razões saúde e, sim, para alcançar santidade, tendo como base o 

texto de Levítico 11,44-45: “Eu sou o Eterno, vosso Deus, que vos fez subir da terra do Egi-

to, para ser para vós Deus; e sereis santos, porque santo Eu Sou”. Haja vista que a palavra 

“santidade” em hebraico é kedushá, da palavra kadosh, que significa “separado”, para ser 

um povo santo, Israel tinha de permanecer à parte, separar-se dos seus vizinhos adoradores 

de ídolos. O autor ainda afirma que o Talmud assinala que se os judeus não tiverem contato 

                                                 

3 As leis de cashrut, “as quais têm sido um fator unificador para o povo judeu através dos séculos, servindo con-

tinuamente para lembrar aos judeus as suas raízes. As leis alimentares principais são estabelecidas no livro de 

Levítico, onde uma lista de animas casher e não casher é fornecida” (KOLATCH, 1995, p. 102-103). 
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com os povos vizinhos, não se confraternizariam e, consequentemente, assegurariam a so-

brevivência de Israel, mantendo-o sagrado (KOATCH, 1995). 

Discordamos desse autor, pois, ao observarmos o tema da comida nas narrativas bí-

blicas, constatamos que a linguagem da comida é utilizada constantemente e com ênfases 

diferentes, dependendo do bloco literário em que nos encontramos. Há um jogo de signifi-

cados que podem sinalizar a partilha de comida em meio a escassez, a promessa de provisão 

de Deus no tempo presente e no futuro àqueles que lhe são fiéis, restrições alimentares que 

definem a identidade de um grupo e também alimentos que se encaixam na estrutura de pu-

reza e impureza, carregados de simbolismos de honra e vergonha, que servem como contro-

le pela classe sacerdotal ou elitista. A comida também é utilizada como mensagem crítica às 

estruturas de poder e opressão estabelecidas tanto no mundo siro-palestinense como no 

mundo greco-romano. Fato é que a comida ou a narrativa alimentar está presente em toda a 

literatura bíblica. 

O uso das metáforas referentes à alimentação e às discussões em torno da mesa sem-

pre estarão presentes, trazendo advertências, restrições ou novos conceitos e possibilidades. 

Essa pluralidade é peculiar e inerente ao cristianismo Paulino, foco de nossa pesquisa, pois 

o mesmo é urbano, multicultural e bilíngue; buscando sempre o diálogo com a cultura do 

entorno. 

 

2.1 O ato de comer como representação de mundo 

Entender uma sociedade a partir do que ela come é perceber diversidades, desigual-

dades, perpetuação de poderes e poderosos, bem como reconhecer que o mundo antigo era 

um mundo de escassez. Observar uma sociedade ou um grupo a partir daquilo que não se 

come também nos levará a interessantes constatações. 

De acordo com Robert Knapp (2011), a população pobre constituía cerca de 97% da 

população romana. Esse grupo de pessoas era constituído por homens e mulheres comuns, 

também formado por gladiadores, prostitutas, soldados, comerciantes, escravos, libertos, 

piratas e bandidos que, apesar de invisíveis à elite (alto estrato), eram os responsáveis por 
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sua manutenção e perpetuação. Dentre os 97%, havia aqueles que alcançavam um pouco 

mais, no que tange à situação financeira, mas que nem por isso eram considerados ou mes-

mo reconhecidos socialmente. Essa parcela se constituía de comerciantes, gladiadores, sol-

dados e libertos – os quais poderiam alcançar ou ter uma situação financeira até melhor do 

que a de um homem livre, mas, em decorrência do estigma social, nunca alcançariam um 

reconhecimento social e apenas serviriam de manutenção desse alto estrato dentro do siste-

ma social do patronato e clientelismo.   

A outra parcela da população (homens e mulheres comuns, escravos, libertos e pros-

titutas) tinha como meta principal a própria subsistência, uma vez que a vida e a sociedade 

eram estruturadas dentro de uma hierarquia estática, na qual os 3% compostos pela elite se 

mantinham no poder e detinham a maior parte das riquezas existentes. As tensões e relações 

advindas desse sistema social se mostram presentes à mesa, representadas através das refei-

ções, dos banquetes, do espaço ocupado, dos participantes e/ou convivas e do lugar ocupado 

no ambiente.  

Um tipo de literatura conhecida no mundo antigo e que pode nos auxiliar na compre-

ensão da questão alimentar são os livros de culinária, os quais explicitam para nós, hoje, o 

que se comia à mesa, fosse ela grega ou romana. Para tanto, vejamos o que nos diz Busta-

mante sobre tal literatura: 

Existe uma ampla e variada documentação latina sobre a culinária: literária, privi-

legiando os banquetes da elite e dos novos-ricos (e.g., Satyricon de Petrônio); 

agrícola (de Catão, Varrão e Columela) e naturalista (Historia naturalis de Plínio, 

o Velho), de pretensões “didáticas” abordando questões práticas; satírica, mos-

trando a hierarquia dos gostos, os excessos, os contrastes e os preconceitos sociais; 

religiosa, tratando da “cozinha” ligada ao sacrifício cruento; médica e filosófica, 

analisando alimentação e modo de vida; e arqueológica, abarcando pinturas e mo-

saicos [...] Columela (De res rustica 12, 46, 1) atribui três livros a um amigo de 

Júlio César, Gaio Mácio: O Cozinheiro, O Peixeiro e O Conservador. Cita (12, 4, 

3) também outros dois autores (Marco Ambívio e Menas Licínio, dos quais nada 

nos chegou) que discorreram sobre a padaria, a cozinha e a adega. O nome entre-

tanto que ficou mais conhecido foi o de Apício, autor do livro De res coquinaria. 

[...] O tratado culinário foi organizado da seguinte forma: O cozinheiro aplicado; 

Picados; O horticultor; Receitas diversas; Legumes de vagem; Aves; O cozinheiro 

perdulário; Quadrúpedes; Mar; e O pescador (BUSTAMANTE, 2003, p. 97-98). 
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Livros de culinária, como o destacado tratado De Re Coquinaria, de Apício4, nascido 

por volta de 25 a.C., pertencente à ordem dos equestres, dedicou seu tempo a inventar e a 

experimentar receitas, apesar de alguns pesquisadores afirmarem que, por pertencer ao alto 

estrato, provavelmente ele não lidava na cozinha, mas apenas escrevia sobre o tema. Fato é 

que essa literatura chegou até nós, indicando tipos de alimentos tais como peixe, carne e 

outros itens, que se faziam presentes à mesa de grupos abastados; sendo um escritor que 

retratou a sua realidade imediata.  

[...] O livro de culinária de Apicius parece ter sido compilado por volta o quarto e 

quinto séculos. Nós não sabemos onde foi escrito e nem sabemos a identidade do 

autor (s). Nós sabemos para quem foi endereçado ou qual propósito possuía. Sua 

autoria foi atribuída ao famoso gourmet no século primeiro ad Jerome de Stridon 

que é o primeiro autor conhecido (Epist.33.3) O Apicius pode ter sido compilado 

de várias formas diferentes em diferentes períodos” (WILKINS; HILL, 2006, p. 

57). 

Wilkins e Nadeau nos sinalizam que os verdadeiros cozinheiros ofereciam os seus 

serviços em mercados atenienses e, por vezes, exageravam em suas habilidades, a fim de 

serem empregados.  Provavelmente, os mesmos deveriam se tratar de libertos. Apesar dessa 

informação, a maioria dos cozinheiros era composta de escravos domésticos, os quais 

aprendiam as receitas através da prática ou quando algum senhor pagava por um tipo de 

treinamento. Esses pesquisadores ainda citam que os autores5 de livros culinários não eram 

cozinheiros profissionais ou amadores e, sim, intelectuais transmitindo seus conhecimentos, 

tal como um filósofo da época (WILKINS; NADEAU, 2015, p. 57). Fernández-Armesto, 

discorrendo sobre o tema, nos diz que: 

[...] Os paladares educados da Roma antiga ansiavam por texturas viscosas: o pres-

tígio de alimentos como glândulas e queixadas de porco, pés gelatinosos, o fígado 

ingurgitado pela hipertrofia, cogumelos secos, línguas, músculos, cérebros, mio-

los, testículos, úberes, úteros e tutano é confirmado de forma incontestável não só 

pela frequência com que apareciam nas receitas que sobreviveram, como também 

pelo fato de que quase todos se tornaram objetos de leis suntuárias (FER-

NÁNDEZ-ARMESTO, 2004, p. 192). 

Para que possamos perceber com mais exatidão esse mundo culinário, apresentare-

mos alguns recortes do “Guia Gastronômico do Mediterrâneo Antigo”6, o qual tem em Ar-

                                                 

4 Marco Gávio Apício. 
5 [...] Eu não vejo como “livros de receitas” podem ter tido um grande impacto nas culturas antigas. Nós de-

vemos nos lembrar de que livros eram muito caros para copiar e comprar. Somente indivíduos muito ricos 

poderiam ter seus próprias “livros de receitas” (NADEAU, 2015, p. 57).  
6 Nome dado pela tradutora e pesquisadora Carmen Soares ao texto de Arquéstrato, o qual compilamos e expo-
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quéstrato, um poeta siciliano nascido em Gela (costa sul da ilha) ou Siracusa (leste da ilha), 

do século 4 a.C. Ele apresenta um retrato7 da alimentação requintada dos pertencentes ao 

alto estrato social, os quais detinham o poder financeiro necessário para a aquisição de in-

gredientes mais caros. Essa obra se encontra dentro do Atheneu: 

O teor do texto, composto na forma literária dos diálogos simposíacos (herdeiros 

do célebre Symposion ou Banquete de Platão), fica sugerido pelo sentido literal do 

título Deipnosophistas: Sábios (do grego sophistais) à Mesa (do grego deipnon: 

‘refeição’). A ação dramática reúne uma série de convivas na casa do anfitrião La-

rêncio, em Roma, ambiente propício a reflexões sobre o que lhes vai sendo servido 

de comida e bebida, os objetos e rituais do serviço de mesa e toda uma infindável 

galeria de assuntos discutidos durante esses convívios aristocráticos. É sob o pre-

texto de abonar com autoridades literárias os assuntos em debate que Ateneu vai 

colocando na boca das suas personagens títulos de obras e citações, ou resumos de 

passos delas retirados. 

Aliás o principal mérito dos quinze livros dos Sábios à Mesa não reside tanto na 

qualidade literária da escrita, mas sim no fato de constituir a única fonte para co-

nhecermos um acervo de obras raras ou em risco, que, de outra forma, se teriam 

perdido. Porque o tema maior da obra que Ateneu está a escrever é o banquete, é 

natural que nela encontremos um vasto conjunto de referências à literatura de te-

mática gastronômica, de que a mais completa das obras preservadas é precisamen-

te o poema de Arquéstrato (SOARES, 2016, p. 21). 

A obra é apresentada em 61 fragmentos, tendo ênfase no pescado, que é apresentado 

em sua diversidade do fragmento 10 ao 56 e se configura no principal e mais precioso ele-

mento do prato desse período. Soares nos chama a atenção para uma provável mensagem 

codificada, pois a valorização do mar se dá exatamente no período em que o Império Roma-

no se coloca como detentor do Mediterrâneo. Ao ser resgatado por Atheneu, séculos mais 

tarde, esse pode ter sido tendencioso em suas escolhas, uma vez que somente nos chegaram 

alguns fragmentos e não a obra completa (SOARES, 2016, p.19-21).  

Em uma leitura a contrapelo, podemos sinalizar a impossibilidade de as pessoas do 

baixo estrato adquirirem peixes tais como a enguia, chamada de “a rainha de todos os fes-

                                                                                                                                                         

mos no final desse capítulo, acrescido das notas de rodapé que entendemos necessárias para a leitura e uma me-

lhor compreensão do/a leitor/a. O texto se encontra, integralmente, no anexo dessa pesquisa. 
7 A obra nos chegou por via indireta, ou seja, não se possui nenhum manuscrito com os versos escritos na 

sequência original que o poeta lhe deu, apenas citações, de extensão muito variável (que vão de 1 a 21 ver-

sos), feitas por um outro autor, Ateneu. Assim, não conhecemos o todo da obra, mas apenas um recorte da 

mesma. Ateneu, o principal responsável pela preservação da memória bibliográfica de literatura gastronômica 

grega, viveu nos séculos 2 e 3 d.C., cerca de sete séculos mais tarde dessa corrente de escritores de livros de 

matéria culinária e dietética. Era, além disso, um Romano natural de Náucratis, cidade egípcia de forte pre-

domínio cultural e comercial grego, próxima da próspera Alexandria e da famosa biblioteca do seu Museu 

(SOARES, 2016, p. 19). 
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tins”, que, dentro da classificação de Arquéstrato, ocupa o primeiro lugar entre as iguarias à 

mesa (frg. 10). Esse grupo teria acesso, sim, aos “peixitos” ou peixes de terceira.8 Outro 

pescado de qualidade superior é “pimpim ou peixe-pau” (frg. 16), que não pode deixar de 

ser adquirido, pois é identificado como a “fina flor do néctar”. Outros ainda citados são a 

moreia da Itália – “comida admirável” (frg. 17); o atum de Samos – o qual “durante o verão 

devem comprar-se de imediato as partes adequadas e sem olhar o preço” (frg. 35); e por 

fim, o sargo, o qual assado e temperado com queijo e vinagre – “contém em si mesmo a es-

sência do prazer”. 

No frag. 46 são citados os “peixes de terceira”, as “comidinhas pegajosas” e mal 

condimentadas, aspectos provavelmente identificados pelo autor nos alimentos das pessoas 

de baixo estrato. No mesmo fragmento, ele afirma que, ao contrário dos peixes de terceira e 

das comidinhas pegajosas e mal condimentadas, estariam o Kaphalos (espécie de tainha) e 

o robalo, ambos adquiridos em Mileto. Pois estes, quando adquiridos nessa cidade, possuem 

“uma qualidade excepcional”. 

Com relação ao pão, Arquéstrato cita, no frg. 5, o pão “mais branco que a neve pu-

ra”, preparado em Lesbos e diz ainda que esse seria “o mais fino de todos (limpos das im-

purezas da mais comum cevada). Ao final do mesmo fragmento ele cita o pão branco de 

Éritras, o qual, ao “sair do forno no ponto exato de cozedura, faz as delícias da refeição”. 

No que tange ao vinho, Arquéstrato afirma, no frg. 58, que o vinho de Lesbos é 

equiparado à ambrosia, alimento separado dos deuses do Olimpo. O vinho proveniente do 

Tásio, “uma bebida notável”, a qual sendo envelhecida durante anos, também seria uma 

boa aquisição; mas conclui que, “nenhum desses vale nada, diante do vinho de Lesbos”. 

Uma observação interessante se encontra no frg. 57, em que Arquéstrato sugere o 

oferecimento da carne junto com as bebidas, o que era incomum. No frg. 60, ele volta a fa-

lar sobre isso, orientando que se deveria esquecer “os modos dessa gente de Siracusa, que, 

à maneira das rãs, se limita a beber, sem comer”. 

                                                 

8 Essa tradução – “peixes de terceira” é encontrada no fragmento 46, o qual equivale ao termo grego no diminu-

tivo “peixitos”. A tradutora, professora Carmen Soares, faz essa opção pois ambos sinalizam o valor pejorativo 

da palavra utilizada por Arquéstrato. 
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Os tipos de carne servidos – lebre malpassada e ganso engordado com grão que de-

veria ser servido somente assado – são encontrados nos fragmentos 57 e 58. 

Finalizando o banquete, no frg. 60, encontramos várias informações tais como: al-

guns petiscos que deveriam ser servidos junto com a bebida: “um enchido do estômago, 

uma teta de porca cozida, molhadinha em cominho, vinagre bem forte e sílfio e toda espécie 

de ervas”. Nesse mesmo fragmento é sinalizado que há um tipo de comida que demonstra a 

pobreza: “um sinal evidente de uma aviltante pobreza, a saber: grão de bico cozido, favas, 

maçãs e figos secos”.  

Nas linhas finais do frag. 60, encontramos uma mensagem que poderíamos chamar 

de Lembrete Memorável9, dizendo que “todo o homem livre deve viver dessa forma”, isto é, 

ter o acesso a tais iguarias e alimentos pois, se assim não for, “que busque a destruição, 

debaixo da terra, no abismo, no Tártaro, e que permaneça sepultado a um sem número de 

palmos de terra de profundidade”. Para o autor, aquela pessoa que não vive dessa forma já 

deve se considerar morta. Isso reafirma o que foi dito no frg. 39: “Realmente poucas pesso-

as conhecem o que é por natureza uma comida miserável e uma comida preciosa”. 

A partir dessa breve exposição do texto de Arquéstrato, percebemos que através dos 

livros de culinária é possível ter uma leve noção do que era comida de ricos e do que era 

comida de pobres. Comidas totalmente diferentes e, no tocante ao baixo estrato, apresentada 

de forma depreciativa, tal como descrito acima. A partir desse texto, podemos identificar a 

comida do pobre como sendo: peixitos ou peixes de terceira categoria, provavelmente sem a 

riqueza dos condimentos elencados; a farinha utilizada para o preparo do pão, possivelmen-

te escura, não alcançando a brancura da neve; a presença constante à mesa de grãos de bico 

cozido, favas, maçãs e figos secos; bem como o vinho não envelhecido e, portanto, de gosto 

ruim. 

Tais características presentes no texto de Arquéstrato nos fazem lembrar das teses do 

estudioso Garnsey, o qual nos afirma que esse período é de escassez, no que tange à alimen-

tação e, portanto, a comida acaba se transformando em um elemento de distinção entre os 

                                                 

9 Isto é, digno de nota, digno de ser percebido pois sinaliza um ideal almejado naquela época. 
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estratos sociais. Enquanto a elite exibia extravagâncias culinárias em seus banquetes, a mai-

oria da população tinha acesso ao básico e, por muitas vezes, era alimentada através da ge-

nerosidade de um patrono que, tendo como meta a aquisição de honra e prestígio, fazia doa-

ções e distribuições de alimento à população. 

A dieta diferenciada entre ricos e pobres, isto é, entre os estratos sociais (alto e bai-

xo) não estava ligada à qualidade e nem, necessariamente, ao gosto, pois a questão principal 

era o acesso ao alimento. Para aqueles que pertenciam ao alto estrato social, a presença de 

cozinheiros se torna de extrema importância, uma vez que as novas propostas de pratos po-

deriam trazer uma peculiaridade que redundaria em destaque e consequentemente em honra 

e prestígio diante dos demais. No que tange às extravagâncias e gastronomias de luxo exibi-

das pelos romanos, Aguilera nos diz que: 

Os Romanos gostavam de alguns animais extravagantes, como o arganaz, rechea-

do com castanhas, nozes e bolotas, envolvido com mel [...] Nas mesas romanas, 

era sugerido o flamingo, quase imposto por Apício. Esta preocupação pela novi-

dade fez com que se tivessem guisados de cegonhas, papagaios ou cisnes. Quanto 

ao molho para lulas, o mais comum era constituído por vinho fervido, garum, 

azeite, mel, pimenta e arruda. A receita de Apício para o molho de lagosta incluía 

mel, garum e vinagre, tudo muito bem mexido com cominhos, salsa, aipo e pimen-

ta [...] Por vezes, cozia-se o peixe de forma cruel, quando ainda se encontrava vi-

vo, em recipiente de cristal e à vista dos comensais, que podiam, deste modo, 

apreciar as mudanças de cor etc. (AGUILERA, 2001, p. 92). 

Já na mesa do pobre da área rural, a dieta era baseada em amido: mingau e pão plano, 

tendo adição de ervas e saladas a fim de melhorar o sabor; já aqueles que viviam na área ur-

bana compravam a sua refeição em tabernas e bares, pois não possuíam escravos que pudes-

sem preparar suas refeições e também não possuíam o espaço da cozinha, residindo nas Insu-

lae. Sítios arqueológicos em Pompéia e Atenas constatam tais informações, pois foram encon-

trados bares combinados com lojas que ofereciam tais serviços. A maioria da população vivia 

uma vida de subsistência bastante difícil e era vegetariana, nem sempre tendo a possibilidade 

de prover o alimento para toda a família. Em tempos de escassez, esses eram obrigados a co-

mer a comida reservada aos animais. 

Enquanto os ricos importavam comidas tais como: pimentas indianas, pássaros 

exóticos e peixes caros, a maioria da população empobrecida se utilizava das pimentas locais 

tais como tomilho e coentro, pássaros locais como melros e peixes escassos tais como 

sardinhas e anchovas.  
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Outra diferença peculiar entre ricos e pobres se dava no consumo de carne, que era 

certamente menor ou quase inexistente para cidadãos pobres, dado o valor mais alto que o 

de frutas, vegetais, grãos e legumes. Esses teriam acesso à carne nos períodos de festivais, 

quando havia um grande número de sacrifícios e, consequentemente, a oferta da carne era 

muito maior, influenciando no valor da mesma; ou mesmo através do oferecimento de ali-

mentos por parte de cidadãos ricos, quando esses desejavam alcançar certo fim político. Tal 

benfeitoria pública – distribuição de comida – era uma das mais dispendiosas da época, 

ocorrida em tempos helenistas e romanos (WILKINS; HILL, 2006). 

Será que poderíamos identificar a comida das comunidades cristãs do primeiro sécu-

lo a partir das descrições realizadas acima? Os livros de culinária nos auxiliariam no melhor 

entendimento desse tema no ambiente intracomunitário? Devemos sempre ter presente no 

estudo das primeiras comunidades cristãs que elas eram comunidades pobres e que vivenci-

avam as mesmas coisas que o povo em geral.  

O que dizer da comunidade estabelecida na cidade de Corinto? Tinha acesso a que 

tipo de comida? Isso faria alguma diferença na identidade e no posicionamento dessa comu-

nidade no cristianismo nascente nessa parte do Império? Sendo pobres, tinham acesso à 

“comida preciosa”, como descrita por Arquéstrato, ou aquela chamada de “comida miserá-

vel”, isto é, as favas, maçãs, figos secos, pão escuro, vinho ruim e peixes de terceira catego-

ria? 

3 A comida e os estratos sociais 

A partilha de uma refeição à mesa era uma atividade comum, onde indivíduos do 

mesmo estrato social se reuniam com seus iguais em um mesmo espaço. Tanto que, ao se 

transpor a soleira de uma casa, fronteira entre o público e o privado, o convidado assu-

mia/aceitava as regras do outro, pois se tornava um igual com o hospedeiro/anfitrião.  

[...] Entrar nesse círculo é renunciar a se impor, dar prova de submissão e de obe-

diência à sociedade [...] em particular, o convidado não pode recusar o que lhe 

oferecem, a começar pelo alimento e pela bebida que, consumidos, marcam o nas-

cimento de uma comunidade (MONTANDON, 2011, p. 33). 

As tensões e relações advindas desse sistema social se mostravam presentes à mesa, 

representadas através das refeições, dos banquetes, do espaço ocupado, dos participantes 
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e/ou convivas e do seu lugar à mesa. A participação em associações, em sua totalidade sem-

pre mantida por um patrono local, também fazia parte dos itens necessários a uma boa ima-

gem social. Tais lugares e/ou relações se tornam instituições pelas quais os indivíduos e os 

grupos davam sentido ao mundo em que viviam; os quais se encontravam divididos em dois 

polos desiguais, mas interdependentes: elite e população. Dois polos que podem ser carate-

rizados pelas peculiaridades do ato de comer ou na gastronomia escolhida, no espaço e na 

companhia em que essa se desenvolve.  

3.1 O banquete 

3.1.1 Os comensais  

Os convidados para um banquete eram recepcionados por um escravo que, após la-

var os seus pés, conduzia-lhe até o ambiente da casa em que a refeição seria servida. Este 

ambiente era denominado triclínio, e era formado por grandes sofás, geralmente de três lu-

gares cada um; localizava-se em um dos cômodos da casa romana (domus). Um triclínio 

poderia acomodar de 09 a 11 pessoas, previamente escolhidas e convidadas pelo dono da 

casa, o anfitrião. 

Ao se acomodarem, os convidados ficavam na posição reclinada, que era a marca do 

status. Outras posições no ambiente de refeição (triclínio) eram indicadores de menor sta-

tus, tais como estar assentado ou em pé. Na tradição grega, por exemplo, somente os ho-

mens livres poderiam se reclinar (quando havia a presença de mulheres e crianças, elas 

permaneciam assentadas). Já no período romano, havia uma variação dessa regra básica, em 

que, por exemplo, mulheres respeitáveis eram conhecidas por se reclinarem com seus ho-

mens; bem como, em alguns simpósios, o ato de uma mulher se reclinar junto a um conviva 

poderia indicar que ela era uma cortesã, a qual estava presente nesse período do banquete 

para entreter os convidados. Via de regra, a posição reclinada10 sempre indicava postura 

                                                 

10 Wilkins e Hill nos informam que essa pode ter sido uma prática Assíria – o comer reclinado às refeições – a 

qual Gregos, Etruscos e Romanos parecem ter importado dos séculos 7 e 6 a.C. em diante (WILKINS; HILL, 

2006, p. 5). 
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social; revelando, assim, que a mudança de postura no ambiente do banquete nunca era algo 

trivial. 

[...] Em Roma, como na Grécia, a prática de reclinar para comer foi amplamente 

verticalizada através da sociedade, tanto que um costume originalmente aristocrá-

tico foi imitado pelos grupos sociais mais simples (baixo estrato). [...] Mas reclinar 

nunca perde a conotação de status e luxo, a marca de uma ordem privilegiada de 

sociedade, e de um comportamento aprendido e praticado. Ele foi indubitavelmen-

te adotado no Império Romano, em regiões onde tal comportamento era anterior-

mente desconhecido, por membros da elite local, a fim de exibir sua rápida encul-

turação; a ‘elegância dos banquetes’ está entre os costumes romanos... (DUNBA-

BIN, 2003, p. 13). 

Os convidados eram levados ao local específico onde deviam se reclinar, a fim de 

que o banquete fosse iniciado. Esse local, ocupado pelo convidado, sinalizava a sua posição 

e importância social dentre os demais convidados; sendo assim, não havia liberdade para se 

reclinar onde se desejasse. Se alguém assim procedesse, poderia correr o risco de ser enver-

gonhado por algum convidado de estrato social mais alto que reivindicasse tal lugar. Os 

lugares e os seus respectivos níveis de prestígio e honra eram bem conhecidos por todos; e 

até disputados pelos mesmos. 

Mesmo tendo como objetivo o desenvolvimento da igualdade e da amizade entre os 

comensais, as diferenças sociais tendiam a existir mesmo entre iguais. A competição pre-

sente nesses encontros era evidente e uma das principais atividades durante o Simpósio (vi-

de abaixo) era pagar tributo aos membros merecedores. Daí surgiam dois problemas: um 

deles era que membros honrados tinham comida e bebida em quantidade e qualidade dife-

rentes; o outro consistia em ocuparem lugares no triclínio que demonstravam a sua impor-

tância, sendo diferenciados dos demais pelo lugar em que eram acomodados. Brigas por 

lugares não era algo incomum.11 Sendo assim, o simpósio repete ou identifica as divisões 

sociais que existem fora dele (SMITH e TAUSSIG, 2012). 

 

                                                 

11 Por isso as discussões contidas nos evangelhos sobre quem irá se assentar à direita de Deus são tão importan-

tes, bem como o pedido de Tiago e João em Marcos 10, 35, o qual, em Mateus 20, 20, aparece na boca da mãe 

desses discípulos. Também no texto de Lucas 14, 7ss, Jesus aconselha a que se espere pelo convite do anfitrião, 

o qual indicará o local correto em que cada um irá se reclinar. Não atentar para essa regra poderia causar vergo-

nha e humilhação. Tal fato nos indica a presença do contexto greco-romano. 
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3.1.2 A estrutura  

O Banquete era composto por duas partes distintas chamadas de deipnon e Simpó-

sio.12 O deipnon era a primeira parte do banquete, durante a qual a refeição era servida. 

Após esse momento, havia a libação com vinho puro, realizada pelo simposiarca ou pelo 

anfitrião. Esse momento era seguido por uma oração ou um hino, realizados em uníssono 

pelos presentes e acompanhados por uma flautista. O acompanhamento musical servia à 

função ritual de salvaguardar a própria recitação e também a eficácia da oração realizada.  

A seguir, o Simpósio, a parte das bebidas, tinha início. Importante destacar que, no 

deipnon (refeição) não havia consumo de bebida e, no Simpósio (bebida) não havia comida: 

eram partes distintas de uma mesma refeição e/ou banquete. 

Smith e Taussig afirmam que, antes do terceiro século, refeições cristãs eram – como 

todas as refeições no mundo Greco-romano – refeições reais nas quais os participantes co-

miam a fim de se saciar. Naturalmente, a mesa incluía uma ampla variedade de alimentos . 

Sua variedade e excentricidade dependia do convidado ou do respectivo significado finan-

ceiro do grupo e dos backgrounds culturais. Lembrando que o grupo que possuía acesso a 

essa variedade de alimentos constituía o alto estrato, pois os demais indivíduos da sociedade 

não participam desses banquetes, uma vez que não possuíam o mesmo status. O contato que 

poderiam usufruir, se assim podemos dizer, seria se fossem escravos ou servos de uma do-

mus romana ou como clientes. Os clientes poderiam ser convidados para participarem de 

alguns banquetes e/ou refeições específicas, se trouxessem algum benefício ao patrono a 

quem estavam ligados. Esses clientes seriam encaminhados a um lugar específico no triclí-

nio, indicando para os presentes o seu status social. 

A maioria da população somente tinha acesso a grandes banquetes quando acontecia 

uma grande conquista do Império e esse desejasse realizar um banquete público, por exem-

plo. No mais, isso não acontecia. A população tinha acesso ao alimento com bastante difi-

culdade pois, além da escassez, nesse período, o distanciamento e/ou a diferenciação entre 

                                                 

12 Optamos aqui pela nomenclatura grega. O equivalente romano seria respectivamente: Cena (jantar ao final da  

tarde) e Convivium (a parte após a cena que era regada a bebida. Aqui poderiam acontecer apresentações musi-

cais, danças, debates filosóficos etc. Isso dependeria do grupo). 
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os estratos também se dava através dos alimentos consumidos, tal como nos diz Bustaman-

te: 

Se até o século II a.C. a alimentação das diferentes classes sociais pouco diferiu, 

após a expansão romana a mesa das classes dominantes distanciou-se gradualmen-

te. Na época de Apício, o regime frugal circunscrevia-se aos camponeses e às ca-

madas mais pobres da população. Anteriormente, os frutos e as saladas com ervas 

aromáticas faziam as delícias das mesas ricas, enquanto os substanciais pratos de 

leguminosas e as sopas de ervas, mesmo as bravas, apaziguavam a fome do povo. 

Entretanto, a situação mudou com o consumo de carne, de peixe fresco e de pães e 

o aumento da importação de artigos destinados a uma exibição ostensiva em ban-

quetes (BUSTAMANTE, 2003, p. 104). 

Assim, o consumo de carne era uma prática regular somente para os ricos, bem como 

peixe fresco, indicadores de alto estrato. A maioria da população na era Greco-Romana ti-

nha uma dieta principalmente de grãos e vegetais. Carnes eram servidas como pratos acom-

panhados por bolos de cereais ou pães. O último era indispensável para escavar o lado dos 

pratos, uma vez que os talheres eram desconhecidos. Quebrar o pão/partir o pão e distribuir 

o pão é, portanto, não um traço cristão, mas um costume rotineiro com os quais qualquer 

refeição deveria iniciar. 

A estrutura do banquete servia a um estrato social em detrimento de outro. Deste 

modo, a mensagem presente nesses encontros fortalecia um pequeno grupo, bem como dis-

tanciava os demais, ou melhor, aqueles que participavam do baixo estrato; uma vez que na 

Antiguidade não havia ainda a categorização de classes sociais e muito menos da classe 

média. Ou se era rico, ou pobre, não havendo meio termo. 

3.1.3 A comensalidade 

A prática de comer juntos é identificada como comensalidade, a qual é caracterizada 

pela partilha (nem sempre igual) de comida. A comensalidade pode conter vários objetivos, 

desde organizar as regras da identidade de um grupo, identificar os estratos sociais dos co-

mensais e, consequentemente, distinguir o mais honrado do menos honrado ou simplesmente 

desfrutar um determinado período junto a um grupo de pessoas (CARNEIRO, 2005). Ela 

também pode provocar a desconstrução de algumas classificações existentes, tais como “pu-

ro” e “impuro”, desafiando os participantes a uma prática inclusiva e mais igualitária. 
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O objetivo da prática da comensalidade dependerá da época em que um indivíduo ou 

comunidade estiverem inseridos, bem como da proposta presente na figura de um anfit rião, 

de um líder e/ou grupo social ou religioso a que se pertença. 

Segundo Koester, o symposia figurava como centro da vida social grega, quando 

grupos se reuniam regularmente para beberem juntos. Nesses encontros, além da presença 

obrigatória do vinho, havia interesses comuns que caracterizavam os grupos, tais como for-

mas de cultos e laços familiares. Esse era um tipo de associação, dentre tantas do mundo 

antigo, na qual encontramos as associações religiosas (thiasoi), criadas para deuses e cultos 

que não tinham o patrocínio da comunidade política e, por isso, não dispunham de santuá-

rios reconhecidos publicamente, tal como o cristianismo. Boas relações em jantares regula-

res e encontros para beber eram desejáveis em todas as classes da sociedade helenística – 

mesmo que essas festas terminassem às vezes em brigas, arruaças e eventuais ações judici-

ais (KOESTER, 2005). A refeição, portanto, se mostra como um elemento agregador, deli-

mitador e/ou identitário presente nas diversas culturas. 

As reuniões em torno da mesa traziam, também, o fortalecimento nos relacionamen-

tos intracomunitários, bem como estreitavam e firmavam alianças de serviço e fidelidade, 

como no caso do patronato e clientelismo, estrutura social caracteristicamente romana, que 

envolvia a comunidade cristã de Corinto, foco de nossa pesquisa. Compartilhar uma refei-

ção identificava as relações sociais existentes e o grupo a que se pertencia, logo, havia obri-

gações implícitas aos presentes que, através da dinâmica do patronato e clientelismo, esta-

vam envolvidos numa rede social de reciprocidade e obrigações. O ato de comer, portanto, 

servia como mediação para o status social e o poder, bem como exprimia os limites de iden-

tidade do grupo (CROSSAN, 1995). 

Esse encontro poderia acontecer em um espaço público ou privado e indicava, como 

nos diz Crossan, miniaturas das regras de associação e socialização. O grupo de pessoas 

presente a essa refeição representava a hierarquia social instituída na sociedade e, conse-

quentemente, a que estrato social elas pertenciam, pois pessoas de estratos sociais diferentes 

ocupavam espaços diferentes no ambiente da refeição. Uma vez que a refeição dava acesso 

à casa e à intimidade daquele que realizou o convite, os comensais (convidados) eram aque-

les que estavam à mesa com seus companheiros, com seus iguais. Tal fato nos leva a perce-



 

44 

 

ber a prática alimentar como algo culturalmente construído, que pode incluir, empoderar, 

destacar, bem como, excluir, desempoderar e, ainda, estigmatizar. 

Claudia Beltrão da Rosa, ao falar sobre o banquete ritual e a ordem sagrada em Ro-

ma, diz que: “a sacralidade não é construída como um ‘além’, mas como o modo pelo qual 

uma ordem específica é consolidada ou mantida intacta (...)”. Citando Detienne e Vernant, 

ela concorda que: 

[...] sacrifícios estabelecem relações que organizam a sociedade e instituem o lu-

gar de cada um de seus membros: seres humanos em relação às divindades, cida-

dãos em relação a não-cidadãos, cidadãos entre si, e cidadãos em relação ao corpo 

social, a partir da divisão de um alimento ou de uma vítima, ‘alimentando’ as rela-

ções sociais e definindo a hierarquia cívica (ROSA, 2012, p. 68). 

Nessa mesma lógica, concordamos com o historiador Paul Veyne, quando afirma que 

a comensalidade é um fenômeno polissêmico, pois a mesma não deriva da sociedade e tão 

pouco é um ato de solidariedade cívica. Ao contrário, seu primeiro objetivo é produzir o 

grupo, criando hábitos e comportamentos. Assim, a função de socializar seria secundária.  

Portanto, o ato de se estar à mesa, de fazer uma refeição, era cercado por códigos, os 

quais precisam ser decifrados, a fim de que entendamos com mais propriedade as mensa-

gens ali veiculadas. Como esse tema se mostra com características intertextuais, visto estar 

presente em toda a literatura bíblica, focaremos suas repercussões no contexto do movimen-

to de Jesus e na comunidade cristã em Corinto liderada pelo apóstolo Paulo. 

3.2 A comensalidade no movimento paulino  

Quando observamos o movimento paulino especificamente, adentramos o ambiente 

greco-romano urbano, com algumas perspectivas e percepções diferentes do ambiente siro-

palestinense rural vivenciado por Jesus e seus seguidores, que se encontra descrito nos 

evangelhos.  

Em ambos os ambientes, urbano e rural, a mesa é um indicador de estrato social e di-

reciona os relacionamentos em um sistema de favores (patronato e clientelismo), no qual o 

cliente presta serviços e homenagens ao seu patrono através de banquetes, jantares e varia-

das honrarias, visando o fortalecimento desses laços e seu consequente beneficiamento. A 



 

45 

 

questão que os diferencia é que, no mundo siro-palestinense, o ideal de pureza, presente 

anteriormente no Templo que foi destruído em 70, foi trazido pelos fariseus para a mesa, 

assim, somente aqueles considerados puros partilhavam uma refeição juntos. Por isso as 

desavenças e discussões quando Jesus se assentava para comer com todos os tipos de pesso-

as, as quais, além de estratos diferentes, estavam categorizadas como impuras; paradigma de 

extrema importância na religiosidade judaica desse período. Já no mundo greco-romano 

paulino, a partilha de uma refeição ocupava uma dimensão de formação e fortalecimento de 

um grupo, bem como de indicação do status social a que se pertencia. As duas primeiras 

características se referem à eucaristia, no que tange às comunidades cristãs e, em especial, à 

comunidade estabelecida na cidade de Corinto. 

Na Antiguidade, a organização da vida nas comunidades era ligada especialmente à 

refeição comunitária, estabelecida através das associações. O ato de partilhar a refeição de-

senvolvia um relacionamento de obrigações mútuas, no qual havia constantes trocas. Assim, 

a refeição era utilizada para definir as fronteiras entre os grupos e estabelecer uma codepen-

dência numa rede de reciprocidade, mutualidade e obrigações; pois exprimia sentimentos e 

relações (THEISSEN, 2009). 

Observando o epistolário paulino e deuteropaulino em busca de termos que se refi-

ram a alimentação, encontramos os seguintes textos: 1Coríntios 3, 2; 5,6-8; 5,11; 6,13; 8 – 

11; Romanos 11,9; 11, 16; 12,13; 13,13; 14, 1 – 15, 3; Colossenses 2, 16 – 21; Gálatas 4, 1 

– 6 e Tito 1,15.  

Em alguns desses textos, o apóstolo se encontra envolvido na discussão sobre o co-

mer carne sacrificada, o julgamento advindo dessa prática e o cuidado e distinção entre os 

fortes e os fracos. A discussão em torno do participar ou não de uma refeição em que havia 

carne sacrificada é tema recorrente nos ensinamentos paulinos às comunidades da bacia do 

mediterrâneo. A discussão sobre esse tema será realizada em capítulo posterior, mas se faz 

importante sinalizar que a refeição comunitária em tempos de festivais e comemorações 

especiais do calendário cívico era algo comum e que esta refeição era realizada, geralmente, 

no triclínio presente em um espaço específico de um templo. Faz-se importante notar, tam-

bém, a classificação adotada por Paulo no que se refere àqueles que são fortes e àqueles que 

são fracos, indicando uma escala de valor àqueles que entendem e percebem o participar 

desse tipo de refeição como algo normal – os fortes, mas que devem se abster de tal alimen-
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to, uma vez que há na comunidade aqueles que ainda não entenderam e fazem distinção de 

pureza e impureza entre os alimentos – os chamados fracos.  

Podemos perceber, portanto, que a mesa é lugar de polissemia e hibridismos, sendo 

composta por um mosaico cultural presente na formação dos cristianismos da bacia do me-

diterrâneo. Helmut Koester nos diz que: “O cristianismo não se desenvolveu como represen-

tante de apenas uma cultura e religião local antiga, a de Israel, por exemplo, mas como parte 

da cultura universal do mundo helenístico-romano” (KOESTER, 2005, p. 14). 

A refeição agrega vários significados, os quais podem ser observados na primeira 

carta aos Coríntios, onde a mesa ganha contornos e valores dos mais variados que, ao passa-

rem, segundo a concepção lotmaniana, pelos filtros tradutores, recebem novas construções 

e/ou enfoques. Há presença de novas traduções e novos conceitos, tal como nos diz Noguei-

ra: “Nesse processo de tradução, no qual o intraduzível é de alguma forma traduzido, ainda 

que com resíduos de intraduzibilidade, novos textos são criados em ritmo acelerado e novas 

posições são tomadas no conjunto da semiosfera” (NOGUEIRA, 2015, p. 106). Seu caráter 

é polissêmico e híbrido, uma vez que a fronteira é bilíngue e poliglota. Podemos observar 

tal fato no seguinte texto de 1Co 10, 15-21: 

Como a sábios falo; julguem o que digo. O cálice da benção o qual abençoamos, 

não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que quebramos, não é a comunhão do 

corpo de Cristo? Porque há um pão, nós – os muitos – somos um corpo, pois todos 

do único pão partilhamos. Veja o Israel segundo a carne; os que comem os sacrifí-

cios não estão em comunhão com o altar? O que digo então? Que comida ofereci-

da a ídolos ou que um ídolo é alguma coisa? Em contraparte, os que sacrificam, 

fazem a demônios e não a Deus; não quero que vocês se tornem comungantes dos 

demônios. Não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não po-

dem partilhar a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. 

Paulo está se dirigindo a quem, com tais orientações? Ele fala a helênicos ou a ju-

deus? Ele se utiliza de um vocabulário já conhecido para expressar e ensinar novas regras 

àquela comunidade ou inova nos termos e memórias utilizadas? Toma algo comum aos he-

lênicos e mescla a um entendimento judaico apontando e/ou criando novas percepções? Per-

cebemos que a resposta é positiva, isto é, o apóstolo mescla dados de sua religiosidade ju-

daica com novas propostas encontradas em Corinto e na própria comunidade cristã em for-

mação naquele local. O grupo cristão, provavelmente, era formado por um grupo heterogê-

neo, dada a redação do apóstolo, o qual propõe novas concepções com características híbri-
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das, bilíngue e poliglota; dialogando com essa heterogeneidade presente. Não há como pro-

por um discurso unilateral, mas, sim, polissêmico, e isso é percebido na mesa. 

O tipo de comida servido à mesa na comunidade em Corinto, também era marca 

acentuada da posição social, bem como do prestígio dos comensais presentes. Para isso, 

comidas e pratos exóticos se distanciavam da comida popular, passando a ser um elemento 

de destaque e um diferencial nas mesas da elite. 

Quando fazemos tal afirmação, nos valemos de um dos conceitos de Lotman sobre o 

texto, a partir do qual o mesmo é entendido como uma unidade de informação. Nesse senti-

do, uma imagem, um ritual, que é o nosso caso em questão, podem ser entendidos como 

textos e, assim, identificados como informação no sistema da cultura (NOGUEIRA, 2015, 

p. 7). 

Partindo do pressuposto de que as fronteiras não são fixas e sim fluídas, o significa-

do de uma refeição no mundo antigo pode receber intermináveis classificações ou, como 

nos diz Nogueira, citando Lotman: “[...] ser traduzida e transformada várias vezes, trans-

formando-se o processo de geração de novos textos numa bola de neve” (NOGUEIRA, 

2015, p.106). Esse processo também é encontrado na fronteira da semiosfera, possuindo, 

portanto, uma característica de rapidez, de dinamismo. Lotman afirma que “há um domínio 

de processos semióticos acelerados que sempre acontecem mais ativamente na periferia da 

oikumene cultural” (LOTMANN, 1996, p. 15). 

O ato de comer não era apenas uma ação em comum realizada com conhecidos e/ou 

convidados; indicava o status social de um grupo de pessoas. Assim, as pessoas presentes 

durante a refeição em uma casa, indicavam, com nos diz Crossan, miniaturas das regras de 

associação e socialização; ou, na classificação lotmaniana, uma semiosfera ou um conjunto 

delas, bem como a produção de inúmeros textos, uma vez que, no espaço da casa romana 

havia pessoas de estratos sociais diferentes que ocupavam e/ou permaneciam em espaços 

distintos, criando sistemas semióticos de vários níveis (LOTMANN, 2000, p. 138). 

 O grupo de pessoas presentes a essa refeição identifica a hierarquia social e as estru-

turas política e econômica vigentes em uma sociedade. Assim, compartilhar uma refeição 

marca também as relações sociais existentes e o grupo a que se pertence. Logo, há obriga-
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ções implícitas aos presentes, os quais, através da dinâmica do clientelismo, estão envolvi-

dos numa rede social de reciprocidade e obrigações. O ato de comer, portanto, serve como 

mediação para o status social e o poder, bem como exprime os limites de identidade do gru-

po (CROSSAN, 1995, p. 82). 

Observar o local em que uma refeição acontece, os convidados presentes, o tipo de 

refeição servida, além de indicativos das características peculiares da identidade de um gru-

po, se constitui em um mapa a ser seguido. As conexões sociais, o poder pessoal adquirido 

através do nascimento ou da riqueza, se constituíam em atributos de importância e honra 

presentes de modo marcante nessa sociedade. Tais características estavam presentes na co-

munidade cristã em Corinto e, consequentemente, na refeição eucarística e/ou Ceia do Se-

nhor. 

Podemos observar tal fato em alguns recortes do bloco de 1Cor 8-11, tais como em 

1Co 8, 10; 10, 19-21 e 10, 32-33: 

[...] se, pois, alguém vir a ti o que tem conhecimento, em templo de ídolo, reclina-

do13, porventura a consciência dele, fraco sendo, não será edificada a comer as 

coisas sacrificadas aos ídolos? (1Co 8, 10). 

Nos templos havia um local para que uma refeição fosse partilhada após a realização 

de um sacrifício. O espaço, tal como o triclínio na domus romana, indicava status social 

diferenciado; fortalecia e/ou criava laços ao grupo ali reunido. Essas refeições poderiam ser 

comemorações de aniversário, casamento etc. Uma das características da refeição partilhada 

no templo era que a mesma havia sido sacrificada a um ídolo14, isto é, aqueles que comiam 

estavam partilhando não somente um alimento e a adoração a uma determinada divindade, 

mas também assimilando a força e os atributos desta. No ato da ingestão, o que era externo 

passa a fazer parte da pessoa, há criação de vínculos tanto com o grupo entre si como com a 

divindade. 

O que digo então? Que comida oferecida a ídolos ou que um ídolo é alguma coisa? 

Em contraparte, os que sacrificam, fazem a demônios e não a Deus; não quero que 

vocês se tornem comungantes dos demônios. Não podem beber o cálice do Senhor 

e o cálice dos demônios, não podem partilhar a mesa do Senhor e a mesa dos de-

mônios (1Co 10, 19-21). 

                                                 

13 Grifos nossos. 
14 Identificação dada pelo apóstolo em todo o bloco de 1Co 8 -11. 
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Outra observação relevante é que um convite não era enviado para qualquer pessoa, 

mas, sim, para os pares, aqueles que eram, ou poderiam ser, semelhantes ao anfitrião em 

poderio e/ou status. Como dito anteriormente, à mesa, as diferenças, bem como as seme-

lhanças, são perceptíveis e os iguais se fortalecem. Podemos perceber que os identificados 

como “fortes” por Paulo são aqueles que eram convidados a tais refeições e, portanto, dis-

tintos em termos de status; mas que também poderiam ser convidados da família ou de co-

nhecidos, por conta de um evento social. Tal fato não é explícito no texto paulino. Fato é 

que os “os fortes” são convidados pelo apóstolo a não participarem de tais refeições, sendo 

que, procedendo assim, demonstrariam seu amor pelos “fracos”, estariam criando os limites 

a fim de estabelecer a identidade desse grupo cristão frente à comunidade externa: 

[...] Tornem-se irrepreensíveis aos judeus, aos gregos e à igreja de Deus, como eu 

também em tudo agrado a todos, não buscando o próprio benefício, mas o dos ou-

tros, para que sejam salvos (1Co 10, 32-33). 

Pois cada um a própria ceia/refeição começa a comer, e um por um lado passa fo-

me e outro se embriaga. Pois será que não tendes casas para comer e beber? Ou a 

igreja de Deus desprezais, e envergonhais os não tendo? O que falaria a vocês? 

Vos louvaria? Nisto não louvaria (1Co 11, 21-22). 

Se há quem passe fome e quem se embriague, há diferenças gritantes na comunida-

de; diferenças essas que precisam ser trabalhadas no grupo, a fim de criar uma identidade de 

pertença e de grupo. As diferenças estão presentes em associações e grupos daquela época, 

mas há um algo a mais quando a comunidade se identifica como seguidora dos princípios de 

Jesus. 

Theissen (1982, p.146) e Murphy-O’Connor afirmam que na comunidade cristã de 

Corinto havia pessoas de diferentes estratos sociais. Eles concordam que o conflito existente 

em Corinto era entre ricos e pobres, os quais, segundo O’Connor, provavelmente ocupavam 

espaços diferentes quando reunidos para a celebração da eucaristia. Os cristãos presentes 

nesse grupo celebravam, portanto, eucaristias diferentes, dado os vários grupos e fronteiras 

existentes. Cada grupo detinha práticas próprias, tais como o pequeno grupo de pessoas de 

estrato superior com suas práticas excludentes que fora exortado pelo apóstolo Paulo 

(THEISSEN, 1982, p. 147-151).  

Gerd Theissen defende que há uma estruturação social interna nessa comunidade, a 

qual não seria acidental, mas resultado da estrutura presente na sociedade romana. Segundo 

ele, a comunidade era formada por um grande número de pessoas de estrato inferior e um 
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pequeno número de pessoas oriundas de estrato superior, e que isso seria uma característica 

presente nas comunidades cristãs de origem helenística. Ele se utiliza de 1 Cor 1,26-29, que 

nos dá a ideia de como Paulo concebia a comunidade: 

Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação; visto que não foram chamados muitos sá-

bios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento; 

pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sá-

bios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes; e Deus es-

colheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para 

reduzir a nada as que são; a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.  

Steve Friesen (2005, p. 351-370) propõe o inverso de Theissen. Para ele, as pessoas 

que compunham o grupo cristão da comunidade em Corinto faziam parte do mesmo estrato 

social, uma vez que a maior parte da população era empobrecida. Ao afirmar isso, a distin-

ção e/ou conflito se daria entre pessoas do mesmo estrato, que possuíam algumas pequenas 

distinções. Na proposta de Friesen, o entendimento da comunidade deve se dar através da 

pobreza da população e não de sua estratificação social. A posição de Friesen indica uma 

proposta hermenêutica contrária a Theissen e ao “novo consenso”15 que propunha a percep-

ção do contexto social das comunidades cristãs e a presença da hierarquia social instituída 

na sociedade como normativa das relações intracomunitárias. Ele entende que a pergunta 

que se faz necessária é: por que a sociedade era da forma que era? Para respondê-la, é ne-

cessário observar a desigualdade econômica a fim de que se tenha um melhor entendimento 

na construção de novas hermenêuticas, pois:  

[...] a desigualdade econômica não é simplesmente uma questão de quanta renda 

se possui. Essas desigualdades são criadas pela sociedade e mantidas pela socie-

dade por meio de sistemas legais, por meio de sistemas judiciais, por meio da pro-

priedade, por meio do controle do trabalho e, por vezes, por meio da força bruta. 

Outros fatores incluiriam pelo menos gênero, etnia, linhagem familiar (comum ou 

nobre), status legal (escravo, liberto ou pessoa nascida livre), ocupação, educação 

e patronato. Como todas as sociedades, o Império desenvolveu mecanismos para 

manter a desigualdade, assim como o fazem todas as chamadas sociedades civili-

zadas (FRIESEN, 2018, p. 6). 

Para ele, a questão econômica precisa ser observada em conjunto com a estratifica-

ção social, focada por Theissen, pois a estrutura social tende a sustentar a desigualdade; 

                                                 

15 A expressão “novo consenso” foi usada para indicar a nova forma para interpretar textos paulinos a partir da 

proposta de Gerd Theissen, na década de 70, quando o contexto social precisa ser identificado e valorizado para 

uma leitura mais abrangente. Essa proposta teve grande aceitação e é utilizada até hoje. Em acordo com essa 

proposta, encontramos um grande número de pesquisadores dos quais destacamos Wayne Meeks, Gordon Fee e 

Murphy-O’Connor. 
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assim sendo, as pessoas não escolhem a pobreza ou mesmo a subsistência, mas são alocadas 

nesse nível por conta de vários fatores, tais como: políticas imperiais, militarismo, adminis-

tração, estatutos das cidades, proprietários de terra, mobilidade social, indústria, suplemento 

alimentar, classe econômica e estratificação, padrões familiares patriarcais, sistemas de hon-

ra, patronato, religião, filosofia, educação etc. (FRIESEN, 2010, p. 33-34). A partir dessa 

proposta, muitas possiblidades são abertas para o estudo das comunidades cristãs, em espe-

cial a comunidade estabelecida em Corinto, alvo de nossa pesquisa. 

Para Friesen, com o declínio do Marxismo no Oeste e o desenvolvimento de uma 

economia corporativa capitalista global, a análise a partir do contexto social tem mudado e 

com isso o “novo consenso” tem perdido força. O olhar da pesquisa precisa se vol tar para a 

economia em geral, tal como descrito acima, tendo os pobres e/ou os subalternos16 como 

foco principal. Essa proposta se encontra mais coerente com o contexto da época, uma vez 

que as comunidades cristãs eram compostas, em sua totalidade, por pessoas do baixo estra-

to. Para isso, Friesen cria uma “escala da pobreza”, pois parte do pressuposto, com o qual 

concordamos e assumimos nessa pesquisa, de que 97% da população do Império Romano se 

encontrava na linha da pobreza.17 Vejamos o quadro: 

PS18 1. Elites Imperiais: dinastia imperial, famílias senatoriais romanas, realeza 

local, alguns libertos; 

PS 2. Elites Regionais ou Provinciais: famílias equestres, oficiais provinciais, al-

guns administradores ou cobradores de impostos [retainers], algumas famílias de 

decuriões, alguns libertos, oficiais militares aposentados; 

PS 3. Elites Municipais: maioria das famílias de decuriões, homens e mulheres 

ricos que não ocupavam cargos, alguns libertos, alguns administradores ou cobra-

dores de impostos [retainers], alguns veteranos, alguns comerciantes; 

PS 4. Moderados recursos excedentes: alguns comerciantes, alguns mercadores, 

alguns libertos, alguns artesãos (especialmente quem empregava outros), e milita-

res veteranos; 

                                                 

16 Termo utilizado, atualmente, na área da história para indicar o estudo das pessoas pertencentes ao baixo estra-

to, isto é, os pobres. 
17 Robert Knapp propõe que essa porcentagem seja algo em torno de 97%, aumentando ainda mais a distância 

entre os subalternos e aqueles pertencentes ao alto estrato. Fato é que a disparidade econômica se faz presente, 

acarretando uma série de questões as quais serão indicadas durante essa pesquisa. 
18 PS – Poverty Scale: Escala de Pobreza. 
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PS 5. Nível estável perto da subsistência (com razoável esperança de permanecer 

acima do nível mínimo de sustento da saúde): muitos comerciantes e mercadores, 

assalariados regulares, artesãos, grandes donos de lojas, libertos, algumas famílias 

de agricultores; 

PS 6. Nível de Subsistência e frequentemente abaixo do nível para manter a 

saúde saudável: pequenas famílias de agricultores, trabalhadores (especializados 

e não especializados), artesãos (especialmente aqueles empregados por outros), as-

salariados, a maioria dos comerciantes e mercadores, donos de pequenas lo-

jas/tabernas; 

PS 7. Abaixo do nível de subsistência: algumas famílias de agricultores, viúvas 

solteiras, órfãos, mendigos, diaristas não especializados, prisioneiros (FRIESEN, 

2005, p.35; FRIESEN, 2010, p.366) 

Para ele, a comunidade cristã de Corinto vive logo acima (PS 5) ou abaixo do nível 

de subsistência (PS 6 – 7), isto é, detinha o necessário para a produção mínima, a fim de 

manter a saúde do corpo humano. Talvez fosse provável que Cloe e Gaio fossem pessoas 

com alguns recursos (PS 4) e, quem sabe, Priscila, Áquila e Erasto; mas o mesmo não se 

encaixaria aos demais membros da comunidade (FRIESEN, 2004, p. 357-358). 

Tendo a escala de Friesen como parâmetro, a maioria dos membros da igreja cristã 

em Corinto, bem com o próprio apóstolo Paulo, “fazedor de tendas”, viveria no nível PS 5 

(Nível estável perto da subsistência) ou nos níveis PS 6 e PS 7 (nível de subsistência e abai-

xo dele).  

Partindo desse pressuposto, a leitura do bloco de 1Coríntios 8 – 11 toma novos con-

tornos e possibilidades no desenrolar da narrativa, pois o “fraco” (avsqenw/n) poderia não 

ser apenas judeus convertidos que se escandalizam ao ver “os fortes” (ivscuro,teroi) partici-

pando das refeições com carne sacrificada; mas a designação “fraco” (avsqenw/n) poderia 

indicar fraqueza física decorrente da falta de alimentação básica para subsistência.  Os “for-

tes” seriam aqueles que detinham – mesmo que ainda poucos – mais recursos para a sua 

subsistência, os mesmos não queriam perder as oportunidades de acesso a comida e a bebi-

da, pois essas oportunidades não eram corriqueiras e também por entenderem que não havia 

nada de errado na participação desses banquetes. O próprio apóstolo afirma, em 1Coríntios 

8,8: “Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos, se não comer-

mos, e nada ganharemos, se comermos”. Comida é apenas comida, neste início do bloco 

formado pelos capítulos de 8 a 11; mas entendemos que o uso do termo vai ganhando novos 

contornos através da redação do apóstolo. Por exemplo, a palavra “forte” (ivscuro,teroi) apa-



 

53 

 

rece apenas uma vez, diferente da palavra “fraco” (avsqenw/n), que é citada 07 vezes nesse 

bloco: 1Coríntios 8,10 – 12; 9,22 e 11,30: 

10 se, pois, alguém veja a ti o que tem conhecimento, em templo de ídolo, reclina-

do, porventura não a consciência dele, fraco sendo, será edificada as coisas sacri-

ficadas a ídolos comer? 

11 Perece, pois, o que é fraco em o teu conhecimento, o irmão por causa de Cristo 

morreu. 

12 Dessa forma, porém, pecando para com os irmãos e golpeando deles a consci-

ência sendo fraca, para com Cristo pecais (1Co 8, 10-12). 

Nessa parte inicial do bloco formado pelos capítulos 8 a 11, especificamente 1Co 8, 

10-12, a redação indica a presença da gnose como sinal de força e o contrário com a ausên-

cia da mesma. A discussão se dá no campo teológico, fato recorrente no epistolário paulino, 

mas no decorrer da redação os campos se alternam.  

Um outro exemplo se dá na fala do apóstolo ao afirmar que: “22 Me fiz fraco para 

os fracos, para que os fracos fossem ganhos; me fiz de tudo para vários salvar/ganhar”. 

(1Coríntios 9,22). Aqui não podemos afirmar se a discussão ainda se encontra no campo 

teológico da gnose ou já se encontra no campo antropológico, no que se refere à comida ou 

à fraqueza pela ausência desta. Uma vez que, já no início do capítulo 11, o apóstolo inicia o 

texto tecendo críticas a reuniões, das quais não é descrito o local em que as mesmas ocor-

rem, mas descreve o comportamento dos presentes:  

17 Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para 

melhor, e sim para pior. 18 Pois primeiro reunindo-vos na igreja ouço existir divi-

sões entre vocês e em parte creio. 19 Pois é necessário também divisões entre vo-

cês existir, para (também) os aprovados/genuínos sejam conhecidos entre vós. 20 

Pois reunindo vocês no mesmo lugar não é para comer a ceia/a refeição do senhor; 

21 Pois cada um a própria ceia/refeição começa a comer, e um por um lado passa 

fome e outro se embriaga. 22 Pois será que não tendes casas para comer e beber? 

Ou a igreja de deus desprezais, e envergonhais os que nada têm? O que falaria a 

vocês? Vos louvaria? Nisto não louvaria (1Coríntios 11, 17-22). 

No comportamento, o destaque é dado ao que acontece de pior, isto é, os extremos: a 

escassez (alguns passam fome) e o excesso (outros se embriagam). Enquanto alguns ainda 

nem tiveram a oportunidade de terem o deipnon (refeição), outros já se encontram no mo-

mento do simpósio (momento das bebidas). Não é dito do excesso ao comer, mas do exces-

so de bebida! Não sabemos se esses encontros eram demorados ou não, pois, se fossem de-

morados, por que não tomar a regra do banquete, onde o vinho era misturado à água para 

que, sendo diluído, o efeito fosse menor e o período do simpósio fosse mais bem aproveita-
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do? Acredito que o versículo 20 se trate de uma crítica mais contumaz no que diz respeito a 

três grupos: aqueles que têm acesso à comida (cada um a própria refeição começa a comer), 

aquele que passa fome (não tem acesso à comida) e aquele que excede e, por isso, se embri-

aga; pois, aquele que se embriaga já se fartou de alimento. Talvez esse recorte nos mostre as 

dificuldades de acesso à comida dentro da própria comunidade, fato que se reflete nessas 

ocasiões. 

Suzanne Henderson, no artigo ‘If Anyone Hangers...’ An Integrated Reading of 1Cor 

11, 17 -3 [‘Se alguém está faminto...”. Uma Leitura Integrada de 1Cor 11, 17-34], afirma 

que tanto o verso 20 como o verso 33 explicitamente dizem que o motivo de estarem juntos 

era para comer; fato considerado de maior importância para o apóstolo (HENDERSON, p. 

197). 

No final do bloco, parece haver um desfecho em 11, 30, pois é dito: “por isso há en-

tre vós muitos fracos e doentes e dormem muitos”. A doença, aqui sinalizada, é decorrência 

de não se ter o mínimo para a subsistência ou mesmo por nem sempre ter o suficiente. 

Frente a isso, a memória é trabalhada pelo apóstolo na evocação do ritual, uma vez 

que já era conhecido, visto que o próprio apóstolo diz que os coríntios vinham guardando as 

tradições que ele havia ensinado. Percebe-se um ambiente de escassez e, talvez por isso, o 

pão e o vinho sejam estabelecidos tanto como símbolos de pertença e identidade como uma 

forma de sinalizar sob que estrato de pessoas a comunidade se encontra estabelecida.  O tipo 

de comida ou itens alimentícios à mesa constituía-se em mensagens codificadas que poderi-

am sinalizar uma mesa aberta a todos, uma vez que formada por elementos frugais.  Fato é 

que comida precisa ser identificada como elemento estruturante para a comida cristã em 

Corinto e que portanto, o que se comia, com quem se comia e o lugar em que essa refeição 

era realizada detém importância e precisa ser observado. Mas isso discutiremos no terceiro 

capítulo. 

Não há como se ter certeza de que, de fato, a refeição em comum ou mesmo a euca-

ristia fosse realizada em uma domus romana, uma vez que a maioria dos fiéis eram do baixo 

estrato ou subalternos. Por que essa refeição não poderia acontecer na insula ou mesmo em 

outros espaços disponíveis, tal como em um espaço de uma taberna ou mesmo de uma loja? 

Afinal, uma grande parte dos cristãos eram comerciantes e, como sabemos, o espaço de uma 

loja, naquela época, também era utilizado como residência! Espaços poderiam ser alugados 
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para os encontros dos collegia e associações tão populares nessa época. Esses espaços ti-

nham características heterogêneas no que se refere à membresia e, geralmente, possuíam um 

patrono, o qual auxiliava e/ou proporcionava refeições ao grupo a fim de que seu nome re-

cebesse honra, afinal a honra era um dos bens mais valiosos nesse período. Essa discussão 

será desenvolvida no próximo capítulo, quando, então, poderemos observar várias imagens 

de espaços nos quais constatamos ter sido possível acontecer as reuniões cristãs desse perí-

odo, para além da domus romana. 
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CAPÍTULO 2 

COMIDA E SEU AMBIENTE 

Tendo em mente a frase de Claude Lévi-Strauss, “comida é boa para se pensar”, ini-

ciamos este capítulo buscando as variadas formas de se perceber uma sociedade através da 

comida. Haveria uma tipologia ligada à comida no mundo antigo? Entendemos que sim, 

pois isso é tão verdadeiro e presente que sempre qualificamos uma comida como de boa ou 

de má qualidade, comida de alto padrão ou cotidiana, comida cara ou barata. Expressamos 

valores através do tipo de comida que ingerimos ou que o outro ingere. O que se encontra 

no prato durante um jantar formal, uma roda de conversa, um ritual etc., fala muito sobre o 

grupo, a pessoa que está no ambiente ou mesmo a sociedade onde tudo está acontecendo. 

 O acesso à comida no mundo antigo era hierarquizado, dadas as diferenças de preço, 

disponibilidade e simbologias envolvidas. Há tipos de comida que marcam um momento, 

um valor, uma ideia, uma crença; e há tipos híbridos ou análogos de comida, pois, depen-

dendo do ambiente em que se está, o significado pode ser alterado. Um exemplo de comida 

análoga ou híbrida no mundo antigo são os ovos e as romãs. Quando estas comidas estavam 

em cestas num ambiente funerário, eram oferecidas à pessoa falecida e simbolizavam a es-

perança da vida pós-morte; mas, quando presentes em um casamento, eram identificadas 

como símbolos de vida e fertilidade. Temos, portanto, o significado em si – comida é ali-

mento, é vida; o significado econômico-social – comida de alto ou de baixo estrato (subal-

ternos), comida de rico e comida de pobre; e o significado a partir do ambiente – comida 

funerária, comida ritual (essa parte será desenvolvida no próximo capítulo). Não há falas 

explícitas, mas as mensagens estão sendo enviadas e assimiladas por aqueles agentes inseri-

dos no contexto.  

Assim, veremos alguns tipos de comida e suas possíveis decodificações para tentar-

mos perceber melhor quais valores se encontram envolvidos quando uma refeição está acon-

tecendo e/ou a ingestão de certos alimentos. Garnsey, discutindo sobre o tema, afirma que: 
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[...] comida envolve comensalidade, isto é, ‘compartilhar uma mesa’, com ‘com-

panheiros’, que são, ‘compartilhadores de pão’. Comida une e vincula aqueles li-

gados por sangue (família), por classe (os arcaicos simposiastas e gregos antigos), 

por religião (páscoa, a eucaristia) e por cidadania (o banquete cívico) (GARNSEY, 

2002, p. 6). 

O comer junto indica uma dimensão coletiva que se encontra sempre presente no 

mundo antigo, principalmente nas comunidades cristãs primitivas, tais como podemos ob-

servar em Corinto. Ao repartir uma refeição, o grupo busca proximidade, comunicação e 

coesão, visando definir também a sua identidade. Como dito por Plutarco: “Nós não nos 

sentamos à mesa para comer, mas para comer junto” (Plutarco apud Montanari, 2015, 

p.108). Quando os cristãos da comunidade em Corinto não entendem e/ou perdem isso de 

vista, o ritual não acontece, as divisões se destacam e o apóstolo, líder da comunidade, pre-

cisa intervir. 

1 A tríade mediterrânea 

Quando observamos o Mediterrâneo sob a ótica da comida, do significado em si 

mesmo, isto é, da comida como alimento, encontramos a chamada “tríade mediterrânea”, 

composta pelos seguintes itens: pão, azeite e vinho. Esta era a base alimentar dos povos 

dessa área, os quais, interconectados, como já visto, faziam com que estes itens estivessem 

presentes em todas as mesas. Veremos que as trocas culturais entre eles também se faziam 

marcantes e constantes no que tange aos gêneros alimentícios19, e que a utilização desses 

itens, no decorrer dos tempos, vai assumindo novos contornos. 

O pão 

A presença do pão como alimento básico vem de longa data, como nos informa Ja-

cob: 

                                                 

19 Dezoito plantas foram identificadas como a base de 75% a 80% da alimentação total da humanidade em 

todos os tempos e continentes. Entre elas, nove são cereais (trigo, arroz, milho, cevada, centeio, aveia, trigo -

sarraceno, milhe sorgo); quatro são tubérculos (batata, mandioca, batata-doce e inhame); três são arbustos 

(tamareira, oliveira e vinha); e há uma árvore (bananeira) e uma gramínea (cana-de-açúcar). De todas estas 

plantas, oito foram domesticadas na bacia mediterrânea, quatro são asiáticas (cana, bananeira, arroz e trigo -

sarraceno), quatro americanas (milho, batata, batata-doce e mandioca) e duas africanas (sorgo e inhame). O 

Mediterrâneo foi, entretanto, o grande vetor da difusão de quase todas elas (Cf. CARNEIRO, 2003, p. 56) . 
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[...] Schweinfurth e Legrain encontraram grãos de trigo nos túmulos do neolítico, 

que datam de seis ou cinco mil anos. Um austríaco, Unger, encontrou restos de es-

pigas e grãos de trigo nos tijolos da pirâmide de Dashur, construída por volta do 

ano 3000 aC. Entre os chineses, o trigo era objeto de cultivo e adoração em 2700 

aC. Os Assírios e os Babilônios referem-se a ele em inscrições encontradas nas ru-

ínas e Tello e que datam aproximadamente do ano 3000 aC. [...] Provavelmente, a 

forma mais antiga de trigo parece ter aparecido na Abissínia e depois no Egito, 

apesar de que o que chegou nesse último seria uma forma mais primitiva, aparen-

tada com a espelta (JACOB, 2003, p. 47-48). 

Foi no Egito que o pão foi aperfeiçoado a partir da utilização do fermento, quando se 

desenvolveu uma forma diferente de preparo, sem o medo comum do apodrecimento do 

alimento. Antes disso, os pães eram ázimos, à base de farinha e água, provavelmente, acha-

tados e cozidos sobre pedras quentes. Esse povo também foi o responsável pelo desenvol-

vimento de fornos próprios para o cozimento da massa do pão.  

Apelidados por Hecateu de Mileto de “comedores de pão”, os egípcios tinham nesse 

alimento, seja no tocante ao preparo, consumo ou em ritos específicos20 e na economia, um 

elemento fundamental em sua cultura. A difusão do consumo desse alimento alcançou ní-

veis bastante interessantes:  

[...] As camadas mais pobres viviam, na prática, apenas de pão. Ainda hoje os des-

cendentes dos egípcios antigos abrem os pães redondos com uma faca e colocam 

lá dentro o resto da refeição – legumes, carne picada ou peixe – comendo o con-

junto como se fosse uma espécie de pastel recheado. Contudo, esse produto, o pão, 

era não só o alimento principal de todos, mas também uma unidade de cultura. O 

“número de pães” significava a riqueza, e os fornos de pão espalhados pelo país 

eram quase comparáveis a oficinas de produção de moedas. A farinha, cozida sob 

a forma de pão, acabou por se tornar meio de pagamento. Ao longo dos séculos, o 

salário dos trabalhadores era pago exclusivamente em pães; um trabalhador rural 

recebia em geral três pães e duas canecas de cerveja por dia (JACOB, 2003, p. 71). 

A centralidade e importância do pão podem ser também observadas entre os hebreus, 

os quais já distinguiam entre a farinha de trigo, a farinha de trigo peneirada — chamada de 

“Kemach soleth” — ‘essência da farinha’ (usada para as oferendas a Javé e na produção de 

pão para os ricos), a farinha de espelta (boa qualidade) e a cevada21 (essa última usada na 

                                                 

20 Mas a importância do pão não se limitava à alimentação dos vivos. Era também um elemento precioso e fun-

damental nos ritos funerários, em que a família do morto fazia oferendas aos deuses pedindo que providenciasse 

ao falecido provisões de pão, vinho, cerveja, leite, entre outros. No célebre Livro dos Mortos, do Egito Antigo, o 

pão é citado no primeiro capítulo como benefício para as almas na casa de Osíris, existindo um variado número 

de referências ao seu uso ao longo de todo livro (Cf. MOREIRAS, 2014, p.10). 

21 Algumas ervas daninhas que nasciam em meio aos trigais tornaram-se também plantas úteis e seu plantio 

associou-se ao do trigo. É o caso da cevada, do centeio e da aveia [...] A aveia e a cevada acompanharam a 

criação de cavalos, e o centeio, único cereal panificável além do trigo, foi usado para produzir o pão preto, 

identificado com os povos bárbaros, nórdicos e pobres. [...] o complexo mediterrâneo formado de pão branco 

de trigo candial, vinho e azeite de oliva (Cf. CARNEIRO, 2003, p. 56). 
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produção de pão para os pobres). Para que essa farinha de cevada fosse ‘comível’, era ne-

cessário misturar com lentilhas ou feijões moídos e com sorgo22. Os hebreus conheceram o 

pão no contato com os egípcios no período de Moisés; e os romanos, provavelmente, tive-

ram contato com o pão levedado através de escravos gregos. Antes disso, eles eram conhe-

cidos como “comedores de papa” pois, 

[...] consumiam os cereais cozidos ou assados, a que davam o nome de ‘far’, ou 

uma espécie de papas de farinha cozida com água, conhecida como ‘puls ou pul-

mentum’, a que adicionavam queijo fresco, mel, ovos, favos, lentilhas ou legumes. 

Essas papas eram também usadas para fabricarem um tipo de pão não levedado e 

cozido em fornos domésticos (MOREIRAS, 2014, p. 13). 

Agora, com o conhecimento obtido no contato com os gregos, a massa era preparada 

à mão23 e, depois de levedada e modelada, colocada numa espécie de prato ou travessa de 

barro e levada ao forno. Entre os pães, o que fora produzido com trigo era o pão das famí-

lias abastadas, enquanto o pão sem fermento (“panis subcinerarius”), se fazia o mantimento 

base para os soldados romanos, quando em campanha. Estes pães eram cozidos num forno 

chamado ‘clibanus’ (forno móvel, que era colocado sob as cinzas). As padarias públicas só 

surgiram por volta do século II a.C. (JACOB, 2003; MOREIRAS, 2014). No que diz respei-

to à variedade de pães e ao seu cozimento: 

[...] Havia várias qualidades de pães, entre elas o ‘panis plebeius’, distribuído a 

baixo preço ao cidadão. Também havia o ‘furnaceus’, que era cozido no forno; o 

‘foccacius’, cozido em casa; o ‘clibanicius’, cozido no clibanus (forno móvel, de 

campanha); o ‘mamphula’ cozido debaixo das cinzas, feito com restos de massa 

usada para uma fornada; o ‘testuatium’, cozido numa forma de barro; o ‘panis 

aquaticus’, um tipo de pão cozido que era mergulhado, ainda quente, em água, 

semelhante a uma açorda24; ou o ‘panis ostrearius’, um tipo de pão específico para 

comer com ostras. Um dos mais afamados era o pão de Piceno, feito com sumo de 

uvas (MOREIRAS, 2014, p. 14). 

 Mary Beard (2016), escrevendo sobre a dieta básica dos pompeianos, cita uma lista 

rabiscada na parede do átrio de uma casa interligada a uma taverna, que apresentava três 

diferentes tipos de pães: o “pão”, o “pão bruto” e o “pão para escravo”; os quais poderiam 

ser adquiridos em padarias. Percebemos, portanto, que o pão poderia ser comprado em esta-

belecimentos próprios, tais como a padaria; poderia ser feito em casa através de fornos do-

mésticos (fixos ou móveis); e preparados durante as campanhas com o clibanus.  

                                                 

22 Planta semelhante a uma pequena espiga de milho. 
23 Entre o ‘far’ e a farinha houve um percurso que foi se desenvolvendo a partir do aparecimento da mó. A utili-

zação da peneira, em seguida, permitiu que se conseguisse uma farinha mais fina, que era utilizada nos sacrifí-

cios religiosos (AGUILERA, 2001, p. 78). 
24 Espécie de papa de miolo de pão ensopado em água fervente ou em caldo, temperada com azeite e alho, e que, 

geralmente, acompanha peixes e frutos do mar. 
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O azeite 

 A oliveira foi identificada como “a primeira de todas as árvores”, pois poderia ser 

utilizada de várias formas: na comida, na higiene pessoal, como perfume, na área medicinal, 

em rituais e para iluminação. Não há como indicar um período inicial para a cultura desta 

planta. 

 No que tange à alimentação, tanto o fruto era largamente utilizado como o óleo fazia 

parte do preparo das refeições; sendo bastante utilizado na cozinha (AMOURETTI apud 

TYREE e STEFANOUDADI). Santos assinala que: 

[...] Egípcios, hebreus, gregos, romanos, cristãos ou pagãos, todos eles lhe atribuí-

ram as mais nobres qualidades e cargas simbólicas e alegóricas. A oliveira foi, e 

ainda é, considerada símbolo de paz, de abundância e de sabedoria, enquanto o 

azeite é fonte de luz e de pureza (SANTOS, 2006, p. 140). 

O consumo poderia acontecer tanto de forma interna como externa. Entre os gregos 

do alto estrato, o óleo de oliva era utilizado, dentre outras coisas, como benefício para a 

saúde e também como ostentação de seu status.  

Óleos perfumados parecem ter sido utilizados por mulheres gregas em seus banhos, 

quando este era derramado na água, tornando esses momentos mais agradáveis e relaxantes. 

Os homens também aplicavam óleo (perfumado ou não) no corpo após o uso do ginásio na 

antiguidade; tanto que o seu suprimento poderia ser mantido regularmente como uma ben-

feitoria por parte de pessoas ricas, tendo como alvo a limpeza e o condicionamento atlético 

do corpo masculino (FOHXALL, 2006). 

 O óleo de oliva também poderia ser utilizado na iluminação, em momentos especi-

ais, tais como uma cena ou em rituais. Seu uso também era destinado às questões medici-

nais, aplicado como unguento (HEPPER, 1985).  

O vinho 

 Saber quando o vinho foi “descoberto” é uma tarefa impossível, visto o seu fruto ser 

muito conhecido e difundido. Se pudéssemos mensurar uma datação aproximada, podería-

mos utilizar a seguinte informação: 

[...] Arqueólogos veem nos acúmulos de caroços de uva uma prova (ou pelo me-

nos um indício) de que se fabricou vinho num passado muito remoto. Escavações 

na Turquia (em Çatal Huyuk, talvez a primeira cidade do mundo), na Síria (em 

Damasco), no Líbano (em Biblos) e na Jordânia, revelaram caroços do Neolítico 

B, período da Idade da Pedra que remonta a 8000 a.C. Todavia, os mais antigos 

caroços de uvas cultivadas, datados por meio do carbono 14 – datação satisfatória 



 

61 

 

pelo menos para seus descobridores –, foram encontrados na Geórgia soviética e 

pertencem ao período de 7000-5000 a.C. (JOHNSON, 1999, p. 20).  

 Esta bebida estava presente nos tempos de Faraós, encontrada em tumbas e geral-

mente utilizada, tanto no cotidiano como em ritos funerários, tal a sua semelhança com o 

sangue. De acordo com Aguilera (2001), dadas as trocas comerciais existentes, a bebida e o 

seu fabrico chegaram à Grécia por meio da ilha de Creta, na Idade do Bronze, chegando a 

Índia, Itália Meridional, Sicília e Líbia. Quando entre os gregos, a bebida, além de impulsi-

onar a economia e o prazer, também foi identificada como um elemento místico, ao expres-

sar a adoração a Dioniso, o deus do vinho. A veneração a esse deus foi tão intensa e extensa 

que festividades como o Menadismo, que ocorria entre os meses de dezembro a fevereiro a 

cada 02 anos, foram bastante populares.  Durante esse período, Delfos se tornava o templo 

de Dioniso e as mênades25 subiam ao monte Parnaso e lá passavam a noite em meio a rituais 

desconhecidos. As Antersterias (Festa da Flor), outra festividade de caráter dionisíaco, cele-

brada em fevereiro, acontecia em um templo localizado a beira-mar; e, por fim, as Grandes 

Dionísias (ou Dionísias Urbanas) que tinham espaço no mês de março na cidade de Atenas. 

Essas festividades eram sempre regadas a trimma – um tipo de vinho temperado com uma 

mistura desconhecida de ervas, que, no caso das mênades, possuía características alucinó-

genas (JOHNSON, 1999). Ainda sobre Dioniso, de acordo com Johnson: 

[...] A metamorfose de Dioniso – de deus da vegetação e da fertilidade a deus do 

vinho – ocorreu gradativamente ao longo de cerca de um milênio. Não se encerrou 

por si, porém, mas continuou com ritos cada vez mais complexos e místicos, até 

abranger todo um sistema de crenças relativo à espiritualidade e à vida após a 

morte: precursor imediato do cristianismo (1999, p. 60-61). 

Apesar do vinho figurar como um símbolo muito forte dessa divindade, concomitan-

temente também representava a alegria e o prazer junto aos banquetes e refeições; princi-

palmente nos Simpósios, como já visto no capítulo anterior.  

No que tange a ingestão de vinho, gregos e romanos não faziam uso da bebida de 

forma pura, pois o vinho puro era utilizado para libações e usado como identificação de ci-

vilidade; por isso, ingeriam a bebida misturada com porções de água.  

                                                 

25 Às sacerdotisas, uniam-se mães de família, moças solteiras, avós idosas que, procedentes de todas as cidades, 

vestiam-se de mênade e juravam guardar segredo (Cf. JOHNSON, 1999, p. 55). 
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O vinho era misturado em água dentro de uma cratera26. A cratera era um móvel 

encontrado no ambiente do triclínio, localizado no centro desse ambiente. Essa mistura, isto 

é, a proporção de água que seria acrescentada ao vinho, era realizada por um escravo após a 

orientação dada pelo anfitrião ou pelo simposiarca eleito pelo grupo logo no início do ban-

quete. Como vimos anteriormente, dependendo da característica da cena (jantar), as medi-

das de água adicionadas ao vinho seriam maiores ou menores. Somente os deuses e os bár-

baros bebiam o vinho puro, homens civilizados deveriam misturar o vinho com água. 

O vinho era uma bebida presente em todas instâncias da sociedade, mais seguro do 

que a água, visto a insalubridade desta. Assim, a videira e, consequentemente, 

[...] seu fruto interessa a todo o mundo, é comercializado internacionalmente 

(mesmo nos primórdios) e produz uma bebida não só atraente, mas também sau-

dável em lugares onde a água é escassa e em geral poluída. Trata-se de uma bebida 

persuasiva [...] (JOHNSON, 1999, p. 62). 

A diferença se apresentava na qualidade do vinho ingerido pelo grupo e/ou pessoas 

em questão. Quando falamos do grupo majoritário de pessoas mais simples, provavelmente 

o “vinho nem fosse vinho”, mas vinagre com água27. Esse tipo de bebida era misturado com 

água fria, morna ou quente e recebia o nome de “calda” ou “posca”. Um outro tipo de bebi-

da rala e fraca, bastante comum, era chamada de “lorca”, resultado da fermentação do baga-

ço misturado com água. Esses podem ter sido os tipos de bebidas que os integrantes do bai-

xo estrato e os soldados em campanha tinham acesso. (JOHNSON, 1999; CORBIER, 2015). 

Um dos vinhos mais valiosos da época, mencionado como de qualidade superior, era 

produzido no vinhedo de Falernum, conhecido como “o prodigioso Opimiamo” da safra de 

121 a.C. Esse foi o único grande vinho produzido por Roma, do qual sempre se vangloriava. 

Beard (2016), discorrendo sobre uma rua da cidade de Pompéia, de característica hospitalei-

ra, que agregava vários bares e estalagens, descreve uma lista na parede de um desses esta-

belecimentos, que fazia uma oferta de vinhos junto com a indicação de seus valores: 

Por um as podes tomar vinho, 

Por dois podes tomar o melhor, 

Por quatro podes tomar Falerno. 

                                                 

26 O krater/cratera era de significado central em ambos os casos, em termos práticos e simbólicos. Esse signi-

ficado era transmitido não somente pela impressão da qualidade da cerâmica (alguns utilizaram o objeto de 

metal, exibindo assim a sua riqueza), mas também aparecia como o principal foco de atenção dada a natureza 

do encontro – symposium (Cf. DUNBABIN, 2003, p. 21). 
27 Foi essa a bebida oferecida a Jesus na cruz, visto ser esse o tipo que fazia parte da ração dos soldados.  
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  O enunciado indicava, dentre outras coisas, um público bastante crédulo, e oferecia, 

por um valor quatro vezes maior, o autêntico vinho de Falerno. Não há como saber se, de 

fato, o vinho de Falerno oferecido era legítimo, mas o valor superior indica que o mesmo se 

constituía em uma bebida não acessível, talvez, a todos os clientes. 

Um outro tipo de vinho, bastante conhecido e utilizado, era aquele adoçado com mel 

e que tinha uma textura viscosa, chamado de muslum. Esse vinho era servido como aperitivo 

em banquetes. Montanari nos diz que: 

[...] O vinho continuará sendo um dos mais importantes símbolos da “civilização”, 

uma marca que distingue o homem civilizado, que não apenas soube inventar esta 

bebida mágica, mas que, além disso, elaborou formas de autocontrole e de “bom 

uso” (saber parar a tempo, misturar água ao vinho na medida certa para cada oca-

sião...) que fazem do homem o senhor do vinho e não o contrário. Os autores gre-

gos não cessam de repetir que os povos bárbaros são incapazes de se conformar a 

essas regras. A cratera comum simboliza, portanto, a regulamentação cultural e 

social, o saber e a técnica que se sobrepuseram ao instinto (MONTANARI, 2015, 

p. 110). 

Podemos perceber, que, com o passar das épocas e da utilização dos elementos da 

chamada “tríade mediterrânea”, foram incorporados valores e simbologias além do que a 

comida e a bebida são em si – alimento e vida. Sobre isso, Montanari faz uma observação 

bastante interessante, focada na posição em que os alimentos são oferecidos: 

[...] de cima para baixo, a oferta denota uma condescendência generosa e a proe-

minência social; de baixo para cima, ela denota a veneração e a sujeição; no plano 

horizontal, ela significa, simplesmente, a pertença comum (que pode ser ocasio-

nal) a um grupo (2016, p. 109).  

 Nas páginas a seguir, veremos como essa dinâmica, observada por Montanari, se faz 

verdadeira. Para tanto, apresentaremos uma proposta que visa identificar essas relações ver-

ticais e horizontais, procurando salientar os grupos envolvidos e testando essa proposta na 

hermenêutica de textos bíblicos, tendo como alvo a comunidade cristã estabelecida na cida-

de de Corinto. 

2 Uma tipologia da comida 

Ao observarmos o texto bíblico de 1Coríntios, formado pelo bloco dos capítulos de 8 

a 11, percebemos alguns tipos de comida que faziam parte do cotidiano da comunidade cris-

tã ali estabelecida. Essa multiplicidade, na verdade, se apresentava em todos os ambientes e 

sociedades, mas aqui, especificamente, foi tratada pelo apóstolo Paulo de forma intensa. 

Tanto que, provavelmente, as suas orientações tenham sido utilizadas nas demais comuni-
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dades cristãs sob sua liderança no Mediterrâneo; e algumas, por tradição, chegaram até nós. 

Identificamos nesse bloco pelo menos quatro tipos de comida: comida de ostentação, comi-

da de subsistência, comida ritual e comida como memória. Duas delas serão apresentadas 

nesse capítulo e as outras duas serão apresentadas no terceiro capítulo. 

 Quando falamos sobre uma tipologia da comida, buscamos observá-la a partir do 

que, quando, onde e com quem as comidas se viam relacionadas. Quais as suas prováveis 

simbologias e quais hermenêuticas seriam possíveis ao percebermos o espaço em que ela 

está sendo e/ou foi realizada. 

De forma bem direta, poderíamos afirmar que havia: a comida do alto estrato e/ou da 

elite, caracterizada pela busca da ostentação, do raro, caro e do exótico28. Sua intenção era 

voltada à manutenção de seu status. E a comida do baixo estrato, subalternos e/ou pobres, 

que tinha como objetivo a subsistência, sendo que por vezes, quem sabe, poderia ter alcan-

çado alguns momentos de refrigério. Nossa fala parte do pressuposto de que nenhum mode-

lo e/ou proposta é fechado hermeticamente, se entendido em relação com a dinâmica da 

vida. 

A comida para dois mundos — a chamada refeição funerária, que visava a preserva-

ção da memória da pessoa falecida e a manutenção de seu relacionamento social e familiar 

através do ato de se comer junto à tumba ou, em casos especiais, no ambiente doméstico. O 

falecido seria eternizado e a sua presença vivenciada todas as vezes em que a mesma ocor-

resse. E, por fim, a comida ritual que buscava o contato e o aplacar da ira das divindades; 

indicava a pertença a uma sociedade civilizada e a manutenção da ordem estabelecida. 

Todos os tipos supracitados de comida estavam presentes e podiam se entrelaçar em 

alguns momentos da vida, da morte e/ou da mesa partilhada. Ao falarmos sobre a comida do 

alto estrato e/ou da elite, precisamos observar a ordem de serviço de um banquete, a fim de 

que possamos identificar alguns alimentos à mesa, os quais, seguindo as metas supracitadas, 

                                                 

28 Nas mesas romanas era sugerido o flamingo, quase imposto por Apício. Esta preocupação pela novidade fez 

com que se tivessem guisado cegonhas, papagaios ou cisnes. Quanto ao molho para lulas, o mais comum era 

constituído por vinho fervido, garum, azeite, mel, pimenta e arruda. A receita de Apício para o molho de la-

gosta incluía mel, garum e vinagre, tudo muito bem mexido com cominhos, salsa, aipo e pimenta. (...) Por 

vezes, cozia-se o peixe de forma cruel, quando ainda se encontrava vivo, em recipiente de cristal e à vista dos 

comensais, que podiam deste modo apreciar as mudanças de cor, etc. Esse costume não se extinguiu (AGUI-

LERA, 2001, p. 92). 
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poderiam, por vezes, chegar à excentricidade. Lembrando que essa característica já foi vista, 

brevemente, no capítulo anterior, quando se discorreu sobre o Banquete de Trimalcião. 

2.1 Comida e ostentação 

Os gregos tinham duas partes bem definidas em seu banquete. A primeira parte era o 

próprio deipnon (jantar), durante o qual a refeição da noite era realizada. A segunda para era 

o symposium (simpósio) ou o “o momento das bebidas” — um tempo maior para se relaxar, 

beber e conversar. Nesse período, vários entretenimentos poderiam ser apresentados. 

A cena romana tinha a mesma estrutura do deipnon grego, mas com um acréscimo 

no início da refeição, chamado de gustatio (degustação) ou promulsis. Durante o Império 

Romano, os gregos também adicionaram essa parte dos ‘aperitivos’ à sua refeição, mas sob 

o nome de propoma. Sendo assim, a cena romana tinha início com os aperitivos e, após os 

mesmos, seguia a refeição propriamente dita, nomeada pelos romanos como a fercula (pra-

tos) ou “cursos”. Estes eram divididos em prima cena (primeiro jantar), a altera cena (outro 

jantar) e a tertia cena (terceiro jantar). Sendo que a tertia cena também poderia ser chamada 

de caput cenae29 (jantar ápice ou principal30), quando seria servido o prato principal 

(SMITH, 2003). 

No que tange à parte da excentricidade, essa ficava sob a responsabilidade dos cozi-

nheiros, que tinham como ponto de honra tornar os alimentos irreconhecíveis, pois esse tipo 

de cozinha romana, como nos informa Corbier,  

[...] se apresenta como a arte do complicado e da metamorfose. (...) o cozinheiro 

se compraz, também em fazer misturas inusitadas: um aristocrata batizou com seu 

nome uma iguaria feita com cristas de galo e patas de ganso. Sem dúvida, o refi-

namento culinário é partilhado por alguns gourmets: a combinação frequente do 

garum e do mel nas receitas atribuídas a Apicius indica um gosto pronunciado 

destes pela mistura do salgado e do doce, enquanto a associação do vinagre e do 

mel mostra um gosto especial pelos sabores agridoces. É também por essa razão 

que as frutas são muito usadas na preparação dos pratos (2015, p. 229). 

A última parte ou curso de um banquete era chamado pelos romanos de convivium 

ou comissatio, tal como o banquete grego, mas neste último designada com o nome de sim-

pósio ou “momento das bebidas”. Nessa parte do banquete, o entretenimento teria as carac-

terísticas do grupo ali reunido. Sendo assim, além de muito vinho, músicas, danças e/ou 

                                                 

29 Em uma tradução literal seria “janta cabeça”. 
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apresentações variadas, deveria ser um tempo destinado a conversas e discussões de temas 

afins. 

 A movimentação durante o banquete se dava de variadas formas, fora as conversas 

entre os convivas, discursos ou falas do anfitrião ou de um convidado importante; ao chegar 

ao local, o convidado tinha os pés lavados por um escravo que o levava até o seu lugar no 

triclínio. Após a chegada de todos, um escravo trazia água para os convivas lavarem as suas 

mãos, ação que se repetia durante o decorrer de todo o banquete. À medida que os convida-

dos iam comendo, restos poderiam ser jogados no chão, os quais seriam comidos por ca-

chorros que frequentemente estavam no ambiente para esse propósito. Uma limpeza tam-

bém era realizada ao final da refeição principal, marcando a transição para o momento do 

convivium. As mesas portáteis em que as comidas foram servidas eram retiradas, o chão 

varrido e as mãos lavadas novamente. A seguir, era feita uma libação31 com vinho puro ao 

bom daimon ou “Boa Divindade”32, uma música de triunfo ou louvor (‘paean’) era cantada 

e guirlandas e perfumes poderiam ser entregues aos convidados (SMITH, 2003). 

 Os pratos presentes em um banquete romano sempre deveriam ser regados por um 

molho de peixe fermentado chamado garum. Esse molho era parte da dieta básica da culiná-

ria romana e usado como condimento em quase tudo, tal como nos informa Beard, ao escre-

ver sobre o processo de preparação, que possuía um odor muito forte: 

[...] O processo de fabricação misturava nacos de frutos do mar com sal num barril 

e durante uns dois meses aquilo fermentava sob o sol. O resultado permitia produ-

zir uma variedade de molhos. O líquido claro que subia depois da fermentação era 

o garum – ainda que não se sabia em que diferia do outro termo usado, liquamen. 

O que restava no fundo do barril era o allec, sedimento ou lia, também usado para 

cozinhar. Outro subproduto era uma salmoura conhecida como muria (2016, p. 

215). 

Outros ingredientes utilizados no preparo das comidas também seriam: pimenta, 

óleo, mel, o levístico33, vinagre, vinho, cominho, arruda e o coentro.  A gustatio (degusta-

ção) deveria contar com ovos e azeitonas, acompanhados de pão e vinho adocicado (prova-

velmente um muslum). Uma gustatio sofisticada ofereceria, também, pequenos pedaços de 

                                                                                                                                                         

30 Em uma versão livre. 
31 Para explicar como talvez essa parte acontecia, Smith cita a descrição de Diodorus Siculus: “o costume, ele 

diz, quando o vinho puro é servido durante a refeição fazer uma saudação com as palavras: ‘A Boa Divindade’! 

(Agathou daimonos). Mas quando o cálice ia passando após ser diluído em água, o grito de ‘A Zeus Salvador’! 

(Dios Soteros)” (cf. SMITH, 2003, p. 29). 
32 Smith nos diz que essa expressão poderia ser uma referência a Dioniso, mas não há consenso sobre isso.  
33 Levístico é uma planta cujas folhas, sementes e raízes eram utilizados para dar sabor aos alimentos.  
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carnes, ostras, mariscos, arganazes34 e tordos. Ao iniciar a fercula, subdividida em três mo-

mentos, os pratos que se seguiriam seriam pratos de carne, peixe35 e porco compostos pelas 

partes mais tenras. Por exemplo, no caso da carne de porco, a teta e a vulva; ou o animal 

poderia ser servido por inteiro. Como sobremesa: frutas frescas, nozes, figos secos e uvas 

em conserva poderiam ser servidas. Nesse momento, como uma finalização do banquete, 

também poderiam ser encontrados: ostras, mariscos, pequenos pássaros e outros petiscos 

animais, acompanhados de muito vinho (SMITH, 2003; DUPONT; CORBIER, 2015). 

 Banquetes não eram ocorrências cotidianas, mas, sim, momentos especiais que se 

davam pelos mais variados motivos, tais como: aniversários, casamentos, alianças de negó-

cios; jantares promovidos por clientes em honra a um patrono, conquistas realizadas, cele-

brações religiosas etc. Assim, surge uma pergunta: como deveria ser essa alimentação diá-

ria, corriqueira, do dia a dia? Dupont (2015) faz uma colocação bastante interessante quan-

do fala sobre as duas refeições: o prandium e a cena, indicando que a relação com a alimen-

tação abrangia características diferentes. Para ela, o “prandium alimenta, a cena regala”, 

pois tudo na cena está à disposição do prazer, do luxo, da ostentação e da beleza, tendo co-

mo foco principal o consumo de carne36. Já o prandium (café da manhã) deveria ser frugal 

(frutos da terra), vegetariano e frio. Concebida como uma refeição leve, que constava de 

pão, azeitonas, cebolas, vinho, legumes cozidos regado com óleo, hortaliças e figos. Esse 

tipo de refeição, o prandium, também poderia ocorrer em vários momentos: 

[...] o prandium é a única refeição dos romanos engajados na guerra, na atividade 

política ou em qualquer outra que requeira esforço (labores). Ele pode consistir em 

um desjejum matinal, uma refeição leve em torno do meio-dia, mas não tem nada 

de obrigatório. É, também, o jantar do solitário e do soldado em campanha, a úni-

ca refeição das famílias enlutadas (DUPONT, 2015, p. 211). 

                                                 

34 Os Romanos gostavam de alguns animais extravagantes, como o arganaz, recheado com castanhas, nozes e 

bolotas e, por que não, envolvido com mel. Esta receita entrou para a época medieval (Cf. AGUILERA, 2001, 

p. 91). 

35 (...) Em Roma, o gosto pela pesca chegou a extremos de exceção, atingindo-se uma industrialização plena, 

com viveiros, piscinarii (continuamos a usar o termo piscinas, embora estas não contenham peixe como é 

evidente). Segunda Varrão, chegou a altura de falar de dois tipos de pesca: a requintada e a do peixe miúdo 

(com o qual se alimentavam os peixes mais importantes – os patrícios mais exigentes defendiam que o atum 

devia ser do Bósforo e pescado entre tal e tal hora. O atum de maior volume, ou orcnyys, normalmente era de 

Samos, mais ainda era apreciado o de Gadir, Cádis (e com o ventre e a cauda eram preparados bocados que se 

consideravam como um autêntico manjar) (Cf. AGUILERA, 2001, p. 67). 
36 Sobre esse tema, Dupont nos indica que: “selvagens, semi-selvagens ou domésticas, as carnes animais são 

produtos de luxo ainda que não se possa comparar uma iguaria como o lombo de um javali de Lucânia a uma 

velha galinha amolecida no vinho. Ora, se sacrificar um animal do rebanho é sempre entregarmos uma parte de 

seu capital para satisfazer os deuses, matar um animal para consumir sua carne é esbanjar” (Cf. DUPONT, 2015, 

p. 206). 
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Beard, discorrendo sobre a refeição entre os pompeianos, desconfia de que elas fos-

sem sempre realizadas ao final da tarde (cena) no espaço do triclínio, como nos banquetes. 

Para ela, muito raramente eles jantavam reclinados em sofás pois: 

[...] deviam consumir alimentos em qualquer lugar da casa. Nas casas menores não 

havia muita escolha: comia-se onde fosse possível. Nas casas maiores, os escravos 

provavelmente comiam o que conseguiam pegar no trabalho, ou fora da vista 

alheia, na área de serviço; presume-se que o porteiro comia no seu cubículo. Ou-

tros também deviam agarrar a comida que estivesse à mão, sentados num banco no 

peristilo ou em cadeiras à mesa no átrio. (...) A impressão é de gente que comia 

em movimento (BEARD, 2016, p. 122). 

Concordamos com Beard, uma vez que a vida nem sempre é tão padronizada, como 

se predente. Há que se dar lugar para o real, ao imaginarmos esse mundo com as informa-

ções que nos estão disponíveis, saindo do ideal projetado. Em todas as sociedades e perío-

dos, projeções idealizadas são sinalizadas, mas, na maioria das vezes, não condizem com o 

real da vida cotidiana. Essa ocorre de forma mais monótona e repetitiva, principalmente 

quando observamos as pessoas mais simples, presas a uma rotina nem sempre estimulante. 

Por que isso seria diferente com respeito à sua alimentação? 

2.2 Comida e subsistência 

Ao pensar sobre como seria a comida dos que pertenciam ao baixo estrato (subalter-

nos e/ou pobres), poderíamos começar pelos possíveis temperos a que teriam acesso, tais 

como cerefólio37, alho e cebola; se tivessem acesso a uma horta. 

O acesso à carne era escasso, acontecendo, provavelmente, somente em festivais, 

quando os sacrifícios eram realizados. Mas Beard, referindo-se ao acesso à carne por parte 

dos pompeianos pobres, cita que, além de frutas, lentilhas e alguns vegetais, 

[...] O peixe também era consumido e, com menos frequência, também carne. Cer-

tamente, a carne mais consumida era de porco e ela provavelmente vinha na forma 

de linguiça ou chouriço, mais do que um grande pernil assado. As galinhas e os 

ovos, além da carne de carneiro ou cabrito, permitiam variar um pouco (2016, p. 

260). 

Esse acesso à carne talvez acontecesse de forma peculiar nessa cidade, pois, geral-

mente, o preço da carne era alto, visto ser um reconhecido artigo de luxo. Os valores dimi-

nuíam quando ocorriam as festividades públicas pois, dado o número de sacrifícios, a quan-

                                                 

37 Usado principalmente por seu sabor e aroma peculiares, que lembra levemente a mirra. 
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tidade do produto aumentava e, ao ser vendida no mercado38 de carne (macellum), sofria 

uma queda no preço. Mas a informação da pesquisadora nos faz pensar se essas pessoas não 

poderiam, por vezes, ter conseguido se alimentar com carnes de animais de pequeno porte, 

sacrificados no ambiente doméstico. 

A dieta do pobre deveria ser repetitiva e monótona, constituída de pão, azeitonas, vi-

nho, queijo, frutas, lentilhas e alguns vegetais. Segundo Corbier (2015), a tradição de con-

sumir cereais em forma de papa e bolo sem levedo, presente no século III a.C., pode ter sido 

preservada nos lares mais modestos; sendo assim, a puls – farinha misturada com água ou 

leite, em sua versão mais simples, poderia se constituir em alimento do pobre e do campo-

nês. Fato é que a cozinha popular, tal como atualmente: 

[...] é aquela que aproveita tudo: as tripas, o sangue consumido como morcela, os 

restos de carne com os quais se preparam bolos, a cabeça do carneiro (para Juve-

nal, ‘um manjar de sapateiro’) (CORBIER, 2015, p. 226). 

No que tange aos escravos, eles provavelmente teriam acesso a mais gêneros alimen-

tícios do que um cidadão livre. Visto constituírem um investimento financeiro por parte de 

seu senhor, sua saúde e alimentação precisavam ser conservadas. A descrição abaixo nos 

informa sobre escravos de áreas rurais, mas pode nos dar uma ideia do que acontecia no 

espaço urbano, guardadas as devidas proporções:  

[...] A ração recebida além do pão poderia variar de acordo com as estações, os lu-

gares e os trabalhos: óleo, sal e vinagre eram fornecidos sempre; azeitonas depois 

da colheita; depois o allec (resíduos de carne e peixe provenientes da produção de 

garum) e figo (CORBIER, 2015, p. 224). 

Buscando o tema dentro do espaço de vivência das pessoas mais simples, as popinae 

e tavernas ocupavam um lugar de extrema importância. Para a população pobre, ambas de-

veriam ser indissociáveis, pois, na taverna, poderia se comer com vinho, grãos-de-bico, rá-

banos e carne ou peixe salgado. Na popina, poderiam ser encontradas refeições acompanha-

das de bebidas. Esses eram locais populares, os quais eram frequentados por pessoas de bai-

xo estrato e onde também poderiam se alimentar. Nesses locais, poderiam ser encontradas 

comidas quentes, pois a panela e o caldeirão estavam sempre no fogo; a primeira para os 

alimentos cozidos e o segundo para a água quente (CORBIER, 2015). 

                                                 

38 Nesse período, temos alguns mercados específicos, tais como o mercado de bois (forum boarium), vendidos 

ainda vivos; o macellum, onde a carne do sacrifício era vendida, e o forum piscarium – mercado de peixes (DU-

PONT, 2015, p. 207). 
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Esse grupo majoritário de pessoas, com certeza, não acompanhava “cursos” ao se 

alimentar, tal como os que ocupavam o alto estrato. Os itens presentes à sua refeição eram 

básicos e, por vezes, adquiridos no comércio, como supracitado.  

Ao observarmos os dois tipos de comida, perguntamo-nos: a cena dos pobres não 

poderia se configurar em um eterno prandium, uma vez que monótona, repetitiva e com 

recursos escassos? E essa monotonia não poderia ser “quebrada” quando nas reuniões co-

munitárias, tais como as ocorridas na comunidade cristã em Corinto? Se identificarmos a 

refeição comunitária como uma eranos, na qual todos os participantes colaboram com al-

gum item, por que não? Alguém poderia trazer um item que destoasse do convencional...  

Na orientação paulina, presente no bloco de 1Coríntios de 8 a 11, os itens citados 

são: carne, pão e vinho. Mas se faz necessário criar todo o quadro, uma vez que a comuni-

dade poderia ter algumas poucas pessoas com uma situação econômica melhor. Contudo, 

tendo como grupo majoritário indivíduos empobrecidos e/ou que viviam em situação sim-

ples, tal como vimos na proposta de Friesen. 

Para nos auxiliar na criação desse cenário, veremos de forma breve a organização 

dos espaços de uma cidade antiga e os possíveis locais em que as reuniões cristãs podem ter 

acontecido. Diferente de O’Connor, que afirmou o espaço da domus romana como local das 

reuniões cristãs em Corinto, apresentaremos outros espaços nos quais, provavelmente, não 

só a comunidade cristã em Corinto, mas todas as demais comunidades devem ter se reunido 

e celebrado a refeição comunitária, bem como o rito eucarístico. 

3 A cidade antiga e seus espaços 

Ao observarmos construções e espaços antigos, não devemos partir de pressupostos 

atuais, os quais podem nos levar a anacronismos e, consequentemente, a impressões equivo-

cadas pois, como todos vivemos em um período determinado na história, estamos envolvi-

dos por culturas e discursos que se intercambiam e moldam nossos olhares e percepções.  

Tal fato exige de nós uma descentralização do olhar, que seria a observação de um 

espaço e/ou a percepção do ambiente em que determinados indivíduos, ações, discursos ou 

eventos estão ocorrendo. Isso nos levará ao que estamos denominando nesse bloco de “her-

menêutica dos espaços”. Para tanto, é preciso buscar novas concepções e/ou ferramentas de 
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possíveis significados desses espaços e lugares ocupados e/ou construídos nesse mundo an-

tigo.  

Ao pensarmos numa cidade antiga, devemos indagar sobre sua estrutura, seu plane-

jamento, sobre o tipo de mensagem que sua arquitetura e os espaços construídos transmiti-

am etc. Pois há um ideal – ou ideais – implícito em suas construções, do qual precisamos 

estar conscientes, a fim de que consigamos discernir o máximo de suas intenções e mensa-

gens. 

3.1 Espaço como construção social 

Quando estamos no ambiente das cidades, a sua arquitetura, a organização das ruas, 

o centro comercial, a periferia, o local em que as residências se encontram e etc., nos indi-

cam que tipo de sociedade está presente ali, pois os espaços são construídos e delimitados 

como um espaço existencial, isto é, espaços que nos falam sobre a sociedade que os produ-

ziu.  

Partindo desse princípio, a arquitetura pode ser existencial e, como tal, indica o es-

paço como 

[...] uma arena na qual a vida social e individual se desenrola e, ao mesmo tempo, 

um meio pelo qual as relações sociais são produzidas e reproduzidas. Essa noção é 

construída socialmente por meio da observação de como as coisas e as pessoas 

podem ser arranjadas espacialmente (HIRATA, 2011, p. 10). 

 

Uma dessas expressões é a chamada Monumentalidade, característica presente na ar-

quitetura de uma cidade antiga e que, quase sempre, incorpora e impõe uma mensagem. A 

arquitetura monumental é uma forma “de alta visibilidade e durabilidade a comunicar um 

tipo de consumo ‘extraordinário’ associando-o a um governante ou a uma camada hegemô-

nica detentora do poder” (HIRATA, 2009, p. 122). Vejam, no anexo, algumas imagens de 

templos e de um teatro na região da Ásia Menor, antiga Anatólia, que expressam esse tipo 

de arquitetura. 

A arquitetura monumental é uma forma de comunicar e manter o poder estabelecido 

(vide figuras 1, 2 e 3 do anexo), pois integra as estratégias de afirmação do poder em socie-

dades estratificadas, transmitindo uma ideologia e/ou ideologias através das quais alguns 
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grupos “mantém, resistem ou mudam ativamente seu poder relativo dentro da sociedade” 

(KNAPP, 1996 apud HIRATA, 2009, p. 16). 

 Essas construções possuíam uma alta durabilidade, portanto, a mensagem transmiti-

da tinha o objetivo de perpetuação de um poder por um longo período de tempo. A necessi-

dade de afirmação desse poder é especialmente encontrada em sociedades altamente estrati-

ficadas, conforme Trigger, o qual ainda nos diz que: “a arquitetura monumental e os objetos 

de prestígio simbolizam a habilidade e a força daqueles que controlam a mão de obra” 

(TRIGGER, 1990 apud HIRATA, 2009, p. 109). 

Mensagens eram enviadas nos variados espaços da cidade, tendo, em sua maioria, o 

patrocínio de um patrono na construção de templos (vide figura 4 do anexo), monumentos, 

mausoléus funerários etc., em busca de honra, visibilidade e manutenção do status. Essa 

prática também era realizada por alguns clientes bem-sucedidos, que desejavam a manuten-

ção do relacionamento patronal e/ou melhores oportunidades na sociedade. 

Florenzano, ao tratar do tema do ambiente, explicita-nos bem essa dinâmica entre 

espaço – poder – mensagem, ao afirmar que 

[...] o ambiente construído é, pois, uma manifestação cultural onde se materiali-

zam os traços organizacionais de uma sociedade, assim como os seus aspectos 

cognitivos e ainda Rapoport quando afirma que “o ambiente físico proporciona 

pistas para que a pessoa entenda rapidamente qual é a sua situação social” (RA-

POPORT apud HIRATA, 2009, p. 139). 

 

Quando estudamos um grupo urbano, tal como a comunidade cristã de Corinto no 

primeiro século, a atenção aos espaços se faz necessária, pois, além de seguirem o mesmo 

princípio da monumentalidade, principalmente em se tratando da domus romana, se consti-

tui em pistas que poderão auxiliar no encontro de melhores hermenêuticas. Através da lite-

ratura, sabemos que as comunidades cristãs primitivas se reuniam para partilha de refeições, 

rito eucarístico, adoração e catequese. Não sabemos ao certo quantas vezes esses grupos se 

encontravam ou mesmo quantas vezes o rito eucarístico era realizado. Em At 20,7 e em 1Co 

16,2, vemos a indicação do primeiro dia da semana, mas, provavelmente, com objetivos 

diferentes. A primeira referência diz respeito ao encontro da comunidade com o apóstolo 

Paulo, quando haveria o rito eucarístico e provavelmente a catequese. A segunda referência 

sinaliza uma coleta (provavelmente para os cristãos de Jerusalém), mas não é indicado 

quando e onde a mesma aconteceria. Com relação ao local, a literatura nos informa a respei-
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to das reuniões nas casas, na oikoj de membros da comunidade cristã ou de amigos e simpa-

tizantes que ofereciam locais para que a comunidade se reunisse (Rm 16; 1Co 1,14-16; 1Co 

16,19). O entendimento da casa como o ambiente de encontro das primeiras comunidades 

cristãs é consenso entre os pesquisadores e pesquisadoras: 

O modelo do domicílio é o modelo prevalecente na formação eclesial primitiva, a 

casa era entendida como extensão do corpo social que incluía não somente mem-

bros imediatos da família, mas, também, escravos, libertos e outros dependentes – 

provia o núcleo de uma congregação, enquanto a casa material provia o lugar de 

encontro congregacional. A casa é, portanto, entendida para ser “o contexto bási-

co” no qual as igrejas primitivas foram estabelecidas, dando forma à sua identida-

de (como casas ou famílias da fé), fornecendo a sua estrutura de liderança primária 

(na forma de chefes de casa [household heads]), e possibilitando a participação 

ativa de mulheres na vida eclesial (ADAMS, 2016, p. 2).  

A casa, portanto, seria como uma extensão da sociedade em que se encontrava a fa-

mília. Quando falamos de uma família romana, não estamos nos referindo apenas ao pater e 

a mater familias e seus filhos, mas também aos escravos e aqueles ligados à casa, tal como 

os clientes e libertos. Na proposta de Wallace-Hadril, que se utiliza do conceito “casa 

cheia”, todos os envolvidos com a domus (casa do alto estrato) fariam parte da família, uma 

vez que eram corresponsáveis pela manutenção da mesma. Para tanto, a domus deveria ser 

concebida como um centro de atividades que conciliava o doméstico, os negócios, bem co-

mo a espiritualidade. Há uma pluralidade presente no ambiente interno da casa que indica 

tanto a sua importância na estrutura da sociedade quanto a centralidade da mesma na forma-

ção do indivíduo39: 

[...] a casa não era “privada” como a entendemos. Para nós, o “lar” está fortemente 

separado do mundo dos negócios e da política; é aonde você vai para escapar das 

limitações e obrigações da vida pública. Na discussão de Vitrúvio, pelo contrário, 

domus é tratado como parte da imagem pública do dono e cria o pano de fundo na 

condução de parte da vida pública (BEARD, 2016, p. 126). 

 

                                                 

39 Tal pluralidade poderia ser resultado ou reflexo do espaço público ou mesmo da concepção de cidade, a 

qual foi passando por vários entendimentos, como Kormikiari nos informa:Com relação ao desenvolvimento 

desse conceito, temos três expoentes: Fustel de Coulanges, que privilegiou os elementos religiosos (final do 

século XIX); Gordon Childe, que optou pelos econômicos (início do século XX) e, por último, de acordo com 

a autora, mais recentemente, vemos autores como M A. Levi (1989) que chegaram a conclusões mais sensa-

tas. Esse pesquisador defende que o conceito de cidade “é tão complexo que as causas de sua origem, forma-

ção e dissolução não podem ser estudadas sem se levar em consideração que, na História, não existe apenas 

racionalidade nas premissas e consequências. Ou seja, o modelo de cidade tem que ser reestruturado de acordo 

com a realidade que se estuda” (Cf. KORMIKIARI, 2009, p. 138). 
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Ainda observando a domus, Beard (2016) se utiliza da classificação de Vitrúvio40, 

que identificava esse tipo de moradia como “casa para exibição”, tendo como objetivo os-

tentar a riqueza de seu proprietário.41 Assim, os seus interiores eram feitos para serem vis-

tos; por isso as áreas mais visitadas eram as mais mobiliadas. A porta de entrada deveria 

prover uma visão cuidadosamente planejada de alguns aspectos do espaço interior. O dese-

nho da casa, portanto, poderia ser relacionado às hierarquias da sociedade romana, tais co-

                                                 

40 A autora se utiliza do tratado sobre arquitetura, em que, no livro sexto, aborda-se a domus ou “casa particular”. 

Ali se apresenta um ideal da arquitetura romana no nível mais alto e abstrato (cf. BEARD, 2016, p. 126). 

41 Cianca, discorrendo sobre o tema da identidade e autorrepresentação da casa romana nos diz que: “O espaço 

físico da casa refletia essa necessidade de autorrepresentação e propaganda no mundo romano. O que um 

romano representava na casa dele ou dela não era necessariamente um reflexo de escolha individual. A verda-

deira pertença romana tinha a ver com Romanitas, demandava um certo apagamento da característica indivi-

dual, especialmente se o que caracterizava era a etinicidade, uma prática religiosa ou uma história familiar em 

desacordo com o modo previsto de pertencimento ao tempo do Império. (...) Essa identidade romana era refle-

tida através do design arquitetônico, decoração e comportamento apropriado, incluindo convites para a casa” 

(CIANCA, 2018, p. 47). 

 

Fonte: https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/roman/beginners-guide-
rome/a/roman-domestic-architecture-domus 

 

https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/roman/beginners-guide-rome/a/roman-domestic-architecture-domus
https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/roman/beginners-guide-rome/a/roman-domestic-architecture-domus
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mo o seu interior, composto por duas áreas, “comuns” e “exclusivas”. As áreas “comuns” 

seriam aquelas nas quais os visitantes poderiam transitar sem serem convidados, pois teriam 

livre acesso: átrios, vestíbulos e peristilos. Já as áreas “exclusivas”, tais como a cubicula (ou 

“quarto de dormir”), triclínios (salas de jantar) e banhos (quando havia) só eram permitidos 

para convidados. Tal como a sociedade, a casa do alto estrato estendia a dinâmica binária 

presente na hierarquia da época. 

Branick, refletindo sobre o tema da casa em Paulo, afirma que ele se utilizava de 

dois termos oikoj e oikia. Essas palavras, poderiam ter entendimentos diferentes no grego 

clássico, a saber: a ideia de riqueza, posses ou um espaço físico – oikoj; e uma semântica 

mais relacionada a parentes, serviçais ou mesmo clientes de uma família, para oikia. Ambas 

as palavras eram usadas para moradia, família ou parentela. O mesmo pesquisador afirma 

ainda que: 

O grego de Paulo, porém, mostra muito mais afinidade com o grego da Setenta, a 

tradução grega do AT hebraico e aramaico do século II a.C., feita para os judeus 

de fala grega, como o próprio Paulo. Os tradutores da Setenta precisaram traduzir 

a palavra hebraica bait, que, às vezes, significava um aposento num edifício (Et 

2,3; 7,8); a família inteira, incluindo o pai (Gn 50,8; 1Sm 1,21), a mulher, a con-

cubina, os filhos, filhas (Gn 36,60), empregados dependentes (Gn 13,1), serviçais 

(Gn 15,2-3), atendentes (Gn 14,14) e escravos (17,13.27); parentes que formavam 

um grupo entre a família imediata e a tribo (2Sm 9,7); junto com as posses da fa-

mília, incluindo riquezas, ferramentas, escravos e gado (Ex 20,17; Et 8,1). Sem 

nenhuma distinção aparente, esses tradutores escolheram tanto oikos como oikia 

para expressar o amplo conceito de bait. A única diferença percebida entre as duas 

palavras gregas é a diferença maior do uso da palavra oikos em relação à palavra 

oikia. 

Consideradas as raízes helênicas ou judaicas, o conceito de oikos é consideravel-

mente mais abrangente do que nosso conceito de “família”. Também o termo “ca-

sa”, em nosso vocabulário, não faz justiça à extensão do conceito judaico-helênico 

(BRANICK, 1994, p. 36). 

Discorrendo sobre esse tema, Adams já afirma que, observando algumas questões do 

epistolário paulino, há apenas quatro ocorrências da expressão: h katV oi=kon (+ pronome 

pessoal) evkklhsi,a| e que essa aparece sempre no momento das despedidas e agradecimen-

tos: 1Co 16,19, quando os agradecimentos são extensivos a Áquila e Priscila juntos. Em Rm 

16,5, agradece a Áquila e Priscila, que agora estão em Roma, e no começo a Filemon (16,3). 

Por fim, em Cl 4,15. Segundo Adams, o termo oikoj, empregado nessas passagens, poderia 

se referir a uma unidade social ou a uma habitação material, se propriamente uma casa ou 

uma habitação mais amplamente. Se oikoj é entendida como se referindo à “casa”, a expres-

são h katV oi=kon evkklhsi,a poderia se referir a uma das unidades que compõem a congre-

gação cristã. Não sendo, necessariamente, uma casa. Para isso, ele observa que o local em 
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que os cristãos se reuniam em Éfeso e Roma, sob a liderança de Priscila e Áquila não parece 

ser a casa deles. Não há indicação de que eles tinham filhos ou escravos. Não há referência 

à casa de Priscila e Áquila; eles aparecem como um casal de missionários, que tinham como 

ofício fazer tendas. Suas igrejas eram compostas, possivelmente, por novos convertidos, na 

casa de Onesíforo (2Tm 4,19). O autor cita O’Connor e Lampe, os quais têm argumentado a 

possiblidade de que Priscila e Áquila poderiam ter se reunido em Éfeso e em Roma, em 

“habitações oficina (taverna)”. Eles provavelmente alugavam espaços (oficinas, lojas) dada 

a mobilidade do casal.  

Os termos oikoj e oikia, segundo ele, poderiam ser utilizados de várias formas, indi-

cando somente uma casa ou uma variedade de habitações, ampliando assim as possibilida-

des. Tal fato é encontrado em Paulo, que alterna o sentido do termo, como, por exemplo, em 

1Co 1,16; 16,15. A variedade inclui “moradias arranjadas” [dwelling arrangement] tais co-

mo lojas e oficinas. Assim, o termo oikoj, junto com a fórmula h katV oi=kon evkklhsi,a 

não se refere necessariamente a uma “casa”, no sentido de construção utilizada principal-

mente ou somente para uso doméstico (ADAMS, 2016). 

Isso nos faz refletir se, como defendido por O’Connor (2002), a comunidade cristã 

em Corinto se reunia somente na domus romanas. Ao estruturar sua proposta, O’Connor 

tomou como modelo uma casa tradicional da villa romana de Anaploga. Essa casa seria uma 

domus romana que comportava vários cômodos, dentre os quais o triclínio, local em que as 

refeições formais aconteciam. De acordo com ele, no triclínio ficariam acomodadas as pes-

soas de status superior (09 a 11 pessoas); e aquelas de status inferior ficariam no átrio, onde 

permaneceriam, provavelmente de pé ou assentados no chão. Sendo assim, tanto a qualidade 

da comida servida como a distinção hierárquica seriam, novamente, reafirmadas nas reuni-

ões comunitárias.  

David G. Horrel discorda da proposta de O’Connor, pois duvida da presença de ricos 

na comunidade cristã em Corinto. Ele afirma, ainda, que o edifício de dois andares localiza-

do na rua do teatro em Corinto seria um possível espaço para a assembleia eucarística, sen-

do um espaço doméstico indicado para os “sem-elite”. A parte térrea dessa construção teria 

sido utilizada como comércio e as partes superiores utilizadas como moradia por pequenos 

comerciantes.  
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Concordamos com Horrel e Adams, entendendo que essas seriam possiblidades mais 

plausíveis e coerentes com a dinâmica socioeconômica presente na comunidade cristã de 

Corinto, uma vez que seus integrantes se constituíam em pessoas simples, que possuíam 

parcos recursos. Como já discutido no primeiro capítulo, concordamos com Friesen quanto 

à possibilidade de que, provavelmente, não houvesse patronos abastados que proveriam um 

local específico para as reuniões comunitárias, tal como usualmente acontecia nas associa-

ções e collegia. O mais provável era uma comunidade de fé que se reunia em espaços do-

mésticos menores, organizada em pequenos grupos de fiéis. Quando e se houvesse necessi-

dade de uma reunião com a presença de todos os integrantes, temos duas indagações: quan-

tos membros as comunidades cristãs possuíam? Por que não pensar que os integrantes da 

comunidade cristã, quando precisassem de um local mais amplo, não poderiam unir esfor-

ços, de modo que cada um doaria um valor; alguém que conhecesse o proprietário de um 

local pudesse conversar e conseguir um preço mais acessível e/ou mesmo sublocar um lo-

cal? Tal proposta pode parecer anacronismo, mas sabemos que a solidariedade entre as pes-

soas menos favorecida é um fato presente em todas as épocas.  

Discorrendo sobre a possibilidade do aluguel de salas de jantar na antiguidade, 

Adams (2016) nos informa que o aluguel desses espaços era algo comum, realizado por as-

sociações e pequenos grupos. O valor poderia ser rateado entre os membros ou mesmo sido 

pago por um anfitrião, o qual poderia cobrir também os custos com a comida e o aluguel da 

sala para o jantar. Comunidades carentes fazem os mais variados esforços para alcançarem 

seus objetivos. Por que pensar uma comunidade cristã primitiva de forma diferente? 

Com relação ao número de fiéis da comunidade cristã em Corinto, O’Connor estima 

algo em torno de 30 a 40 pessoas. Entendemos ser um número plausível, visto a composição 

das famílias, mas esta estimativa também poderia variar para menos, por que não? Quando 

observamos a gruta de Paulo e Teocla em Éfeso (vide fotos da gruta no anexo), mesmo sen-

do datada por volta do segundo século, imaginamos quantas pessoas poderiam se reunir 

naquele espaço. 

Provavelmente, as primeiras comunidades cristãs tenham sido compostas por um pe-

queno número de integrantes, dada a sua marginalidade e adoração de uma nova divindade. 
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Havia uma abertura para novos cultos e divindades42, mas não sabemos quanto tempo era 

necessário para que uma divindade se tornasse popular. O que Mary Beard fala sobre os 

deuses na cidade de Pompéia é bastante pertinente, vejamos: 

Ninguém debatia, como fazemos hoje, se haveria um poder divino no mundo. O 

ateísmo não teria sido entendido como uma posição intelectual ou religiosa. De fa-

to, à parte de judeus e cristãos, a ideia da existência de um só deus, em vez de 

muitos, teria soado excêntrica no século I, ainda que mais tarde tenha se tornado 

comum, mesmo entre os pagãos. Mas isto não significa que o antigo politeísmo es-

tivesse isento de disputas e controvérsias. Os romanos podiam discordar violenta-

mente, não a respeito da existência dos deuses (isto era um fato, e não uma cren-

ça), mas sobre como eram e como as diversas deidades se relacionavam entre si e 

como, quando e por que intervinham nas vidas dos humanos. Era perfeitamente 

possível imaginar, por exemplo, se os deuses realmente tinham forma humana (ou 

exatamente o quão semelhante aos humanos seriam), ou se eles se preocupavam 

de fato com as vidas dos humanos. Como eles se revelavam às pessoas? Quão ca-

prichosos ou benevolentes seriam? Seriam amigos ou sempre inimigos em poten-

cial? (BEARD, 2016, p. 322-323). 

Como uma religião “excêntrica”, formatada no ambiente doméstico, poderia se estru-

turar e se distinguir frente a tantas outras expressões religiosas? Jenn Cianca (2018) apre-

senta a tese de que isso se daria de forma plural, através de uma combinação de fatores em 

que nada seria rejeitado e, sim, intercambiado. Para ela, o cristianismo primitivo, ao se de-

senvolver em ambientes domésticos, também tomou parte do culto doméstico às divindades 

ali veneradas, presente em todas as casas e espaços da antiguidade. A prática do culto do-

méstico era vista como Romanitas, isto é, a identidade daquela família, em especial do pater 

familia como parte do Império Romano. Ao exercer o seu sacerdócio no lar junto à família, 

o pater indicava a sua fidelidade ao governo instituído, demonstrava a sua piedade (algo de 

muito valor na época), dava continuidade aos valores sociais e familiares, uma vez que as 

divindades adoradas, os antepassados, as orações e a liturgia do culto deveriam ser ensina-

dos ao filho, para que esse perpetuasse tudo junto às próximas gerações. Tais procedimentos 

também auxiliavam na manutenção da pax deorum e, consequentemente, todas essas ações 

trariam honra àquela casa. Cianca defende que o culto cristão seria realizado dentro dessa 

mesma casa, mas tendo um espaço diferente, tendo em vista sua concepção de espaço sa-

grado temporário e não-permanente, como entendidos em espaços construídos especifica-

mente para a adoração a uma divindade, tal como os templos. Esse espaço sagrado temporá-

rio poderia ser multivalente ou polissêmico, pois se estabeleceria durante a performance 

                                                 

42 A religião em Roma e na Itália antiga diferia da maioria das religiões do mundo moderno em muitos aspectos 

importantes. O fato de haver muitos deuses e seu número não ser fixo (sempre era possível descobrir novas dei-

dades em casas ou importá-las de outra parte) é um aspecto que torna a religião romana definitivamente distinta 
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ritual, não exigindo que a rotina da casa fosse alterada. Assim, “as fronteiras temporaria-

mente estruturadas do espaço sagrado na casa-igreja43 poderiam permitir tanto a produção 

do espaço ritual cristão como a continuação da vida doméstica romana, incluindo a prática 

do culto doméstico” (2018, p.170). Dessa forma, a criação do espaço sagrado no espaço 

doméstico não precisaria de altares, salas ou quaisquer instrumentos (ou mesmo a remoção 

de algo), visto que o mesmo seria temporariamente criado durante a performance ritual dos 

membros envolvidos, reunidos para um propósito específico em um determinado período de 

tempo. Haveria, segundo ela, um constante processo de negociação, pois esse espaço sagra-

do não demandava negação ou rejeição das práticas tradicionais do culto doméstico. 

A proposta da pesquisadora apresenta uma lógica condizente com o mundo plural da 

antiguidade, principalmente no que se refere à característica do processo de constante nego-

ciação, pois espaços sagrados construídos especificamente para a adoração cristã serão 

construídos e/ou organizados somente no período de Constantino. Nesse período, os espaços 

sagrados serão construídos e reconstruídos, mas esse tema não se apresenta como nosso 

foco de pesquisa no momento.  

Quais seriam os espaços que os cristãos primitivos poderiam ter utilizado para seus 

encontros ou prática do ritual eucarístico? Dada a importância da prática ritual, a partir da 

proposta de Cianca, na exortação paulina presente em 1Co 11 referente à não realização 

correta do ritual eucarístico, mais do que uma discussão sobre pessoas de estratos sociais 

diferentes, sinalizada por Theissen (1982), o que estaria em jogo e/ou risco seria a vivên-

cia/experiência sagrada do Cristo vivo junto da comunidade ou grupo ali reunido. A perfor-

mance ritual de forma errada não traria a experiência do sagrado e, portanto, a nova divin-

dade não seria afirmada e estabelecida naquele espaço e sobre o grupo de fiéis. 

Esse espaço cristão no ambiente doméstico se faz necessário também para a constru-

ção identitária do grupo, pois o ambiente comunica identidade e status, tal como vimos an-

teriormente na fala de Beard sobre Vitrúvio, com relação à domus romana como “casa de 

exibição”. A partir do momento que as reuniões cristãs acontecem em outros ambientes, o 

espaço sagrado temporário é estabelecido, os participantes leem o ambiente, identificam o 

                                                                                                                                                         

do judaísmo, do cristianismo e do islamismo (Cf. BEARD, 2016, p. 323). 
43 A expressão ‘casa-igreja’ utilizada pela pesquisadora, é definido pela mesma como “algo não alterado, espaço 

de moradia habitado, usado pelos cristãos para adoração, incluindo não somente casas, mas apartamentos, lojas e 

espaços partilhados em ‘cortiços’ e espaços rurais ou fazendas” (Cf. CIANCA, 2018, p. 6). 
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contexto e agem de acordo.  Essa ideia, segundo Rapoport44, agrega-se a uma das possíveis 

definições de cultura: fenômeno que existiria para permitir às pessoas co-agirem por meio 

de noções compartilhadas de comportamento aceitável: 

Por ser produto direto da atividade humana e, mais especificamente, de um deter-

minado agrupamento social, o jogo entre ambiente construído e as pessoas que o 

produziram revela quais pressupostos entraram em ação ao longo da produção de 

um determinado ambiente. [...] Uma vez estruturado, o ambiente construído induz 

comportamentos. A localização de portas e corredores, por exemplo, estabelece o 

grau de acessibilidade de um indivíduo a um determinado ambiente; ou então, a 

existência ou não de janelas determina o grau de exposição de um ambiente [...] o 

espaço é mnemônico, lembra o agente como agir. É o que os estudiosos denomi-

nam comunicação visual (KOMIKIARI, 2009, p. 141). 

Assim, reuniões cristãs em ambientes que não sejam especificamente uma domus 

romana proporcionariam uma acessibilidade muito maior, bem como construiriam um am-

biente mais inclusivo e de possibilidades, dada a presença de escravos, libertos, mulheres e 

crianças. A presença de não-cristãos também seria facilitada, dependendo do lugar em que o 

ritual eucarístico ou as reuniões viessem a acontecer. Mas é muito interessante a observação 

de Cícero: 

A verdade é que a dignidade de um homem pode ser aumentada pela casa em que 

ele mora, mas não totalmente garantida por ele; o dono deve trazer honra para a 

casa dele, não a casa para o dono dele. Na casa de um homem distinto, no qual 

numerosos convidados devem ser entretidos e multidões de todo tipo de pessoas 

recebidas cuidado deve ser tomado para tê-lo espaçoso. Mas se não é frequentado 

por visitantes, se tem um ar de solidão, um palácio espaçoso muitas vezes se torna 

um descrédito para seu dono. Este é certamente o caso se, em algum outro mo-

mento, quando tinha um dono diferente, ele costumava estar lotado. Pois é desa-

gradável, quando os transeuntes comentam: “Ó boa casa velha, ai! Quão diferente 

é o dono que agora te possui!”. 

Para quantas pessoas imitam zelosamente as fraquezas dos grandes… Por exem-

plo, quem copia as virtudes de Lucius Lucullus, homem excelente que ele era? 

Mas quantos há que copiaram a magnificência de suas moradias! (Cícero, De fi 

ciis 1.39, LCL) (DICKMANN apud Balck, 2004, p. 33). 

 

A movimentação da casa também se encontrava ligada ao caráter do proprietário, 

portanto, acesso as reuniões cristãs, deveriam ter livre acesso para que assim, ele fosse bem 

visto. 

                                                 

44 Amos Rapoport, arquiteto norte-americano, é responsável pelo desenvolvimento do conceito “ambiente cons-

truído”, em 1982. Para ele, existem questões básicas nos estudos que relacionam o homem e seu meio ambiente. 

A mais importante delas trata do efeito do meio ambiente no comportamento humano, o qual teria efeitos diretos 

e indiretos (cf. KORMIKIARI, 2009, p. 138). 
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3.2 Espaços para reuniões e encontros comunitários: possibilidades 

Partindo do princípio de que alguns poucos membros da comunidade cristã de Corin-

to possuíssem alguns poucos recursos excedentes e de que a grande maioria se constituísse 

de pessoas pobres e/ou do baixo estrato que se encontravam em diferentes níveis de pobre-

za45, tal como apresentado por Friesen e já discutido no primeiro capítulo, concordamos 

que: 

Apenas cinco cristãos nomeados poderiam ser alocados entre PS 4-5: Priscila e 

Áquila, que reuniam uma igreja em sua casa e viajaram para Éfeso, e mesmo para 

Roma (1Co 16.19); Filemon, que possuía um escravo e provavelmente alojou Pau-

lo (Fm 22); Erasto, que em Rm 16.23 é chamado de tesoureiro da cidade de Corin-

to; e Febe, figura feminina importante, citada em Rm 16.1-2. Dois outros membros 

poderiam seguramente pertencer à categoria PS 4: Cloe, que possuía um grupo sob 

sua liderança, inclusive alguns escravos (1Co 1.11); e Gaio, mencionado em Rm 

16.23, que hospedava Paulo e recebia a igreja em sua residência (PROVIN, NO-

GUEIRA, RIBEIRO, GALEAZZO, ORACULA, 2007, p. 17). 

Onde a igreja poderia se reunir? Onde as pessoas mais simples residiam? Esses lo-

cais dariam, de fato, mais acessibilidade a não cristãos? A fim de responder essas questões, 

utilizaremos exemplos de algumas cidades da Ásia Menor, antiga Anatólia, que detêm sítios 

bem preservados e/ou reconstruídos, tais como Éfeso e Priene.46 Também utilizaremos 

exemplos da cidade de Pompéia47, uma vez que se apresenta como o melhor sítio arqueoló-

gico preservado, dadas as circunstâncias de sua extinção. Herculano e Ostia também serão 

sítios citados nessa parte da pesquisa. 

 Observando a estrutura de uma cidade antiga, veremos sempre uma rua principal, 

que corta toda a cidade. Nela serão encontradas lojas, domus (casa de pessoas do alto estra-

to), templos, provavelmente uma ágora (onde também se desenvolverá o comércio), teatro, 

                                                 

45 Ao se mencionar que uma grande parte dos membros da igreja fossem pequenos comerciantes, não devemos 

nos ater à concepção deste termo nos dias atuais, por isso, faz-se pertinente a observação feita por Beard sobre os 

comerciantes pompeianos: “A maioria dos diversos ofícios e lojas em Pompeia operava em pequena escala e, 

para grande parte dos envolvidos, os lucros eram igualmente modestos, suficientes para sobreviver com um 

pouco de sobra” (cf. BEARD, 2016, p. 216). 
46 Essas cidades têm sido reconstruídas e se apresentam nos dias atuais como ótimos exemplos do mundo do 

primeiro século. Tivemos a oportunidade de visitá-las junto com um grupo de estudantes da Universidade do 

Texas, liderado pelo Prof. Dr. Steve Friesen, em 2016. 
47 Pompéia foi uma cidade do Império Romano, devastada em 79 d.C. por uma das maiores erupções do Vesú-

vio. O desastre fez com que a cidade ficasse intacta e várias cenas de moradores em fuga fossem eternizadas. 

Provavelmente, a cidade sofreu um grande terremoto em 62 d.C., o que ocasionou uma série de destruições. 

Mesmo assim, se constitui em um dos melhores sítios para o estudo de uma cidade do primeiro século. 
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fórum, termas ou casas de banho, latrinas, tavernas, prostíbulos, propinae48 e bares. Fora da 

cidade, geralmente na entrada ou na saída, ficava o cemitério (vide figuras 5 e 6 do anexo). 

Como nos sinaliza Balck (2004) em seu artigo, não podemos visitar as casas de Gaio 

(Rm 16,23; 1Co 1,14), Crispo ou Estéfanas (1Co 1,14-16), ou mesmo de Priscila e Áquila 

(1Co 16,19; Rm 16,5), mas algumas dessas casas poderiam ser grandes ou pequenas, algu-

mas com espaço para acomodar de 30 a 40 pessoas (proposta de O’Connor) ou um número 

menor. Fato é que as primeiras comunidades se reuniam em ambientes domésticos, as cha-

madas “casas-igrejas”. 

Vários pesquisadores concordam que as reuniões poderiam acontecer em vários tipos 

de casas: domus, insula e loja (BRANICK, 1994; BALCK, 2004; ADAMS, 2016; CIANCA, 

2018). Robert Jewett argumenta que muitos cristãos que moravam em grandes cidades, tais 

como Roma, teriam residido em insulae – blocos de apartamentos com vários andares, em 

vez de villas privadas. Ele utiliza a expressão “igrejas apartamentos” ou “igrejas cortiços” 

[tenement churches] e acredita quem  

[...] teria sido mais igualitária do que uma “casa igreja” [house church], assim não 

haveria a dependência de um proprietário rico, e teriam se encontrado em um es-

paço nos andares mais altos ou em uma das áreas partilhadas do térreo (ADAMS 

apud JEWETT, 2016, p. 6). 

 

Geralmente, acima das lojas49 havia um espaço onde os comerciantes utilizavam co-

mo acomodação ou mesmo residiam com suas famílias. O acesso a esse espaço poderia ser 

externo ou através de uma escada no interior da loja. Esses locais eram pequenos e, por ve-

zes, com apenas uma pequena janela que trazia certa luminosidade ao local. Essas “lojas 

residenciais” deveriam ser alugadas, pois, segundo a lei romana, “a propriedade estava liga-

da ao terreno, então as unidades habitacionais separadas do segundo piso não poderiam ser 

propriedade de seus ocupantes” (BEARD, 2016). 

 

                                                 

48 Estabelecimentos comerciais que ofereciam alimento já preparado para o consumo. 
49 Essas lojas serviam a uma variedade de funções. O mais comum eram as tabernas e macela, mas sapateiros e 

outros comerciantes também poderiam utilizá-las. Lojas funcionavam como locais de trabalho durante o dia, 

mas, pela noite, elas eram utilizadas como moradia daqueles que ali trabalhavam e, às vezes, suas famílias intei-

ras também. (....) Outras lojas não tinham nenhuma articulação com outro espaço entre o trabalho e o espaço de 

moradia, isto é, um cômodo loja tinha função dupla – espaço de trabalho e moradia. Mesmo esses locais indica-

vam uma situação regular a quem tinha o próprio espaço para morar. Muitos dividiam espaço em um único cô-

modo e pequenos apartamentos com outras famílias (Cf. CIANCA, 2018, p. 45). 
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Dependendo da cidade, as casas das pessoas mais simples poderiam ser encontradas 

em locais fora do centro, em construções chamadas insulae (bloco de pequenos apartamen-

tos) os quais, dependendo da situação financeira da família, teriam apenas um cômodo (vide 

figuras 7 e 8 do anexo).50 A ideia mais vívida de como seria uma insula se encontra na des-

crição da cidade de Pompéia: 

[...] muitos habitantes da cidade viviam em um só quarto pequeno acima das lojas, 

bares ou oficinas, sem abastecimento de água “encanada” e, frequentemente, sem 

calefação e fogão – exceto, talvez, por um pequeno fogareiro (que deveria repre-

sentar uma séria ameaça de incêndio). Quartos compactos para um só ocupante, 

este tipo de apartamento devia ser pouco mais do que um dormitório apertado para 

uma família de três ou quatro. Eles deviam ir às ruas para a maior parte de suas 

necessidades básicas: água nas fontes públicas, alimentação num dos muitos bares 

e cafés que se abriam diretamente para as calçadas – além de pão, frutas, queijos e 

qualquer preparado simples que pudesse ser feito nos braseiros (BEARD, 2016, p. 

77). 

Esse tipo de construção, por conta das precárias condições do material utilizado em 

sua estrutura, não sobreviveu ao tempo, aos abalos sísmicos frequentes dessas regiões e aos 

constantes acidentes que ocorriam, tais como incêndios. Residir em insulae era reconheci-

damente perigoso, mas era o tipo de habitação mais comum no contexto urbano. Por vezes, 

famílias dividiam a mesma insula, dada as condições financeiras vivenciadas: 

[...] O apartamento comum (cenáculo) de uma ínsula era alugado por cerca de qua-

renta denários por mês. Como o denário era geralmente o salário de um dia de tra-

balho de trabalhador comum, famílias pobres tinham de se unir e dividir esses pe-

quenos quartos. Contrastando, assim, com uma espaçosa domus no andar térreo da 

ínsula que poderia ser alugado por cerca de 625 denários por mês (BRANICK, 

1994, p. 41). 

Em alguns locais havia um espaço central comum, pois várias dessas habitações 

eram anexas a domus ou a uma grande casa localizada no térreo. Nessas construções, os 

jardins, átrios e peristilos poderiam ser acessíveis aos moradores da insulae. Balck, referin-

do-se às ricas casas pompeianas, observa que não havia, nessa cidade, nenhum tipo de zone-

amento separando ricos e pobres. Para ele, bem como para Wallace-Hadrill, ricos e pobres, 

senhores e escravos coexistiam nos mesmos espaços domésticos (BALCK, 2004). 

                                                 

50 Beard, ao tratar da manutenção e limpeza das ruas de Pompéia, lembra a situação dos moradores da insulae: 

“(...) E é difícil crer que todos aqueles pompeianos que viviam em um pequeno quarto acima de suas lojas, onde 

nem sempre havia serviços de higiene adequados, não achassem mais fácil simplesmente urinar nas ruas. Parte 

da quantidade de fezes e urina produzida na cidade, provavelmente, terminavam nas vias públicas. Certamente 

isso representava um problema suficiente para a fixação de avisos ocasionais: Cagões – certifiquem-se de se 

segurar até ter passado deste local” (2016, p. 75). 
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Havia também apartamentos mais espaçosos, de tamanhos medianos, que poderiam 

ter sido alugados por comerciantes bem-sucedidos, mas não aristocratas. Um complexo de 

apartamentos em Ostia com variados tipos e tamanhos poderia ter sido alugado por romanos 

de situação financeira mais estável. Esses espaços maiores, tais como em Ostia, tinham al-

guns aspectos comuns, como um pátio central que provia espaço externo, uma latrina, ou 

um nicho honrando uma divindade particular, acessível a todos os habitantes desses aparta-

mentos (CIANCA, 2018). 

Não era incomum uma domus possuir várias lojas incorporadas, tais como uma insu-

la em Herculano, que possuía dez lojas de frente em uma rua principal e a Casa do Fauno 

em Pompeia, que contava com cinco lojas ao longo da parte da frente da casa (BALCK, 

2004; ADAMS, 2016). Esse era um fato comum, principalmente se a domus se encontrava 

em uma rua movimentada. O aluguel de imóveis e dos espaços mais variados, como vere-

mos a seguir, deveria ser mais amplo e sistemático. Dois anúncios para aluguéis foram en-

contrados em Pompéia: 

[...] Para alugar a partir de 1º de julho. Na insula Arriana Polliana, propriedade de 

Caio Aleio Nigídio Maio, unidades comerciais/residenciais com mezaninos [ ta-

bernae cum pergulis suis], apartamentos de qualidade no segundo piso [cenacula 

equestria] e casas [domus]. Agente: Primo, escravo de Caio Aleio Nigídio Maio.  

 

 [...] uma elegante sala de banho para clientes de prestígio, tabernae, acomodações 

no mezanino (pergulae) e apartamentos no piso superior (cenacula) com contrato 

de cinco anos (BEARD, 2016, p.135 e 137). 

 Podemos perceber que, se não na domus ou além dela, vários espaços poderiam ser 

utilizados para a realização da reunião de grupos cristãos. Muitas ações missionárias pauli-

nas poderiam ter acontecido em pequenos comércios, bem como em espaços menores, tais 

como a insula; e os possíveis espaços compartilhados e/ou acessíveis quando anexos a uma 

domus ou a uma grande casa. Átrios, jardins e outros espaços poderiam ser utilizados tanto 

para as reuniões – uma vez que não sabemos o número de integrantes e entendemos que a 

comunidade cristã se reunia em pequenos grupos – como para o ritual eucarístico. 

Os espaços eram multifuncionais e se, como as evidências sugerem, os cristãos pri-

mitivos eram geralmente pequenos comerciantes e trabalhadores manuais, como o próprio 

Paulo, Áquila e Priscila, lojas, oficinas e casas (domus e insulae) poderiam ser locais de 
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encontro, ritual e catequese. Sobre a loja ser identificada como um local para ensino51 e, 

quem sabe, discursos intelectuais, Ronald Hock sinaliza que: 

[...] lojas e oficinas eram cenários conhecidos para discurso intelectual. Xenofonte 

mostra Sócrates discutindo filosofia em várias lojas e oficinas, incluindo uma loja 

de seleiros (a saddler’s shop) e um estúdio de pintor e uma oficina do fabricante 

de corselet (a corselet-maker’s workshop). De acordo com Diogenes Laertius, Só-

crates frequentemente visitava a oficina de Simão, o sapateiro, e se envolvia em 

conversas com ele. Simão fez nota de que essas conversas foram os primeiros diá-

logos escritos de Sócrates (ADAMS apud HOCK, p. 143). 

Logo, nesses espaços também poderiam acontecer a catequese de pequenos grupos e 

o debate sobre temas variados, enquanto repartiam alguma refeição rápida durante o dia ou 

mesmo após a participação do ritual eucarístico. 

3.3 Outros espaços 

Tavernas 

Trata-se de espaços52 bastante populares no mundo romano: 

[...] a taverna era a forma de arquitetura mais onipresente e dominante em Roma e 

por todo mundo romano [...] filas de tavernas atrás de colunadas, nas ruas ou ao 

redor de fóruns e mercados. [...] ruinas de tavernas têm sido encontradas por toda 

a parte, só em Pompéia 577 estruturas já foram identificadas e em Ostia algo em 

torno de 806 (ADAMS, 2016, p. 139). 

                                                 

51 Um dos enigmas na arqueologia da cidade é como e onde as crianças eram educadas (...) não há vestígios 

de escolas. Isto ocorre porque os professores romanos não trabalhavam em recintos construídos para este fim, 

mas sentavam-se com as turmas em qualquer lugar conveniente onde houvesse espaço e sombra. Em Pompeia, 

um deles provavelmente era o grande espaço aberto ou campo de exercícios (palestra) contíguo ao Anfiteatro, 

pois foi ali, numa das colunas, que um professor registrou a sua gratidão pelo pagamento recebido e deixou 

implícita a frustração com as contas ainda altas: “Que os deuses concedam os desejos daqueles que me paga-

ram as aulas” (BEARD, 2016, p. 97). Adams também nos informa que: Professores sentados em frente às 

colunas, ensinando em pórticos e arcadas públicas, com livros abertos com seus jovens alunos, não era inco-

mum. Pórticos eram os locais, geralmente conhecidos entre os espaços urbanos, como cenários típicos para o 

ensino, com a presença de filósofos e retóricos (...) Tais locais poderiam ter possibilitado a um professor cris-

tão que se sentasse na rua, na esquina ou mesmo no mercado (ágora) com um pequeno grupo de discípulos 

(2016, p. 191). 

52 “Uma ‘loja’ é normalmente definida como um local em que mercadorias e serviços são vendidos, enquanto 

que ‘oficina’ é um local em que materiais são preparados, manufaturados ou reparados. Mas é difícil manter 

uma distinção entre lojas e oficinas no mundo romano, pois muitos pequenos negócios estavam envolvidos em 

ambos, tanto manufatura como vendas, com ambos acontecendo nas mesmas instalações, as quais eram ge-

ralmente a modesta taverna” (ADAMS, 2016, p. 138). 
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Ela poderia consistir em um espaço com a fachada aberta para a rua, que se encon-

trava anexada a construções maiores, complexos públicos, termas, domus etc. Algumas pos-

suíam um mezanino conhecido como pérgula, que ficava no nível superior, acessível por 

uma escada de madeira. Em Pompéia, foi encontrado um pequeno jardim atrás de algumas 

tavernas.  

A taverna possuía balcões de alvenaria de frente para as calçadas, com grandes jarras 

com vinho (dolia) e estantes ao fundo. São sempre associados a locais voltados à bebedeira, 

consumo excessivo de comida barata, sexo, prostituição, crimes etc.; mas Beard nos informa 

que: 

[...] a realidade de grande parte da vida nas tavernas era menos escabrosa e mais 

variada do que sugeriam os escritores e legisladores romanos das classes altas, 

sempre prontos a considerar moralmente duvidosos os locais de diversão popular 

(...) os balcões com dolia e estantes certamente para vender alguma coisa, mas tal-

vez se tratasse de uma ampla variedade de produtos e não necessariamente comida 

e bebida para consumo no local. Em outras palavras, estes bares, na verdade, podi-

am ser armazéns, ou algo parecido, que vendiam nozes, lentilhas e feijões (2016, 

p. 264-265).  

Axel Boethius cunhou o termo “tavernas-casas”, pois, dentre as várias funções, a 

pérgula também poderia ser utilizada como moradia ao dono da taverna e a sua família, 

como acomodação, local de descanso; e, por que não, espaço para o encontro de um peque-

no grupo de cristãos. 

Pousadas e/ou estalagens 

 Como descrito nos Atos de João, cap. 60-61, quando o apóstolo João, junto com seus 

discípulos, em viagem para Éfeso, para em uma estalagem/hospedagem para descansar. Ao 

se deitar, João sente percevejos e pulgas e os manda sair do colchão ou da cama e permane-

cerem na porta. Eles permanecem a porta, sem incomodar o apóstolo, até que esse os autori-

za a voltar, visto já ter descansado e estar deixando o local para seguir viagem. Esses locais 

seriam estabelecimentos para os pertencentes ao baixo estrato. Pessoas comuns, tais como 

missionários, pregadores itinerantes, comerciantes, mercadores e vendedores, que paravam 

para descansar por um curto período de tempo ou mesmo pernoitavam, a fim de seguir via-

gem no dia seguinte. Esses locais poderiam ser encontrados em pontos estratégicos, como a 

entrada de cidades e vilarejos. Pessoas do alto estrato, ao realizarem as suas viagens, pode-

riam contar com amigos e associações que proviam suas hospedagens, ou mesmo – se suas 

viagens fossem frequentes pela mesma rota – poderiam manter e/ou possuir uma casa de 
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destino; provavelmente, já possuíam locais certos para as suas paradas. DeFELICE identifi-

ca três tipos de estabelecimentos com essas características em Pompéia, a saber: 

[...] Hospitium: às vezes também chamado de deversorium (hotel), era uma grande 

pensão ou hotel, com convidados a curto e longo prazo. Caupona: era uma pousa-

da, que oferecia acomodação, comida e bebida, especialmente para viajantes. Sta-

bulum: era um hotel que poderia também acomodar cavalos e carros, geralmente 

situada no portão da cidade (ADAMS apud DeFELICE, 2016, p. 159). 

Locais como a taverna recebiam má publicidade, sendo identificados como imundos, 

infestados de insetos e inseguros. No entanto, essa pode ter sido a descrição não de pessoas 

comuns, do baixo estrato. Um outro exemplo também pode ser visto no Satyricom, quando 

Encolpius aluga um local com apenas uma cama e um tipo de mesa. Na descrição, a comida 

poderia ser consumida no quarto e deveria ser levada ou ter sido comprada anteriormente. 

Moradores pobres da cidade também poderiam alugar esses espaços, pagos por semana ou 

em diárias (ADAMS, 2016). 

Casas de banho e outros espaços ao ar livre 

 Esses locais eram públicos e frequentados por todos os tipos de pessoas. Tal como 

um centro social, seria um bom local para reuniões informais de um grupo de cristãos, prin-

cipalmente se houvesse batismo. Esses estabelecimentos geralmente fechavam ao entardecer 

e dificilmente seriam utilizados para adoração e culto. Caso fossem utilizados em horários 

alternativos, manhã ou noite, haveria a necessidade de um arranjo especial com o responsá-

vel pelo espaço. Batismos poderiam ser realizados nesses locais quando não houvesse aces-

so a rios e mares. A boa localização, o espaço fechado e a capacidade de reunir um bom 

número de pessoas podem ser vistos como possibilidades para que esses encontros pudes-

sem acontecer (ADAMS, 2016). 

 O mesmo autor propõe, como uma possibilidade, encontros informais dos cristãos 

em espaços abertos como o Fórum, os portões da cidade, nas ruas e fontes de água. Sobre 

encontros informais junto às fontes de água encontradas em Pompéia, Beard nos diz que: 

[...] A maioria seguia o mesmo plano geral: um grosso bico por onde corria água 

ininterruptamente e um tanque para represar parte do fluxo, feito de quatro gran-

des blocos e pedra vulcânica. Em geral, elas eram construídas nas encruzilhadas e 

esquinas e algumas ultrapassavam a linha da calçada (...) os que contavam com 

abastecimento doméstico privado não confiavam neste serviço público, mas os 

menos afortunados, sim – e em grande número, a julgar pelas superfícies de pedra 

que foram polidas em ambos os lados pelo uso. (...) Tenham ou não se tornado um 

centro na organização de associações locais, como sugerem alguns estudiosos, as 
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fontes claramente eram pontos informais de reunião dos moradores mais humildes 

(2016, p. 85). 

 Espaços abertos, ao ar livre, poderiam ser palco de encontros de pequenos grupos de 

cristãos, conversas informais, ensino e tantas outras coisas que acontecem no dia a dia de 

uma comunidade de fé. Várias coisas aconteciam no espaço da rua; vejamos o que nos diz 

Adam: 

Nas ruas poderiam ser encontradas locais pedagógicos. Ensino elementar tomava 

lugar nas ruas. De acordo com Livio (6.25.8-9), quando Camilo entrou em Tuscul-

lum, ele encontrou “as lojas com suas persianas fechadas e todas as mercadorias 

expostas, todos os artesãos ocupados em seus respectivos trabalhos, o zumbido das 

escolas com as vozes dos escolares, multidões na rua”. Dio Chrysostom (Or.20.9) 

conta como “os professores elementares sentados nas ruas com seus pupilos, e na-

da os impede nesta grande forma de ensinar e aprender”. Outro local convencional 

para o ensino primário era um trivium ou quadrivium, um local onde três ou quatro 

ruas se encontravam. Nesse local, como nos assinala Bonner, o trivium era difi-

cilmente um lugar de ensino saudável: “esse era um lugar de barulho e alvoroço, 

onde amigos se encontravam e fofocavam, e arruaceiros argumentavam e troca-

vam farpas; ele era frequentado por charlatões vendendo seus produtos, parasitas 

que querem ser convidados, vagabundos, adivinhos, e músicos itinerantes” (2016, 

p. 190). 

 Espaços dos mais variados eram disponíveis, adequados e usados em múltiplas ativi-

dades. Eles poderiam ser utilizados pelo grupo de fiéis das comunidades primitivas, as quais 

ainda estavam em formação, talvez contando com um número pequeno de pessoas. Veremos 

a seguir como poderia ser encontrado um espaço para uma reunião formal, na qual um rito 

eucarístico poderia se dar, bem como as refeições comunitárias.  

Sempre que pensamos nos encontros da comunidade cristã de Corinto, devemos 

imaginar refeições comunitárias das mais variadas, desde a formal, realizada em ambiente 

próprio, como em um triclínio, até refeições em espaços não formais. Por que uma refeição 

precisa ter um espaço fixo definido que excluísse outros? Uma vez que espaços poderiam 

ser alugados?  

Como vimos na primeira parte desse capítulo, provavelmente nem mesmo na domus 

as pessoas de alto estrato fariam as suas refeições somente no espaço do triclínio; ele existia 

e se fazia necessário por uma série de possibilidades já apresentadas anteriormente, mas não 

se constituía em um único espaço. Quando reunidos em uma insula, por exemplo, o pão 

poderia ser preparado em um clibanus posto em um dos espaços partilhados ou mesmo 

comprado em uma padaria. O vinho poderia ter sido de qualidade inferior como posca ou 

lara. Também se poderia ter presente na refeição itens como grãos, azeitonas, queijo, frutas, 

lentilhas e alguns vegetais. Puls – farinha misturada com água ou leite, a conhecida papa, 
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poderia ter sido preparada por alguém. Na refeição comunitária não haveria necessidade de 

presença de nenhum tipo de carne.  

O ritual eucarístico, ocorrendo junto com ou separado da refeição comunitária, tam-

bém seria celebrado pela comunidade, haja vista o acesso possível aos itens estabelecidos.  

Esse momento ritual se constituiria em um momento sagrado, no qual a presença da própria 

divindade, viva, se faria real para os participantes. Assim, o espaço se tornaria santo, sepa-

rado. Local em que a memória de um morto, ainda bastante viva, seria cultuada. Um espaço 

específico para uma divindade com características peculiares que promovia identidade ao 

grupo de participantes, ao mesmo tempo em que se via num contínuo processo de negocia-

ção, tendo em vista se encontrar em um espaço doméstico plural e polissêmico. Sobre isso, 

porém, falaremos no próximo capítulo. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

COMIDA: RITO, IDENTIDADE E MEMÓRIA  

1 Comida como rito 

Ao iniciarmos esse capítulo, faz-se necessário indicar o significado que utilizaremos 

na conceituação de “Rito”. Para tanto, seremos norteados pelos conceitos estabelecidos por 

estudiosos como Aldo Natale Terrin e Maria Angela Vilhena, dentre outros. Em suas consi-

derações sobre o tema, ambos nos sinalizam que o rito tem uma função primeira de induzir 

a pensar de determinado modo e que pode assumir um valor epistemológico, pois: “ensina a 

agir de maneira ordenada, para se pensar de maneira ordenada” (TERRIN, 2004, p.  12).  

Quando nos aproximamos de um rito, buscamos conhecer o ser humano que o pro-

duz e nele atua, pois ele expressa no ritual aquilo que o toca mais intensamente e, sendo a 

forma de expressão convencional e obrigatória, os valores do grupo é que são revelados 

(TURNER apud WILSON, 2013). 

Quando Terrin apresenta a sua definição de rito, afirma que o conceito está intima-

mente ligado à ideia de harmonia restauradora, pois: 

(...) ele coloca ordem, classifica, estabelece as prioridades, dá o sentido do que é 

importante e do que é secundário. O rito nos permite viver num mundo organizado 

e não-caótico, permite-nos sentir em casa, num mundo que, do contrário, apresen-

tar-se-ia a nós como hostil, violento, impossível. Se é verdade que o cosmo tem a 

força de opor-se ao caos, isso se deve ao rito e à sua força organizadora (TERRIN, 

2004, p. 19). 

Os ritos se encontram enraizados no mundo e são construídos pelas pessoas através 

da cultura. Ambos se encontram entrelaçados e interdependentes, pois, ao se estudar um 

rito, estudamos também a pessoa ou o grupo que se encontra envolvido e o seu entorno, isto 

é, a sua cultura, cosmovisão, costumes, história etc. (VILHENA, 2005). Portanto, no rito 

não há abstração e sim a vivência e realização do que há em determinada religião e cultura.  
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Os rituais não são imutáveis, eles sofrem a ação do grupo, da cultura e do objetivo a 

ser alcançado, pois: 

Os rituais não são estáticos. Se eles fossem, se degenerariam em estereóti-

pos e perderiam sua função social. Eles são dinâmicos, ou seja, eles mu-

dam ao longo do tempo e são marcados por diferentes situações históricas 

e culturais. Sua dinâmica e performatividade forma sua eficácia social. Ri-

tuais criam sentimentos, eles são expressivos e demonstrativos e produzem 

ordenações; essas contêm hierarquias e estruturas de poder que muitas ve-

zes estão implícitas. Rituais podem lidar com conflitos e diferenças 

(WULF, 2013, p. 15). 

Eles ocupam um lugar entre as estruturas sociais em ordem para marcar a transição 

ou transformação de alguma pessoa ou grupo de um estado para o outro ou de um padrão de 

dúvidas e obrigações para outro. Podendo focar no além ou na transição de algo que fica 

além dos limites humanos normais (MALINA, 1986).  

O rito também busca interpretar e dar sentido ao presente, e o futuro pode ser anteci-

pado por desejos expressos através do contexto ritual. De acordo com Vilhena, há mais uma 

faceta presente no rito: 

O rito possui uma ação pedagógica na medida que transmite e ensina formas soci-

ais de comportamentos, veiculam conhecimento, preservam e comunicam tradi-

ções, preferências morais e estéticas, ensinam que atitudes devemos ter diante e 

durante a vida – e que são esperadas pelo grupo do qual participamos –, comuni-

cam valores e crenças tidos como preciosos, apontam para o que se pode esperar e 

como devemos agir (...) Ensinam e apontam nossos amigos, adversários ou inimi-

gos, quem é digno de respeito ou desprezo, quem deve mandar, quem deve obede-

cer [...] e tantos outros ensinamentos preciosos para a vida de um grupo (VILHE-

NA, 2005, p. 29-30). 

O rito53, portanto, é estruturante na vida de um grupo, além de indicar questões mais 

profundas e mais amplas, através dos símbolos que utiliza. A linguagem simbólica é sempre 

presente, pois “a vivência ritual religiosa e o imaginário são inseparáveis, de tal forma que 

um não acontece sem o outro. Quando interpretamos o presente, revemos o passado e ante-

vemos o futuro” (VILHENA, 2005, p. 56). 

Wulf, discorrendo sobre as funções centrais que os rituais preenchem, afirma que: 

Rituais criam comunidades. Sem rituais, comunidades seriam impensáveis. Comu-

nidades são formadas nas e pelas atividades rituais. Elas são a causa, a ação e os 

efeitos dos rituais. O conteúdo performativo e simbólico das atividades rituais cri-

am e estabelecem suas identidades. Rituais criam estruturas de ordem onde todos 

os membros da comunidade – embora com diferentes níveis de influência – aju-

                                                 

53 Bustamante, ao tratar desse termo na visão romana, afirma que, para designar o que “nós atualmente chama-

mos de ‘ritos’, os romanos empregavam dois termos: sacra e caerimoniae (...) Assim, através dos ritos, cada 

sociedade constrói e transmite representações sobre as divindades e a ordem das coisas” (cf. 2011, p.2). 
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dam a decidir quais formas ela deveria ter. (...) Comunidades são formadas em ati-

vidades rituais como comunidades performativas (WULF, 2013, p. 102-103). 

Ao observarmos a comunidade cristã em Corinto, percebemos que o ritual eucarístico 

estava sendo organizado pelo apóstolo Paulo a fim de que o mesmo fosse compreendido e 

realizado da forma correta; para que a comunidade fosse estabelecida, tal como nos sinalizou 

Wulf na citação acima. Como em todas as religiões da antiguidade clássica, a liturgia se fazia 

estruturante e, como tal, também presente na comunidade cristã (CUMONT, 2004). Pedro 

Paulo Funari, escrevendo sobre a centralidade do rito na religião grega, afirma que “os ritos 

constituem a vivência, aquilo que torna vivo o sentimento religioso. Isso era tanto mais ver-

dadeiro para os gregos antigos, pois acreditavam que dos rituais dependesse a sorte dos hu-

manos” (FUNARI, 2016, p. 46). 

Dada a fluidez cultural estabelecida no mundo mediterrâneo do primeiro século, am-

bas as culturas, grega e romana, se mostraram integradas, tendo em vista a mescla de influên-

cias durante o período helenista. Sendo assim, muito da cultura romana possuía resquícios 

e/ou ressignificações nascidos da cultura grega, fazendo com que o mundo mediterrâneo fosse 

interconectado e alcançasse características polissêmicas em algumas perspectivas, tais como a 

que se refere às refeições e seus ambientes. 

Refeições e rituais estabelecidos através de alimentos específicos eram comuns e bas-

tante difundidos, tanto na instância pública quanto na doméstica. Os itens presentes e ausentes 

nelas sustentavam estruturas sociais, demarcavam hierarquias e poderiam estabelecer identi-

dades. 

Tal fato se fazia presente na comunidade cristã primitiva em Corinto, pois refeições e 

rituais também marcavam a vida religiosa. Ao observarmos a correspondência paulina com 

suas comunidades, percebemos essa discussão de modo mais enfático no bloco formado pelos 

capítulos de 8 a 11 da primeira carta aos Coríntios. Vejamos uma parte desse bloco, presente 

no capítulo 11, 20-26: 

20 Entretanto, quando vos reunis num mesmo lugar, não é para comer a ceia do Se-

nhor, 21 visto que cada um se antecipa em comer a própria ceia; de modo que, en-

quanto um passa fome, o outro se embriaga. 22 Porventura não tendes casas para 

comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? 

Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso, certamente, não vos louvo. 23 Pois eu recebi 

do Senhor o que também vos transmiti: que o senhor Jesus, na noite na qual estava 

sendo entregue, tomou o pão; 24 tendo dado graças, partiu-o e disse: “Isto é meu 

corpo por vós; fazei isto em minha memória”. 25 Do mesmo modo, tomou também 

o cálice, depois de cear, dizendo: “Este cálice é a nova aliança em meu sangue; todas 

as vezes que beberdes, fazei isto em minha memória. 26 Pois, todas as vezes que 

comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele 

venha” (BÍBLIA SAGRADA, 2015). 
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A eucaristia, como um rito da fração do pão geralmente presente como parte da refei-

ção comunitária, não estava sendo realizada de forma apropriada, sendo necessária a exorta-

ção do apóstolo e do estabelecimento desse rito, provavelmente separado da refeição comuni-

tária. Outro destaque no texto é que aqueles que “nada tinham” (mh. e;contaj) estavam sendo 

envergonhados quando a comunidade se reunia. 

A narrativa levanta algumas questões, a saber: a) a ceia do Senhor não estava sendo 

comida, pois o ritual não estava acontecendo como deveria; b) esse tipo de refeição deveria 

evocar a memória daquele a quem aguardavam o retorno e anunciar a sua morte; c) há pessoas 

na reunião que não possuem nada; d) parece haver dois tipos de refeições acontecendo: pro-

vavelmente uma Eranos54 e o rito da fração do pão (eucaristia); e e) o apóstolo indica que o 

oposto à fome é a embriaguez e não a comilança e/ou glutonaria. Esse último destaque não 

seria um indício de escassez de alimentos?  

Em termos literários, esse bloco se constitui em parte de uma norma comunitária, a 

qual ganha corpo através da narrativa que compõe o capítulo 11. Há um problema interno que 

precisa ser resolvido. Para tanto, é sinalizado que o ritual não estava sendo realizado de forma 

correta, acontecendo, portanto, apenas uma refeição na qual ou a comida era pouca, ou havia 

quem comia demais (comer muito até passar mal era um hábito comum em banquetes, pois 

sinalizava a boa qualidade da comida e/ou a abundância da mesma à mesa. O exagero era in-

dicação de status social. Por isso, em vários locais havia os chamados vomitórios).  

 No que tange a esse texto, O’Connor (2002) indica que alguns membros da comuni-

dade deveriam chegar mais tarde à reunião por causa do trabalho, que poderia se estender até 

por volta das 18h. Assim, aqueles que não trabalhavam, devido à sua situação financeira, che-

gariam mais cedo, iniciando antecipadamente a reunião. 

Entendemos que estamos falando de uma cena e que, dadas suas características, teria 

início mais tarde, ao final do dia, bem como se estenderia ao longo da noite, devido ao seu 

caráter festivo. Por isso, a embriaguez poderia acontecer, mas somente se o anfitrião permitis-

se. 

                                                 

54 A maior parte dos estudiosos identifica essa refeição como Eranos: em que cada participante trazia sua própria 

parte da comida e na qual todas as contribuições eram agrupadas para se fazer uma refeição comum. Todos os 

cristãos participariam, trazendo o que podiam. 
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O vinho era uma bebida presente em todas as mesas na antiguidade; o que diferia era o 

seu valor, a sua qualidade e a maneira como era ingerido: vinho puro era usado em libações e 

por povos bárbaros; e o vinho misturado em água por povos civilizados. Em reuniões de pes-

soas de baixo estrato e/ou subalternos, a bebida seria de baixa qualidade e diluída em água, 

pois, sendo romanos, esse seria um traço de civilidade, bem como uma forma de conter os 

excessos. 

Por isso, quando o texto nos informa que uns passam fome e outros se embriagam (1 

Co 11,21b), a informação deve causar estranheza e nos chamar a atenção, pois, ou algo inco-

mum está acontecendo ou, quem sabe, algum aspecto que se assemelhava ao rito Dionisíaco55 

se encontrava presente. Observemos o que Eliade nos diz: 

(...) a ostentação do falo constituía um ato religioso, pois tratava-se do órgão gerador 

de Dioniso, ao mesmo tempo deus e imortal que vencera a morte (...) em certos con-

textos culturais e religiosos o órgão gerador de um deus simboliza não somente o 

mistério da sua criatividade, mas exprime também a sua presença. Poder-se-ia fazer 

a mesma observação a propósito das refeições dionisíacas, quando iniciados, coroa-

dos de flores, se entregavam a uma alegre embriaguez, considerada como possessão 

demoníaca (ELIADE, 1979, p. 49).56 

Seria possível que, na refeição comunitária em Corinto, pudessem ser encontrados 

neófitos os quais, iniciados em cultos de mistérios, demonstravam a prática supracitada duran-

te as reuniões?  

Nogueira, discutindo essa passagem e possíveis assimilações57, diz que:  

                                                 

55 O mito dionisíaco se resume da seguinte maneira: “Dionisio era fruto da união de Zeus com Selene. O deus 

supremo a salva do ventre da sua mãe quando o raio de cólera divina o destrói e o implanta em sua própria 

cadeira... Hermes o transporta para uma cabana das Ninfas, entre elas crescerá. Logo é perseguido e morto 

pelos Titãs, mas ressuscita. Daí o deus que morre e ressuscita será considerado como o deus da vida que 

renasce”. Uma característica que chama a atenção e é peculiar deste culto é o elemento de delírio, êxtase e 

loucura que sempre o acompanha. “Entusiasmo, loucura e êxtase denotam sua aparição. Diferente de Deméter, 

Dionisio se apodera subitamente do espírito dos fiéis, de tal maneira que estes caem em delírio ‘cheios de 

deus’”. Eliade oferece uma interpretação do significado deste elemento extático no culto dionisíaco:“El extá-

sis dionisíaco representa ante todo la superación de la condición humana, el descubrimiento de la liberación 

total, la obtención de uma libertad y uma espontaneidade inaccesibles a los hombres. Que entre estas liberta-

des figura también la liberación con respecto a las prohibiciones, las regulaciones y los convenciolismos de 

orden ético y social, parece certo, y ello explicaria em parte la adhesión massiva de las mujeres”  (cf. CAL-

DERÓN, Carlos. Los Cultos de Misterios y su influencia em el Cristianismo. Kairós, Guatemala, n. 40, p. 64-

65. 2007). 
56 Grifo nosso. 
57 Dunn, analisando a influência de outras religiões na teologia paulina, nos diz que: “(...) o caso recebe certa 

plausibilidade pelo destaque dos mistérios em Corinto e em torno da cidade. Os mistérios eleusinos, os mais 

influentes e populares entre os mistérios gregos, parecem ter prometido aos iniciados a vitória sobre a morte. 

Mais famosos e celebrados na Grécia eram os mistérios de Dioniso, cujas formas extremadas assumiam a forma 

de orgias, em que se destacavam o banquete e a bebida. (...) é notada a possível alusão aos desenfreados festivais 

dionisíacos em 1Co 12,2. Foi em Corinto que Pausânias ouviu a história de Penteu, despedaçado membro a 
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[...] é possível que a forma de celebração da eucaristia na comunidade de Corinto 

apresentasse a assimilação de elementos entusiásticos e festivos, abundantes e far-

tos na ceia que celebrava a morte de Jesus e seu sacrifício. Aqui, a morte de Jesus 

estaria sendo integrada ao cosmos, aos seus ciclos de fertilidade e renovação da 

vida, expressas na alegria contagiante de pessoas simples que se associam para 

comer e fartar-se, desfrutando das bênçãos de sua divindade, como em outros cul-

tos, inclusive mistéricos, como o de Mitra e de Eleusis. A crítica paulina à forma 

de celebração dos coríntios está relacionada às consequências destas assimilações. 

Alguns comiam e banqueteavam o dia todo. Já os que seguiam as instruções pauli-

nas eram instruídos a realizar o ritual de forma mais breve. Ritual breve é algo di-

ferente – e mais comportado – de um longo e festivo banquete (1985, p. 52). 

Para normatizar o ritual na comunidade, o apóstolo evoca tradições da igreja58. Na 

primeira carta aos Coríntios, ele trabalha dessa forma pelo menos em três passagens, a saber:  

 1Co 11,2: “Eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições 

como vo-las entreguei”; 

 1Co 11, 23-25: “Pois eu recebi do Senhor, o que também vos transmiti (...)”; 

 1 Co 15, 3-5: “Porque vos transmiti, antes de tudo, o que também recebi: Cristo mor-

reu por nossos pecados, segundo as escrituras.59Foi sepultado e foi ressuscitado ao 

terceiro dia, segundo as Escrituras”.60  

Furnish nos diz que, talvez, na primeira citação em 1Co 11,2, as principais tradições 

estivessem na mente do apóstolo, tal como o credo apostólico citado em 1Co 15,3-5 (FUR-

NISH, 1993). Pois como ele poderia “louvar” a comunidade por reter as tradições no versícu-

lo 2 e, depois, no versículo 20, já afirmar que não é a ceia do Senhor que estão comendo? Não 

seria a tradição da refeição comunitária inclusa na referência e o rito da fração do pão (euca-

rística) não muito claros aos participantes? Paulo estaria, aqui, delimitando o rito eucarístico 

junto àquela comunidade em período de formação, ao saber da presença de comportamentos 

estranhos nos encontros da comunidade durante a refeição comunitária e do ritual. 

Quando um grupo, thiasoi ou collegia61 se reunia, seja por motivos religiosos ou só-

cio-políticos62, a despeito da preservação da honra do patrono, responsável pela provisão, o 

                                                                                                                                                         

membro por mulheres em delírio (cf. DUNN, 2003, p. 680). 
58 Guijarro Oporto nos diz que todas as referências a Jesus, encontradas no epistolário paulino, “se reduzem a 

alguns ensinamentos, como o dito sobre o divórcio (1Co 7, 10-11); outras palavras de Jesus em: 1Ts 4,15; 1Co 

9,14; 11, 23-25), uma memória sobre a última ceia (1Co 11,23-26) e algumas outras referências implícitas ao seu 

ensinamento (Rm 14, 17: alusão ao reino de Deus), ou informações sobre sua origem davídica (Rm 1,3b-4) e 

sobre sua paixão (Gl 3,1) (cf. Oporto, 2015, p. 15). 
59 Isaias 53, 5-12 
60 Salmos 16, 8-10; Oseias 6,2. 
61 As Associações voluntárias ou privadas – chamadas collegia em latim, thiasoi, koina, orgeones, eranoi e uma  

variedade de termos em grego; são essencialmente um fenômeno do período Helenista, dos centros urbanos e dos 
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alimento presente à mesa sempre trazia saciedade aos comensais. Esses grupos poderiam se 

constituir de libertos, livres ou escravos, visto que as thiasoi tinham características heterogê-

neas. Partindo desse pressuposto, a honra de alguém estava em jogo e/ou não sendo preserva-

da, ou seja, ao anfitrião não estava sendo prestado o devido respeito.  

Se entendermos o próprio Cristo como sendo o anfitrião, visto a ceia ser dele, tanto o 

anfitrião estava sendo desonrado quanto a nova divindade cultuada pelo grupo não estava 

sendo devidamente cultuada. Unido a isso, o ideal comunitário não estava sendo reconhecido 

e, consequentemente, era menosprezado. Ao dizer que não louva tal comportamento, o após-

tolo se coloca no âmbito do conceder honra ou não aos atos dos quais teve conhecimento.  

O menosprezo (katafronei/te) é com relação a ekklesia, a humilhação (kataiscu,nete) 

em relação aos que nada têm - tou.j mh. e;contaj63. Tanto as ações de menosprezo como de 

humilhação encontrados na comunidade precisam ser revistas, visto que isso poderia trazer 

questões específicas ao ritual eucarístico. 

Ao tentar realizar a normatização do ritual intracomunitário, o apóstolo poderia estabi-

lizar a pax deorum64 e assim buscar o equilíbrio65 necessário para a vivência em comunidade. 

Ao se utilizar do termo em memória (avna,mnhsin66), que só aparece em contextos litúrgicos e 

cultuais, o apóstolo Paulo parece deixar claro que o grupo, ao se reunir, deveria ter consciên-

cia de que o momento já se fazia outro ou, como nos diz Balz e Schneider: “(...) no sentido de 

representação, de fazer presente o passado, o qual não pode seguir sendo mero passado senão 

que se faz eficaz no presente” (2005, p. 253). 

                                                                                                                                                         

pobres urbanos. Elas não tinham funções oficiais como instrumento do governo, sua existência era mais tole-

rada do que encorajada; e sua filiação era na maior parte tirada da não-elite: libertos, escravos, peregrinos e 

estrangeiros residentes. Elas eram responsáveis, portanto, por um importante intercâmbio social (cf. KLOP-

PENBORG, John. Collegia and Thiasoi: Issues in Function, Taxonomy and Membership. In: Voluntary As-

sociations in the Graeco-Roman World, p. 16-17). 
62 Floresceram no mundo grego do primeiro século uma grande variedade de associações voluntárias de tipo 

social e religioso. Em uma sociedade cada vez mais cosmopolita, as relações tradicionais perdiam força, como 

também as crenças religiosas em que haviam fundamentado. O povo buscava suprir esta falta, agrupando-se 

de várias maneiras e para diversos propósitos. (...) Essa movimentação era comum na cidade de Corinto (cf. 

FOULKES, 1996). 
63 Maior detalhamento sobre o termo é encontrado no artigo de HENDERSON, Suzanne Watts. ‘If Anyone 

Hungers...’ An Integrated Reading of 1 Cor 11, 17-34. New Testament Studies, 48, p. 195-208, 2002. 
64 Esse é um dos princípios que havia entre os romanos, o qual possuía a ideia de que a benevolência balanceava 

a natureza divina e humana, gerando harmonia (Cf. FUNARI, 2016, p. 56). 
65 Joachim Jeremias afirma que: “(...) a comida em comum é para o oriental garantia de paz, de confiança, de 

fraternidade; comunidade de mesa é comunidade de vida (Cf. JEREMIAS, 1980, p. 285). 
66 Relembrar, por usa vez, não implica necessariamente que a informação havia sido esquecida, mas apenas que 

pode se tratar de informação da qual não se está consciente o tempo todo (cf. NIDA, LOUW, 2013, p. 310). 
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O rito da fração do pão (eucaristia) deveria ser entendido como um ato em que o pró-

prio Cristo se fazia presente. A presença da divindade, tanto na casa quanto durante a refei-

ção, não era algo novo para o contexto da época. Mas a novidade era a presença de uma di-

vindade ressurreta que, literalmente, estaria presente junto ao grupo no momento ritual.  

Apenas na tradição Paulina e Lucana (Lc 22,19) podemos observar a presença da repe-

tição – todas as vezes/sempre que beberdes (o`sa,kij eva.n pi,nhte), provavelmente indicando 

que a memória evocada deveria ser da divindade específica daquela comunidade – Jesus. O 

ato e a ordenança estão centrados nele. Perceba que Paulo conecta a palavra pronunciada ao 

cálice.67  

Lembremo-nos de que, no ambiente da refeição, quando o anfitrião tomava o cálice, a 

primeira atitude era a saudação à divindade da casa em que a reunião estava ocorrendo. Esse 

ato de saudação à divindade era seguido pelos comensais à mesa, indicando o respeito e a 

submissão a ela. Isso se constitui uma peculiaridade Paulina, se comparado com as memórias 

da instituição da ceia presentes nos sinóticos. 

O ritual precisa ser estabelecido, legitimado e identificado com algo poderoso. Para 

tanto, a memória do Cristo é trazida pelo apóstolo através das palavras utilizadas por ele na 

instituição da ceia. Veremos a seguir que esse fato cria identidade àquele grupo de fiéis e que 

essa identidade foi efetivada a partir do alimento, da comida. O que se deveria comer durante 

essa refeição ritual? Quais os elementos, gestuais e possíveis leituras podemos realizar a partir 

disso? O que os elementos que se ingeriam poderiam nos dizer sobre o grupo de cristãos reu-

nido nessa cidade? Tentaremos responder a essas perguntas no decorrer desse capítulo. 

2 Comida como marca identitária do grupo cristão 

Quando falamos sobre identidade, estamos nos referindo a algo que traz especificidade a 

um grupo, aquilo que o caracteriza ou o distingue frente a outros grupos. Judith Perkins, ao 

refletir sobre esse tema no livro Identidades Imperiais Romanas na era Cristã Primitiva, 

                                                 

67 Em Paulo, o termo utilizado é cálice, fato diferente dos sinóticos. Pensando na imagem utilizada pelo apóstolo 

e nos lembrando de como esse fato era entendido pelos egípcios, o copo em que se bebe era percebido como um 

meio de comunicação da vida que era apresentada ao homem diretamente na boca, a água (ou a seiva) da vida. 

(...) Na pintura sepulcral egípcia, o cálice fica perto dos deuses – até se diz de Istar que um dia se tornou um 

deles (Cf. MANFRED, 1993, p. 32). 
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observa que identidades não são fixadas a priori, mas emergem dentro do contexto de múl-

tiplas relações sociais e locais sobrepostas de um indivíduo. Afirma ainda que precisamos 

estar atentos para não cairmos na lógica binária que tradicionalmente é utilizada, pois as 

identidades eram construídas sobre eixos de fusão nos quais os indivíduos são complexos, 

múltiplos e contraditoriamente posicionados, pois tais questões são derivadas de suas varia-

das interações sociais (PERKINS, 2009). 

Assim, quando falamos de identidade, pensamos na macroestrutura da sociedade 

greco-romana, pois a identidade do indivíduo se encontrava intrinsicamente ligada à perten-

ça de um grupo. O coletivo se sobrepunha ao individual no mundo antigo e não o contrário, 

tendo características plurais ou, como nos sinaliza Nogueira, uma identidade fluída: 

Partimos do pressuposto de que identidade judaica (assim como a incipiente iden-

tidade cristã primitiva) não se revela como produto pronto e inegociável, mas que 

ela se constrói em relação a outras possíveis, que se apropria de expressões por 

vezes contraditórias, podendo apresentar facetas duplas. Para expressar esta male-

abilidade das identidades, optamos pela expressão identidade fluída, querendo 

com esta metáfora destacar sua característica de maleabilidade, adaptabilidade e 

dinamicidade (NOGUEIRA, 2010, p.27). 

Outra questão importante é que identidades culturais eram produzidas através de di-

ferenças. Sendo assim, o “nós” é criado em termos de um “não eles”.68 A distinção de um 

grupo de outro não se dá por sua completa diferenciação, pois, como vimos anteriormente, 

isso é impossível. Há sempre elementos ou características similares e/ou mesmo apropriadas 

externamente tal como os “eixos de fusão” indicados por Perkins. Assim, a atenção precisa 

estar nas particularidades e/ou nas “facetas duplas”, como nos diz Nogueira. 

Quando um grupo elenca diferenças particulares, isso pode se constituir em estraté-

gia para aquisição e expansão de sua influência. Essa questão poderia estar ligada à ênfase 

do high status como algo crucial no período imperial romano, como nos afirma Perkins 

(2009, p. 18).  

Entendemos que esses pressupostos podem nos auxiliar na observação da comunida-

de cristã em Corinto, uma vez que o contexto é o mesmo. Ao observarmos os relatos do 

texto canônico, devemos perceber a necessidade de se construir uma identidade comunitária 

a fim de se distinguir dos inúmeros grupos religiosos presentes na sociedade greco-romana 

                                                 

68 Falando sobre Identidade nos Judaísmos Antigos, Jonas Machado diz que: “(...) as pessoas daquele tempo, 

incluindo os judeus e Paulo, estavam conformadas à divisão comum do mundo em dois grupos, ‘nós’ e ‘os ou-

tros’, como a divisão grega do mundo entre ‘gregos’ e ‘bárbaros’” (Cf. Identidade Paulo em Construção. De 

Saul o fariseu a Paulo o apóstolo de Jesus Cristo, 2010, p. 288). 
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do primeiro século; bem como identificar os participantes desse movimento cristão em for-

mação. 

Os indivíduos passam a entender a si mesmos e suas palavras dentro dos quadros 

fornecidos pelo paradigma discursivo de sua cultura, suas produções culturais e 

sociais. Os sujeitos não existem separados desses discursos; em vez disso, eles 

passam a ser eles (PERKINS, 2009, p. 6). 

Essas narrativas, construídas socialmente pelo Império Romano a fim de manter a 

hierarquia e o poder social estabelecidos, eram repetidas inúmeras vezes através de festivi-

dades, procissões, jogos, banquetes e várias atividades nas quais a identidade cívica e religi-

osa se encontravam interligadas.  

Ao participar das procissões, celebrações, cultos públicos e banquetes, o cidadão se 

identificava com a ordem social estabelecida, suas regras, normas e hierarquias. Vale lem-

brar que a religião romana não estava interessada em questões de cunho moral e ético, o rito 

era o seu foco central e aquilo que identificava a pertença a um grupo. A manutenção da paz 

com os deuses e o relacionamento de respeito as autoridades também faziam parte da religi-

osidade romana. Ao participar dos ritos estabelecidos pelo Império ou pela cidade em que se 

residia, esse cidadão se via participante da tradição e do sistema de patronato estabelecidos; 

pois deveria manter as noções de respeito e consideração dentro da sociedade romana. A 

respeito de Corinto, especificamente, Tucker nos informa que: 

A natureza discursiva da identidade cívica e a história passada de Corinto combi-

naram-se para produzir uma identidade cívica fluida, na qual várias identidades 

poderiam ser trocadas ou reinterpretadas com muita facilidade. A identidade cívica 

resultou da participação na vida ritual-comunal. Não foi primeiramente estabeleci-

do através de uma definição legal ou de um conceito imposto pelo poder coloniza-

dor ou pelo sistema educacional (TUCKER, 2008, p. 78). 

Essa identidade fluída a que ele se refere era uma combinação entre cultura, identi-

dade e poder. Como não havia apenas uma única religião na cidade, os variados grupos po-

deriam ter o seu próprio ponto de vista e tradições, pois eram tolerados pela sociedade em 

geral. O que não poderia acontecer era a desestabilização ou mesmo a não participação do 

que se encontrava estabelecido na ordem social. Esperava-se que o sistema social estabele-

cido mantivesse a coesão cívica e a estabilidade necessária ao Império. Daí a centralidade 

do culto público, considerado o mais importante, até porque o staff da religiosidade romana 

era composto pela elite: generais e políticos.69  

                                                 

69 A elite romana era a provedora da religião, política e da liderança militar do Império; contudo, os templos e 
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No âmbito privado, poderia acontecer a adoração de uma divindade doméstica sem 

maiores problemas, desde que não interferisse na harmonia social. Um grupo de crenças ou 

um grupo que pudesse ameaçar ou mesmo quebrar essa harmonia era visto com suspeita, os 

quais poderiam ser suprimidos ou considerados subversivos pelas autoridades.  

 Quando, a partir desse contexto, observamos a questão identitária presente na cidade 

de Corinto, algumas questões se mostram pertinentes, dada a necessidade de se solidificar 

uma identidade, como afirma Ghadiri: 

Suas boas relações sociais também podem ser vistas em sua disposição de partici-

par das necessidades dos cultos nos vários templos de Corinto (1Co 8,7-13). A 

identidade cívica da colônia era indistinguível de sua identidade religiosa. Esse fa-

to pode ser o motivo pelo qual muitos dos coríntios não viram problema em conti-

nuar as práticas mencionadas em 1Co 8. A diferença no status econômico e social 

entre os seguidores de Cristo em Corinto pode ter reforçado essa prática. Paulo, no 

entanto, entende que essa prática pode ter implicações mais amplas para sua mis-

são, então ele assume uma posição conciliadora sobre essa questão. Como uma ex-

tensão do argumento anterior, eles também jantaram com pessoas de fora em suas 

casas e em outros ambientes comunais (1Co 10,27-11,1). 

Se os seguidores de Cristo em Corinto não estivessem envolvidos na vida cívica 

da comunidade, não se esperaria que isso fosse uma questão significativa. Eles não 

sentiam a necessidade de mudar sua abordagem à vida cívica depois de aceitarem 

o evangelho de Paulo. Paulo finalmente argumenta que eles podem continuar sua 

prática; no entanto, sua ética social deve buscar o benefício de outros e não apenas 

para si mesmos. Paulo também observa que pessoas de fora estavam visitando as 

casas que estavam sendo usadas para reuniões comunitárias (1Co 14,1-25) (TUC-

KER, 2008, p. 74-75). 

 Entendemos que Paulo precisava construir essa identidade na comunidade cristã em 

Corinto, a fim de delimitar e desafiar esses fiéis a novas posturas, as quais poderiam até 

trazer implicações econômicas e sociais, se colocadas em prática.  

[...] a definição da identidade como produto derivado de um processo contínuo de 

reconstrução está associada à noção de narrativa. Sob tal perspectiva, a identidade 

é um processo contínuo de narração, em que tanto o narrador como a audiência 

formulam, editam, aplaudem, e refutam vários elementos dessa narrativa constan-

temente produzida. (...) Em outras palavras, a identidade de uma pessoa vai sendo 

reconstruída cada vez que surgem novas informações ou novos elementos de ex-

pressão (GHADIRI, 2006, p. 4-5). 

Como construir e/ou delimitar essa identidade? Quais elementos poderiam ser identi-

ficados como marcas identitárias e distintas na comunidade cristã primitiva em Corinto? 

Reconhecendo que comida é um topos literário, que ela é algo estruturante no mun-

do mediterrâneo antigo e está presente em todas as religiões, identificamos que o apóstolo 

Paulo se utiliza de categorias já existentes e conhecidas desse topos literário na formação 

                                                                                                                                                         

cultos locais poderiam ter seus próprios sacerdotes (Cf. TUCKER, 2008, p. 81). 
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identitária da comunidade cristã estabelecida na cidade de Corinto. Corley nos dá alguns 

indícios que nos auxiliam nessa busca identitária quando, ao discorrer sobre a presença das 

mulheres nos ambientes de simpósio, afirma que:  

Preparação de comida e etiqueta são aprendidos em casa e não são costumes fa-

cilmente mudados. Mudanças em padrões de refeição ou culinárias podem ser uma 

forma de protesto social contra as estruturas societárias que esses padrões de refei-

ção e cozinha representam (CORLEY, 1993, p. 21). 

Na sociedade de Corinto, o tema dos banquetes, como indicação de pertença social e 

cívica, pode ser alocado desde os séculos V e IV a.C., de acordo com Virgolino. Em sua 

pesquisa, ela indica que nos santuários de Deméter e Koré, localizados na Acrocorinto, exis-

tiu o espaço com o maior número de hestiatoria (salas de banquete) já escavadas70, onde 

mais de duzentas pessoas poderiam ser abrigadas ao mesmo tempo. Nesses espaços, se reu-

niam mulheres de estratos sociais diferentes, que consumiam alimentos sacrificados. Como 

cada espaço acomodava no máximo de 6 a 8 convivas, a interação entre eles era limitada e a 

diferença social reforçada; mas a comensalidade em espaço público indicava o pertencimen-

to à cidade, à pólis.  

Nesse espaço, as divindades veneradas – Deméter e Koré, patronas da casa e da ferti-

lidade, dentre outras coisas, indicavam uma religião marcadamente aristocrática, em que a 

prática do banquete se mostrava como um elemento de bastante relevância. Ela ainda afirma 

que: 

[...] a refeição comunal, ao mesmo tempo que relembra uma época onde deuses e 

homens conviviam e repartiam os mesmos alimentos, marca a separação entre o 

divino e o humano. [...] deve-se ter em mente que as diversas formas de comensa-

lidade eram rituais de convivência e faziam parte das instituições da pólis (VIR-

GOLINO, 2015, p. 5). 

Assim, o comer e beber juntos têm implicações, já incorporadas de maneira peculiar 

na sociedade de Corinto, de longa data. A pertença a um grupo religioso específico também 

era percebida através da ingestão de alimentos e bebidas peculiares, os quais se tornaram 

marcadores identitários que poderiam ser utilizados como reivindicação de identidade. Ma-

ciel, parodiando Brillat-Savarin – que afirmou: “dize-me o que comes e te direi quem és” –, 

transformou em: “dize-me o que comes e te direi de onde vens”. Ele também cita Sophie 

Bessis, que afirma: “Dize-me o que comes e te direi qual deus adora, sob qual latitude vi-

ves, de qual cultura nascestes e em qual grupo social te incluis” (MACIEL, 2005, p.50). 

                                                 

70 Foram escavadas cerca de 15 salas referentes ao Período Arcaico e mais de 20 ao Período Clássico (cf.  
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Podemos, assim, ter o que a pesquisadora chama de “cozinha emblemática” ou “pratos em-

blemáticos”, os quais, por si só, representariam um grupo. 

Trabalhando a partir da lógica de Maciel, poderíamos identificar o ritual da “fração 

do pão” (eucaristia), composta por pão e vinho, como uma refeição emblemática71, que re-

presenta o grupo cristão em formação na cidade de Corinto. Mas, uma pergunta é inevitável: 

somente esse grupo religioso se utilizava desses elementos? Sabemos que a resposta é nega-

tiva, pois alguns grupos religiosos também faziam uso do pão e do vinho. Vejamos alguns 

deles: 

Pão e vinho constituem a súmula do alimento e da poção da vida, já na Babilônia 

eram os elementos da ceia cultual; Adapa era considerado como padeiro divino. O 

pão produzido com assamento da farinha de grãos esmagados tornou-se para os 

homens que veem sob a superfície o símbolo da transformação da matéria-prima 

viva, por cujo consumo somente se pode manter a vida (LURKER, 1993, p.172). 

 

Nos mistérios de Mitra o pão e o vinho tinham a intenção de conferir aos iniciados 

força e sabedoria nesta vida, e imortalidade gloriosa na outra. No culto a Átis e Cibele, Átis 

era denominado “espiga colhida verde”, e tudo leva a crer que a refeição ritual se constituís-

se essencialmente de pão e de vinho, ou que essa refeição tivesse apenas um caráter iniciáti-

co (ELIADE, 1979, p. 46 -54).  

No serviço madeísta, o celebrante consagrava o pão e a água que ele misturava 

com o sumo embriagante da Haoma por ele preparado e consumia esses alimentos 

durante a realização do sacrifício. Esses costumes antigos foram preservados nas 

iniciações mitraicas, exceto o Haoma, uma planta desconhecida no Ocidente, que 

foi substituída pelo sumo da vinha. O pão e uma taça com água eram colocados 

diante do místico e sobre eles o sacerdote pronunciava a fórmula sagrada. Essa 

oblação de pão e água, que depois era misturada com vinho (CUMONT, 2004, p. 

110). 

                                                                                                                                                         

VIRGOLINO, 2015, p. 4). 

71 “Pão é mais do que fruta que o homem pode simplesmente colher da árvore, não é apenas dom da colabora-

ção de sol e terra, mas também produto de trabalho humano. Pão e vinho são dons admiráveis do céu e da 

terra (Sl 104, 15). Somente os eleitos participam do pão que não foi feito por mãos humanas; tal pão verdadei-

ramente celeste foi o maná destinado a matar a fome dos israelitas (Êx 16,14ss)”. “Todos comeram do pão dos 

fortes” (Sl 78, 25). A Sabedoria divina, personificada pelo poeta, pôs a sua mesa: “vinde comer do meu pão, e 

beber do vinho que misturei” (Pv 9,5). Ao significado do pão como alimento da vida em sentido abrangente e 

espiritualmente elevado contrapõe-se o pão material, do qual somente o homem não pode viver (Dt 8,3) –  (cf. 

LURKER, 1993, p. 172). Diante dessa afirmação, é interessante observar que a RA traduz como “pão dos 

anjos”, já a Bíblia de Jerusalém e a TEB traduzem como “pão dos fortes”. O Salmo 78 é um salmo de instru-

ção e, como tal, evocado tradicionalmente na memória do apóstolo enquanto instrutor da comunidade em 

Corinto. “Os fortes” se referem aos anjos do Salmo 103, 20. Nos parece que, ao evocar essa tradição, o após-

tolo deseja indicar a obediência presente entre os anjos do relato desse salmo em questão.  
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Aqui, a questão da identidade fluída fica bem palpável no sentido de que, talvez, o 

ritual eucarístico tendo como elementos o pão e o vinho poderia ter tido a sua estrutura 

apropriada de rituais já conhecidos no Mediterrâneo, indicando uma domesticação de vários 

cultos dessa época. Tal fato se une à questão de que, tendo esses elementos como estrutu-

rantes, a realidade socioeconômica da maioria da comunidade cristã primitiva seria contem-

plada, pois as mesmas se encontravam formadas por pessoas de baixo estrato e/ou subalter-

nas.  

Essas características se vinculam a algumas singularidades como, por exemplo, o fa-

to do apóstolo Paulo não falar nada sobre a libação no período da refeição. A libação era 

uma prática presente em todas as refeições que se encontravam relacionadas à adoração da 

divindade estabelecida no local em que o rito acontecia. Cosgrove, ao se referir a essa au-

sência, que ele denomina de “silêncio intrigante”, lembra um decreto do Senado Romano na 

época de Augusto, citado por Dio Cassius, determina que todas as libações deveriam ser 

realizadas em favor do Imperador (ou de seu genius) em todos os banquetes públicos ou 

privados. As associações ligadas ao culto do imperador aderiram ao decreto, mas não há 

como saber se essa adesão acontecia nos cultos domésticos e em locais fora de Roma. Tal-

vez, o fato de Paulo não mencionar a libação seja uma consequência de ela não fazer parte 

das refeições comunitárias, visto serem estas últimas um ato simbólico de resistência ao 

imperialismo romano (COSGROVE, 2017). 

Outro fato interessante é que, talvez, este “silêncio intrigante” servisse para se dife-

renciar dos cultos mistéricos tão populares na época, os quais: 

Apelavam para comportamentos rituais arcaicos – músicas selvagens, danças fre-

néticas, tatuagens, absorção de plantas alucinógenas – a fim de forçar a aproxima-

ção da divindade, ou até de obter a unio mystica [...] o ato central da iniciação era 

a presença divina tornada sensível pela música e pela dança, experiência que pro-

duz “a crença num elo íntimo que estabelece com o deus” (ELIADE, 1979, p. 48).  

 

Nas refeições da comunidade cristã primitiva, parece haver um controle maior sobre 

essas expressões “mais extravagantes”, questão trabalhada por Paulo na comunidade de Co-

rinto (1Co 12 e 14). Parece que a segunda parte da refeição, conhecida como simpósio, po-

deria estar voltada para a catequese e discussões de caráter parenético, incluindo alguns cân-

ticos (Mc 14, 26 e Mt 26,29); aproximando-se mais, assim, do modelo filosófico, tal como 

O Banquete de Platão, visto no primeiro capítulo. Esse modelo também poderia ser entendi-
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do como uma peculiaridade presente na comunidade cristã primitiva em Corinto, bem como 

nas demais comunidades cristãs presentes no mundo mediterrâneo sob a liderança paulina. 

Ao refletir sobre o ritual da fração do pão (eucaristia), Nogueira diz que talvez os fi-

éis dessa comunidade estivessem sendo orientados a realizar o ritual de forma mais breve. 

Um ritual breve é algo muito diferente de um longo e festivo banquete (NOGUEIRA, 2005, 

p. 52).  Se assim fosse, algo mais comportado e/ou direcionado poderia ser encontrado no 

lugar das extravagâncias típicas dos cultos da época, tal como dito anteriormente. 

Ainda dentro do tópico das peculiaridades, o ritual não se daria após um sacrifício, 

não sendo, portanto, partilhado no triclínio de um templo. Por não ser um ritual cruento, 

consequentemente, não se identificaria com questão cívica romana.72 Até porque Paulo, em 

Corinto, afirma que a comida sacrificada nada é, uma vez que os ídolos nada são (1Co 10, 

19). Fato é que, antropológica e socialmente, esse tipo de refeição ritual estava ligado à 

“pax deorum” e à identidade cívica, sendo que o não consumo da mesma poderia indicar 

uma afirmação identitária do grupo cristão em Corinto. Um rito vegetariano que estaria sen-

do realizado durante ou à parte de uma refeição comunitária, que também seria vegetariana. 

Esse tipo de alimentação se constituía na base alimentar de participantes.  

Como um rito privado, provavelmente era liderado por um pater família e/ou mesmo 

por uma matrona, se em um espaço doméstico. Mas, se realizado em outros espaços, o que 

verificamos e discutimos no capítulo anterior, a direção do ritual poderia se dar sob a lide-

rança de um líder ou de uma líder, que poderia ser um/a cidadão/ã livre, liberto ou mesmo 

escravo; sobre isso, o texto bíblico não nos informa. 

O somatório dessas peculiaridades distinguiria a comunidade cristã primitiva e sua 

nova divindade dos 33 deuses romanos existentes à época e da rede de sacerdotes, proveni-

entes da aristocracia, que cuidavam dos cultos. 

Como nos indicam Castro e Maciel, ao abordarem o tema comida, cultura e identi-

dade à luz dos conceitos de Fischler, 

[...] a incorporação é o movimento através do qual fazemos o alimento transpor a 

fronteira entre o mundo e o nosso corpo [...] incorporar um alimento é, em um 

plano real, como em um plano imaginário, incorporar toda ou parte de suas propri-

edades: tornamo-nos o que comemos. [...] É certo que a vida e a saúde da pessoa 

                                                 

72 Uma vez que os cultos públicos eram realizados por profissionais, em templos específicos, subordinados ao 

governo romano (cf. GARRAFONI, 2016, p. 59). 
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que se alimenta estão em questão cada vez que a decisão de incorporação é toma-

da. Mas também está em questão seu lugar no universo, sua essência e sua nature-

za, em uma palavra, sua própria identidade (FISCHLER apud CASTRO, MACI-

EL, 2016, p. 19-20) 

Mas em que a ingestão de pão e vinho, como uma refeição emblemática, identificaria 

os cristãos frente aos demais grupos religiosos da época? Fora os pontos já elencados, en-

tendemos serem relevantes os seguintes fatos: 

- a eucaristia, como o rito da fração do pão, e as refeições comunitárias são reconhe-

cidas como uma forma de proximidade, adoração, catequese e discussões de temas 

afins para uma melhor compreensão da religião nascente. Religião de caráter transi-

tório, uma vez que as refeições deveriam ser realizadas até o retorno de Jesus, dada a 

expectativa escatológica (1Co 11,26). Fato é que, mesmo assim, a estrutura ritual 

deveria estar presente e ser praticada de forma correta, a fim de alcançar o objetivo 

proposto; 

- o pão, como elemento unificador entre o grupo cristão de Corinto e o movimento 

de Jesus. Apesar das diferenças existentes, haja vista que o pão, para Jesus, pode se 

apresentar polissêmico e integrar algumas características, tais como: inclusão, aco-

lhimento, igualdade, suprimento para os que nada tinham, indicação escatológica do 

banquete messiânico. Já em Paulo, as ênfases poderiam ser de subversão, ao perma-

necer como um alimento não cruento e acessível ao grupo pertencente ao baixo es-

trato (maioria da comunidade cristã). 

Por fim, temos a indicação paulina de que o ritual deveria acontecer em memória de, 

o que nos leva ao próximo tópico desse capítulo. 

3 Comida como memória 

Ao ingerirmos alguns alimentos, estes estão repletos de significados, como já sabe-

mos. Nossas refeições são constituídas por determinados itens, sabores e temperos por conta 

da cultura e de uma mensagem codificada que, repetida inúmeras vezes, transmite estruturas 

sociais, níveis de hierarquia, fronteiras e transposições fronteiriças que por vezes desconhe-

cemos, mas que se fazem presente à mesa. Comer, como falar, é uma atividade padronizada, 
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e um menu específico indica propósitos específicos. Sendo assim, há, como nos afirma 

Mary Douglas, significados implícitos73 às refeições, havendo uma hierarquia entre elas na 

qual o comer possui sempre uma conotação familiar e mais íntima, sendo uma ação realiza-

da com indivíduos mais íntimos e convidados honrados. Com relação à partilha de uma be-

bida, há diferença, pois ela pode conter uma característica de menor proximidade. O sistema 

presente nessa lógica é a linha entre a intimidade a distância, pois: “refeições são ordenadas 

em escala de importância e grandeza através da semana e do ano” (DOUGLAS, 1999, p. 

231-238). 

Essa realidade pode ser percebida também no período greco-romano através dos ritos 

funerários, os quais tinham cardápios específicos que possuíam um significado socialmente 

construído e conhecido. Estamos nos referindo a comidas que evocavam memórias, a fim de 

que aqueles que já haviam falecido fossem lembrados e permanecessem presentes e partici-

pantes na família, no grupo e na sociedade em geral. A preservação da memória se constitu-

ía em elemento de grande importância nas culturas da época, mas, antes de falarmos sobre 

os tipos de refeição que trabalhavam e/ou buscavam preservar a memória dos mortos; vere-

mos como esse tema era desenvolvido por alguns povos da época. Quando entramos nesse 

tema, várias perspectivas podem ser elencadas, mas nos deteremos, de forma breve, à visão 

grega, romana e judaica, buscando perceber onde e quando elas se convergem e/ou se mos-

tram mais próximas. 

Para os gregos, a morte significava a perda da individualidade, a transformação do 

ser e a sua incorporação ao cosmos; por isso, era necessário preservar a memória individual 

da pessoa falecida através dos ritos funerários. O esquecimento era a verdadeira morte.74 A 

premissa religiosa dos gregos, os quais possuíam uma religião sem livro sagrado, era: “co-

                                                 

73 “Implicit Meanings: Selected Essays in Anthropology” é o título de uma das obras de Mary Douglas que fala 

exatamente sobre os significados implícitos nos alimentos à mesa que nem sempre sabemos e/ou decodificamos, 

mas não quer dizer que não estejam lá. Nessa obra, ela abre um leque de leituras nas quais ela própria busca 

identificar, no menu de sua família, o que é cotidiano e o que é singular; buscando as mensagens pré-codificadas 

a fim de descodificar as mesmas. 
74 Por isso, era importante preservar a memória dos feitos do morto, gravados em palavras mortais ou em pedra. 

A inscrição funerária, escultura ou estátua colocada sobre a tumba grega era o produto da convergência de duas 

diferentes ideias: o sema ou sinal que indicava o local de sepultamento – que podia ser somente um montículo de 

terra – mas podia também ser algum objeto fixado nela, que simbolizasse o status da pessoa em vida – e o kolos-

sos, um substituto de pedra do morto, que também significava a fixidez da morte. (...) Na verdade, o que os gre-

gos desejavam com a colocação de monumentos funerários era garantir para o morto perpétua lembrança por 

parte dos parentes e estranhos (cf. SANTOS, 2010, p. 350). 
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nhece-te a ti mesmo”. Essa expressão ou orientação significava: saiba da sua ignorância e 

mortalidade, sendo esta última uma grande certeza (FUNARI, 2016).  

Para os judeus, honrar os mortos e consolar o indivíduo em luto constituem um dos 

dois mais importantes mandamentos das tradições judaicas. A honra ao morto se dava atra-

vés do tratamento respeitoso com o seu corpo e da preservação de sua memória. A morte é 

vista como um ciclo natural de todas as coisas vivas, bem como uma transição da vida que 

existe para a vida que ainda virá.75 A morte de alguém se torna significativa se a vida tam-

bém tiver sido significativa, pois a vida é avaliada pelos feitos realizados (LEVINE, 2003, 

p. 119-123). 

Para os romanos, assim como para os etruscos, a sobrevivência da alma após a morte 

era uma crença antiga e profundamente arraigada. Crença posta em dúvida pelos ensina-

mentos filosóficos dos epicureus e estóicos, os quais afirmavam que a alma, sendo material, 

se dispersava totalmente na morte, perdendo assim a sua individualidade e consciência por 

absorção pela força-vital impessoal do universo. Mas a grande maioria da população acredi-

tava em algum tipo de existência consciente reservada para a alma no pós-morte e que mor-

tos e vivos poderiam se afetar mutualmente.76 

Eles criam também que aqueles que morressem e não fossem sepultados, bem como 

aqueles que não tivessem parentes ou fossem negligenciados, poderiam se tornar lêmures ou 

larvae, os quais ficariam como espectros errantes que prejudicariam os vivos. Os lêmures77 

eram os insepultos e os que morreram prematuramente (crianças, mulheres grávidas etc.); os 

larvae, os mortos violentamente (criminosos, suicidas, vítimas de acidentes etc.), os quais 

                                                 

75 Carmine di Sante, escrevendo sobre os funerais judaicos, diz que: “Diante da morte, o judeu reafirma sua 

submissão à vontade divina. Ele não reconhece nela um ato de injustiça, mas um ato de amor e de sentido da 

parte de Deus” (2004, p. 206). 
76 O culto dos mortos tinha um importante papel na religião doméstica. Havia obrigação familiar de enterrar seus 

defuntos, regulamento público que se impunha a todos. Duas crenças moldavam as práticas funerárias romanas: 

a morte traria poluição e exigiria dos sobreviventes atos de purificação e expiação; e deixar um corpo insepulto 

ocasionaria consequências desagradáveis para a alma do morto (cf. BUSTAMANTE, 2001, p. 4). 
77 De acordo com Toynbee, eram fantasmas famintos, visto não serem alimentados constantemente; os quais 

junto com os larvae deveriam rondar as casas. Por isso, durante o rito, favas pretas eram lançadas juntamente 

com dizeres específicos do pater famílias, a fim de que se afastassem da casa. 
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não tiveram acesso ao ritual funerário e, portanto, não foram aceitos no mundo dos mortos 

(TOYNBEE, 1996).78 

A importância deste tema era tamanha que havia um calendário fixado para que os 

mortos fossem lembrados. Estes recebiam, além da visitação, refeições realizadas nas tum-

bas, as chamadas refeições funerárias. A família deveria estar atenta a uma série de ritos:  

Os rituais funerários objetivavam tanto pacificar a alma inquietante do defunto, apa-

ziguando suas susceptibilidades, quanto externar a tristeza da família, publicizar a 

perda e restaurar o equilíbrio e a pureza afetados pela morte. Constituíam-se no úl-

timo ritual de passagem do membro familiar. Os cuidados com os mortos, entretan-

to, não encerravam com o fim do luto. No próprio lararium da casa, os antepassados 

mortos (Manes) eram honrados através de oferendas e lamparinas nas tumbas, nas 

calendas, nos idos e nas nonas de cada mês. Ao longo do ano, havia ocasiões em que 

a família e os amigos comemoravam os mortos com festins sobre o túmulo, como os 

aniversários dos mortos (dies natalis) e festivais anuais dos mortos como as Paren-

talia em fevereiro, atribuídas tradicionalmente a Enéias, quando eram cultuados os 

pais e outros parentes das famílias (Ovídio. Fastos II, 533-570). A sua realização 

neste mês estava condizente com a própria etimologia do mês de fevereiro: do verbo 

latino februare, que significa expiar ou purificar (Ovídio. Fastos II, 19-46). Os festi-

vais para os mortos (sejam as Parentalia, em fevereiro, ou as Lemuria, em maio) 

eram essencialmente domésticos, enfocando ancestrais familiares, embora houvesse 

também um elemento público no primeiro dia das Parentalia, quando uma virgem 

vestal realizava os rituais para os mortos (BUSTAMANTE, 2001, p. 4-5). 

 

Esses cultos poderiam ser públicos ou privados. Quando no âmbito privado, como no caso 

das Lemuria79, o pater famílias era o oficiante responsável, tendo na esposa uma auxiliadora e/ou 

um escravo previamente escolhido. Ao pater família cabia a responsabilidade de ensinar ao filho 

as preces, os hinos e todas as ações rituais de cunho doméstico, pois ele seria aquele que daria 

continuidade à tradição aprendida. As meninas participavam desse culto somente até o casamento, 

quando, então, iriam se unir ao culto realizado na família do marido. 

Tanto o culto privado quanto o culto público tinham como objetivo fazer com que a me-

mória da pessoa falecida sobrevivesse juntos aos parentes, descendentes e amigos, bem como 

manter vivos os espíritos imortais por meio da atenção necessária e da alimentação nas tumbas. 

                                                 

78 A negação do enterro e dos ritos funerários formava parte do castigo imposto aos condenados. Com toda 

probabilidade, àqueles que eram executados por traição, em particular mediante a crucificação, era negado o 

enterro e os ritos funerários essenciais.  Alguns funcionários podiam mostrar certa clemência, entregando os 

corpos aos familiares, mas se tratava de algo excepcional (cf. CORLEY, 2011, p. 69).  
79 As Lemuria inseriam-se no campo do culto aos antepassados (...)As Lemuria eram um ritual funerário domés-

tico, entretanto, sua celebração correta interessava toda a comunidade. Cada pai ou filho de família devia enterrar 

os seus. Havia um cerimonial longamente compartilhado por todas as famílias para conduzir os corpos dos de-

funtos ao cemitério situado fora da cidade, ao longo das estradas e, principalmente, diante dos portões (Cf. 

BUSTAMANTE, p. 10). 
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Percebemos que a preservação da memória da pessoa falecida era uma preocupação sem-

pre presente e que poderia ser trabalhada de várias formas. Quando estamos no período romano, 

temos as chamadas refeições funerárias que, além de terem como objetivo alimentar a pessoa fa-

lecida que continuava de alguma forma a viver na tumba, também tinham como certa a presença 

do morto durante a refeição que estava sendo, com ele, partilhada. 

3.1 Refeições para preservação da memória: refeições funerárias 

 Era corrente o entendimento de que os mortos, de alguma forma, poderiam ser ali-

mentados e participarem das refeições que lhes eram oferecidas. Tanto que, nas sepulturas, 

era comum encontrar furos, buracos ou canos através dos quais a comida e a bebida poderi-

am ser derramadas diretamente para o morto (TOYNBEE, 1971). 

 Refeições que preservavam a memória estão presentes em vários povos como, por 

exemplo, no contexto púnico-fenício, onde se poderia convocar a presença de ancestrais, 

convidando-os a fazerem parte da cerimônia. 

Esta invocação formal nos fala de um rito que servia para propiciar uma reunião 

familiar em sentido mais amplo (que convoca tantos vivos quantos os mortos), em 

torno dos alimentos, considerados como os bens mais comuns e essenciais para o 

dia a dia dos homens.  Umas das principais características desses rituais era que 

“se comia carne e se bebia vinho”, considerados como os alimentos mais impor-

tantes do banquete e como o líquido que propiciava a comunicação direta entre es-

te mundo e o além (AVIAL-CHICHARRO, 2018, p. 32). 

A festa conhecida como Kispum, em que cerveja, farinhas, leite com mel e especiari-

as eram os itens utilizados para honrar os mortos se fazia um dos rituais funerários mais 

importantes da Mesopotâmia. 

No contexto egípcio, essas refeições se davam dentro dos monumentos mortuários. 

Durante o banquete, os participantes bebiam e consumiam certas substâncias tais como lótus 

e papoulas. Essas bebidas ajudavam os presentes a se aproximarem dos deuses bem como 

do falecido. Essa era a chamada “Heb Nefer em Ipet” – “Festa de Opet” ou ainda “Festa do 

Vale ou Bela Festa do Vale”, quando anualmente os mortos eram recordados. O entendi-

mento era que, através desses momentos, o morto sobrevivia ao manter relações sociais e 

comunitárias. Nessas refeições funerárias do Egito antigo, o vinho era utilizado como meio 

de comunicação direta entre o mundo terreno e o mundo do além.  
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Na Grécia, havia uma cerimônia chamada glukismos, na qual se distribuía vinho e 

um aperitivo antes da participação em um banquete funerário, em que haveria o consumo da 

carne. 

Já no mundo romano, havia a cena funeralis (realizada no momento do enterro, tido 

como uma refeição funeral) e a cena novendialis (refeição realizada no nono dia, após o 

sepultamento). Os alimentos presentes eram: lentilhas, ovos, feijões, pão e algum animal 

com penas. Um destaque importante é que o ovo e o sangue se constituíam nos alimentos 

preferidos dos espíritos do mundo inferior. Portanto, indispensáveis nos ritos funerários. O 

ovo, em especial, tendo o seu significado ligado à regeneração e à vida. Temos também os 

feijões que, vinculados com a vida pós-morte, eram jogados como oferendas nas tumbas. 

Esse fato fez com que eles aparecessem pouco na dieta cotidiana. Os romanos, comumente, 

também ofereciam vinho ao morto depois do enterro e antes de iniciar o banquete. Após 

esse ato, as vasilhas utilizadas eram quebradas.  

Uma exceção é percebida em uma celebração entre os fenícios que residiam na zona 

do Levante Mediterrâneo, chamada marzeah, um banquete funerário que era realizado na 

casa de um anfitrião e não em uma necrópolis, como de costume (AVIAL-CHICHARRO, 

2018). 

Corley (2011), escrevendo sobre a presença da mulher nos banquetes funerários, des-

taca a presença de um banquete nos escritos antigos, chamado de kathedra. Esse era um tipo 

de refeição realizada na casa da pessoa falecida, partilhada pelos amigos e pela família ao 

fim do período de luto, tendo como seus principais elementos o peixe e o pão.  

Percebemos que os alimentos eram utilizados em ritos específicos a fim de trazer, no 

caso romano, o abrandamento dos mortos. Porém, em todos esses momentos, há uma neces-

sidade pontual: ninguém quer deixar de existir depois de morrer e por isso se faz tão impor-

tante a preservação da memória. Através da preservação dessa memória, a eternidade se 

fazia real.  

Outra questão a ser destacada era o imaginário de que o morto se encontrava presen-

te quando o alimento era posto na tumba. A refeição, portanto, nesse momento se apresenta 

como um veículo de proximidade, de conforto, de esperança e de presença. Na partilha de 

uma refeição funerária, a presença era uma característica peculiar. Uma refeição que cele-
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brava a presença daquele que se encontra morto, mas que povoa o imaginário e a crença dos 

participantes, com a vida. 

Quando unimos o que se bebe com o que se come, temos alguns aspectos também 

bastante reveladores. O vinho, quando ligado aos ritos funerários, dada a sua semelhança e, 

reconhecidamente, sendo o melhor substituto para o sangue80, tornou-se item imprescindível 

nos ritos funerários. Entre o povo púnico-fenício e o Egito antigo, ele propiciava a comuni-

cação direta entre esse mundo e o além. Para os gregos, era tido como uma bebida de cunho 

sagrado a qual, junto com o sacrifício, permitia o contato com os deuses.81 

No mundo romano, o vinho era um dos quatro líquidos para o sacrifício junto com o 

leite, o sangue e a água. Por isso, também poderia ser identificado como uma bebida que 

continha poder mágico e religioso. A sua presença em incinerações, libações e banquetes 

era permanente. O vinho se encontrava associado à regeneração, à vida e à imortalidade. Em 

algumas religiões mistéricas, como a dionisíaca, era considerado o sangue da própria divin-

dade; no Mitraísmo, identificado como líquido que dava vigor ao corpo e sabedoria de men-

te, que proporcionava ao neófito o poder de combater os espíritos malignos e concedia a 

imortalidade (TOYNBEE, 1971; MÉNDEZ, 2009; BUSTAMANTE, 2011; MILIONE, 

2014; AVIAL-CHICHARRO, 2018). 

Temos, portanto, uma dieta de caráter plural ou mesmo caleidoscópica, uma vez que: 

a) buscava preservar a memória do morto; b) conduzia os presentes ao contato com o divino 

e consequentemente ao mundo do além; c) trazia vida, imortalidade e regeneração. Uma 

polissemia instituída e presente no imaginário e nas ações institucionalizadas. O caráter 

simbólico da dieta funerária possui uma força extrema e eficaz, tanto que tais rituais se per-

petuam por longo período entre os povos do Mediterrâneo, fazendo parte de seu cotidiano. 

                                                 

80 Segundo um mito egípcio, Ísis engravidou ao provar a uva, dando à luz Horo; deus do lagar, Xesmu, oferece 

vinho aos motos como bebida que sustenta a vida. O seu significado para o culto dos mortos procede da identifi-

cação simbólica do vinho com o sangue. Em Creta, o cadáver era lavado com vinho quente. Segundo narrativa 

da Eneida, por ocasião da morte de Dido, o vinho oferecido por ela como incenso transformou-se em sangue. Os 

gregos veneravam em Dioniso, o deus do vinho e da diversão, uma espécie de redentor (Lysios) que livra os 

homens das preocupações. No discurso proverbial ligam-se ente si, desde tempos imemoriais, vinho e verdade 

(cf. LURKER, 1993, p. 262). 
81 Para os gregos, o vinho era visto como uma bebida de caráter aristocrático, bem como um meio de distinção 

dos povos bárbaros. Essa distinção se dava na forma de consumir a bebida. Os gregos misturavam o vinho com 

água, enquanto os bárbaros bebiam o vinho puro. Ao proceder dessa forma, os gregos tentavam se preservar do 

estigma de povo violento e devasso que havia sobre os bárbaros (cf. MENDEZ, 2009, p. 34-35). 
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Como nos diz Corley: “Os costumes funerários se encontram entre os aspectos mais estáveis 

da cultura em todo o mundo mediterrâneo” (2011, p. 49).  

Sendo assim, uma pergunta precisa ser feita: as comunidades cristãs primitivas em 

formação não celebravam rituais funerários? A memória de Jesus junto a essas comunidades 

não poderia ser trabalhada através de uma refeição funerária? Ou ainda, o rito da fração do 

pão (eucaristia), não poderia ser uma refeição funerária na qual a divindade se encontrava 

sempre presente ao ser celebrada e, ao mesmo tempo, tendo a sua memória preservada atra-

vés da catequese, no momento da refeição comunitária? 

 Uma questão intrigante com respeito à refeição funerária era que a mesma poderia 

ser solicitada pela pessoa antes de sua morte: “fazei isso em meu nome”. Quando essa pes-

soa tinha condições financeiras, deixava os recursos necessários para que fossem supridos 

os itens necessários, a fim de que as refeições funerárias fossem realizadas com regularida-

de.  

Aqueles, que podiam pagar por isso, deixavam em seus testamentos somas de di-

nheiro, cujo juro (reditus, usura) era para ser gasto nos oferecimentos, na tumba, 

de comida (cibus, esca, edulia), pão (panis), vinho e uvas (vinum, escae vindemia-

lis), bolos (liba), linguiças (tuceta), refeições cerimoniais (epulae) compartilhadas 

entre os vivos e os mortos, incenso (tus), frutas (poma), flores de todos os tipos, 

particularmente violetas (violae) e rosas (rosae, escae rosalis). Se corretamente 

cultuados, alcançavam o repouso e se tornavam quiescentes animae, capazes de 

ajudar seus descendentes (BUSTAMANTE, 2011, p. 5). 

 Podemos identificar narrativas que sinalizam essa solicitação no texto bíblico? Como 

o imaginário funerário pode ser percebido na narrativa bíblica? Essas serão algumas das 

perguntas que tentaremos responder a seguir. 

3.2 Refeições testamentárias e o imaginário funerário 

Quando observamos o mundo mediterrâneo do primeiro século, onde as narrativas 

bíblicas foram forjadas, percebemos que estamos em um contexto no qual a expectativa de 

vida girava em torno de 40, 45 anos.82 A escassez de comida era algo presente e determinan-

te, doenças das mais variadas eram constantes, sendo que algumas delas eram decorrentes 

                                                 

82 Informação recolhida durante palestra proferida pelo Prof. Dr. Steven J. Friesen, no Seminário Oracula, em 

01/10/2018, nas dependências da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). 
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do não consumo mínimo de calorias para subsistência. As condições de vida e de alimenta-

ção eram precárias para os mais de 90% da população do Império Romano. Nesse cenário, a 

morte era algo real e bem presente no cotidiano das pessoas, principalmente daquelas per-

tencentes ao baixo estrato e/ou subalternos, os quais tinham as suas preocupações voltadas 

para o presente. 

No entorno, as religiões mistéricas de caráter salvacionista cresciam e se prolifera-

vam, principalmente dentre o grupo menos favorecido (subalternos), pois sinalizava uma 

possível justiça pós-morte e bem-estar futuros. A religião cristã, como um movimento co-

munitário em formação, não é diferente, mas apresenta uma peculiaridade: um líder que, 

após ser assassinado, reviveu.  

Nas narrativas bíblicas, há várias características que evidenciam a presença do tema 

da morte e, consequentemente, do imaginário funerário no meio da comunidade cristã.  Ve-

remos algumas dessas narrativas presentes nos evangelhos e na correspondência paulina, as 

quais emergem nesse contexto e podem indicar interessantes perspectivas. 

3.2.1 Refeições testamentárias 

Nas narrativas bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, podemos ob-

servar os chamados “discursos de despedida”. Esses discursos possuem uma característica 

básica: alguém próximo à morte se dirige a um grupo específico – um povo, família, amigos 

e/ou discípulos – discorrendo sobre os desdobramentos que anteciparão a sua morte, dando 

algumas últimas instruções ou expressando a sua vontade final. Esse discurso, a priori, 

sempre acontece em um ambiente de refeição. O discurso tem o caráter de “último”, tratan-

do-se de uma refeição testamentária (VV.AA, 1985). 

Klaus Berger, refletindo sobre a presença dos “discursos testamentários” nos textos 

bíblicos, cita também o gênero última verba, afirmando que ambos são, ao mesmo tempo, 

biográficos e simbulêuticos.83 Para um entendimento mais profundo, ele compara o texto de 

                                                 

83 Textos simbulêuticos pretendem mover o ouvinte a agir ou a omitir uma ação. O nome vem do grego symbou-

léuomai = aconselhar. Frequentemente dirige-se à segunda pessoa. A forma mais simples é a admoestação; a 

mais complexa, a argumentação simbulêutica (BERGER, 1998, p. 21). 
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Díon Crisóstomo com o texto de Lc 22,7-38, pontuando o grande papel que o gênero “tes-

tamento” desempenha no escrito bíblico. Para tanto, transcreveremos os dois textos abaixo: 

[...] Meu destino da maneira como a Deus agradou. Não podemos achar duro, nem 

reclamar do que acontece segundo sua vontade. Quem recomenda isso, além de 

outros sábios, é particularmente Homero, quando diz que os homens não podem de 

forma alguma recusar as dádivas dos deuses; e é com muita razão que ele chama 

de dádivas as obras de Deus, pois todas elas são boas e servem para o nosso bem.  

Essa é a minha convicção, e aceito conformado meu destino. Estou falando estas 

palavras não num momento qualquer, mas agora que meu destino já se cumpriu e 

já vejo diante de meus olhos a morte [...] Enquanto puderdes, não vos entregueis à 

tristeza [Segue-se uma longa explicação sobre os homens e o mundo e sobre sua 

relação com os Deuses. O discurso termina com a parábola, amplamente elabora-

da, do banquete]. Os seres humanos entram neste mundo como para uma festa, 

convidados pelo Rei dos Deuses para um banquete pomposo, a fim de gozar de to-

dos os bens. Eles tomam seu lugar, como numa refeição [...] Quando chega a hora 

da despedida [...] Deus, então, que observou atentamente como cada um se com-

portou à mesa – pois tudo acontece na sua própria casa –, chama os melhores para 

perto de si, e quando se compraz sobremaneira com alguém, ele o convida para fi-

car e faz dele seu comensal e amigo. Doravante será servido o néctar, que é seme-

lhante à bebida da sobriedade, mas é muito mais claro e puro, provavelmente por 

ser a bebida da divina e verdadeira sobriedade (Díon Crisóstomo, Or. 30, 8-44/ 

Discurso de Timarco) (Dio Crisóstomo apud BERGER, 1998, p. 74). 

Para uma melhor compreensão, apresentarei o texto bíblico sem a numeração dos 

versículos. 

Chegou o dia da Festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. 

Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-vos a Páscoa para que a 

comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então, lhes ex-

plicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de 

água; segui-o até à casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa: o mestre manda 

perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a páscoa com os meus discí-

pulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado; ali fazei os preparativos. 

E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a páscoa. Chega-

da a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho deseja-

do ansiosamente comer convosco esta páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos 

digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, toman-

do um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós; pois vos di-

go que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o 

reino de Deus. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizen-

do: isto é o meu corpo oferecido por vós; fazei isto em memória de mim. Seme-

lhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova ali-

ança no meu sangue derramado em favor de vós. 84Todavia, a mão do traidor está 

comigo à mesa. Porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está de-

terminado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído! Então, 

começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto. 

[tem-se início a uma discussão entre os discípulos sobre quem seria o maior dentre 

eles, seguida do aviso de que Pedro negaria a Jesus e das dificuldades que os 

mesmos enfrentariam] (...) Então lhe disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-

a, como também o alforje; e o que não tem espada, venda a sua capa e compre 

uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi 

                                                 

84 Grifo nosso. 
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contato com os malfeitores. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido 

(Lucas 22, 7-38). 

No primeiro texto, Díon Crisóstomo interpreta a morte. No texto de Lucas85, a morte 

já se apresenta no ambiente. Em Lucas, há dois gêneros combinados: o de “testamento”86 e 

o “discurso de despedida”, no qual a narrativa é apresentada em um ambiente de refeição, 

em que Jesus faz a sua “refeição de despedida”. 

Em se tratando de uma refeição, o ambiente é específico e se encontra envolto nas 

seguintes dinâmicas: se o testamentário for o anfitrião (pôs-se Jesus à mesa), a autoridade já 

é instituída pelo local em que se está. Os convidados presentes à mesa, previamente selecio-

nados (os apóstolos87), se constituem em um grupo especial que, via de regra, executará o 

que for solicitado. O anfitrião, ao iniciar o discurso, já determina o teor das conversas que 

se seguirão (tenho desejado ansiosamente comer convosco esta páscoa, antes do meu sofri-

mento), pois ele é quem dá o tom das discussões que se seguirão no período do convivium. 

Tem-se início a refeição de despedia (E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse: 

recebei e reparti entre vós).  

Depois do primeiro momento da refeição, inicia-se a segunda parte: semelhantemen-

te, depois de cear, tomou o cálice, dizendo (...). Nesse momento de convivium (simpósio) 

poderia acontecer alguns esclarecimentos aos presentes, bem como poderia ter lugar o mo-

mento da catequese e/ou ainda explicações ou debates sobre as orientações recebidas. 

Observando a estrutura narrativa da “refeição testamentária” de Lc 22,7-38, perce-

bemos a seguinte estrutura: 

 Lc 22,14-18: sinalização do último momento88 e início de uma refeição co-

munitária; 

 Lc 22,19-23: direcionamentos de como a sua memória deveria ser preservada 

e o esclarecimento de como deveria ser executado. 

                                                 

85 Os paralelos se encontram em: Mt 26, 17-19; 26, 26-30; 26, 31-35. 
86 A importância histórica dos discursos testamentários consiste no fato de se referirem explicitamente ao tempo 

posterior ao falecimento de quem os profere, apresentado como autoridade (BERGER, p.76). 
87 Importante lembrar que havia a presença de mulheres também no ambiente, quem sabe discípulas, uma vez 

que a responsabilidade pelo preparo da comida e o servir às mesas se constituía em uma função feminina. 
88 Material próprio de Lucas, pois não há paralelos nos sinóticos. 
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Aqui identificamos a alteração efetuada por Jesus, pois, em vez de dinheiro para que 

a sua família (discípulos) efetuasse o que se esperava para a preservação de sua memória – 

as refeições funerárias e as celebrações condizentes –, ele indica os alimentos que serão 

utilizados: pão e vinho, itens básicos da alimentação popular. Frente a isso, algumas obser-

vações fazem-se necessárias: 

a. Não é sinalizado o tipo de farinha a ser utilizada, uma vez que quanto mais bran-

co o pão, melhor a qualidade e, consequentemente, mais alto o estrato. Prova-

velmente, esse pão era de coloração mais escura, por ser preparado com farinha 

de baixa qualidade, aquela que estava acessível à população em geral; 

b. O vinho posto à mesa também não é qualificado, portanto, misturado em água 

que tanto servia para um momento ritual como para matar a sede; 

c. Não é estipulado quantas vezes esse ato seria realizado. O que fica claro é que o 

mesmo deveria ser repetido e que todas as vezes em que o pão fosse partido 

(quebrado), a memória de Jesus deveria ser reconhecida/percebida junto aos pre-

sentes; 

d. Algumas identificações são indicadas: pão – corpo; e o cálice – sangue derrama-

do. Sangue derramado em um ambiente de refeição significa libação, ou seja, 

louvor à divindade estabelecida na casa e/ou no ambiente em que o ritual estiver 

acontecendo; 

e. Na primeira vez em que se toma o cálice nas mãos no ambiente de refeição, é o 

exato momento em que duas coisas acontecem: o anfitrião saúda a divindade da 

casa e o faz com uma saudação de louvor. Depois disso, ele passa esse mesmo 

cálice aos presentes para que façam o mesmo gesto, demonstrando o reconheci-

mento da divindade da casa e a autoridade do anfitrião. Isso reforça a aliança de 

confiança e fidelidade tanto com o anfitrião como com aqueles que estão à mesa. 

As orientações do que deveria ser realizado após a morte se encontram indicadas pe-

lo próprio Jesus em sua refeição de despedida. Temos, portanto, um ambiente funerário ins-

tituído e, com ele, as ações para que a memória fosse preservada. 

Observemos, ainda, os quadros que se seguem. Podemos perceber semelhanças entre 

a tradição Paulina e a tradição Lucana, pois somente nessas duas narrativas encontramos a 

expressão: th.n evmh.n avna,mnhsin (“em minha memória”) e a palavra poth,rion (cálice) 
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repetida três vezes. A expressão em minha memória não é encontrada em Marcos, nem em 

Mateus.  
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Ao compararmos o texto de 1Co 11,23-26 com Lc 22,14-20 veremos também que, 

em Paulo, Jesus inicia a instituição tomando o pão e, em Lucas, ele toma o cálice. Marcos e 

Mateus seguem a ordem Paulina, primeiro o pão e depois o cálice. Paulo segue a sequência 

normal de uma refeição no mundo antigo, em que primeiro se comia e depois se bebia. Ge-

ralmente, as pessoas não bebiam enquanto comiam, os momentos eram separados. Claro que 

isso poderia sofrer variações tal como vimos no primeiro capítulo através das orientações de 

Arquéstrato. 

Em Paulo, percebemos a ênfase da narrativa no cálice, uma vez que por três vezes a 

palavra é citada ao final do relato da instituição. Esse fato faz sentido, uma vez que a embri-

aguez presente à mesa e a não celebração da eucaristia estavam destoando do que se era 

esperado (1Co 11,20-21). 

Uma questão bastante importante ao compararmos as tradições preservadas em 1Co, 

Mc, Lc e Mt é de como a recepção de uma memória pode sofrer alterações ao longo do tem-

po. Provavelmente, temos duas memórias preservadas nos textos: uma memória da Gali-

leia89 e uma memória de Antioquia90. Paulo e Lucas, talvez, estejam seguindo a memória 

Antioquena, sendo que, no relato paulino, algumas diferenças são perceptíveis, tais como: 

23 o[ti o` ku,rioj VIhsou/j evn th/| nukti. h-| paredi,deto e;laben a;rton 

...o senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão 

24 tou/to poiei/te eivj th.n evmh.n avna,mnhsinÅ 

...isto fazei em minha memória 

25 o`sa,kij eva.n pi,nhte( eivj th.n evmh.n avna,mnhsinÅ 

...sempre que beberdes em minha memória. 

26 o`sa,kij ga.r eva.n evsqi,hte to.n a;rton tou/ton kai. to. poth,rion pi,nhte( to.n qa,naton 

tou/ kuri,ou katagge,llete a;cri ou- e;lqh|Å 

... pois sempre que comerdes este pão e este cálice beberdes, a morte do senhor proclamas-

te/anunciaste até o seu retorno 

                                                 

89 A Liturgia de Jerusalém: Para compreender a fórmula sobre o sangue, leia Êx 24,4-8; a morte de Cristo é 

apresentada como um sacrifício cultual. Como em um sacrifício, o corpo e o sangue estão separados e o san-

gue é mais importante do que o corpo (VV.AA, 1985). 
90 A Liturgia de Antioquia: Para compreender a fórmula sobre o cálice, leia Jr 31,31-34. O corpo e o sangue 

são qualificados: por vós; leia Is 53,12. Aqui, o corpo e o sangue são dois termos diferentes que se referem a 

uma mesma realidade: a pessoa de Cristo dando a vida como um profeta e um mártir (VV.AA, 1985). 
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Em Paulo, temos uma tradição eucarística em que a memória e o cálice são centrais. 

Outra observação é que somente no relato paulino da instituição temos o pão (a;rton) e o 

cálice (poth,rion) atrelados à questão da memória. Observemos o quadro abaixo: 

Paulo Lucas Marcos Mateus 

Pão:  

corpo (sw/ma) e 

memória 

(avna,mnhsin) 

 

Cálice: 

Nova aliança e  

memória 

(avna,mnhsin) 

 

Pão: 

corpo (sw/ma) e  

memória (avna,mnhsin) 

 

Cálice: 

Partilha (diameri,sate) e 

expectativa do  

Reino de Deus 

Pão: 

corpo (sw/ma) 

 

 

Cálice: 

Aliança e 

expectativa do 

Reino de Deus 

Pão: 

corpo (sw/ma) 

 

Cálice: 

Aliança e 

Perdão de Pecados 

Cálice - sangue Cálice - sangue Cálice - sangue Cálice - sangue 

 

Na tradição utilizada por Paulo, do rito da fração do pão (eucaristia), quando houves-

se o fracionamento do pão e a ingestão do cálice, a memória deveria ser celebrada. A pre-

servação da memória se apresenta como ponto central da realização do rito eucarístico. 

 O fato da narrativa ser enfática com relação a “todas as vezes que beberdes” pode 

indicar a necessidade de se ter claro a realização do rito de forma correta, a fim de que o 

mesmo tivesse o efeito esperado. Uma vez imerso em uma sociedade estruturada ritualmen-

te, os rituais deveriam ser precisos.  

Dentro do epistolário paulino, essa é a única vez em que isso acontece. Logo, pode-

mos, inicialmente, afirmar que o apóstolo, ao trazer e/ou estabelecer essa questão litúrgica 

na comunidade cristã em formação na cidade de Corinto, desejava, como já dito anterior-

mente, estabelecer a identidade desse grupo de cristãos como sendo ligados ao movimento 

de Jesus e às esperanças e crenças aí estabelecidas. 
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Enfim, Paulo se utiliza de uma tradição que acontece a partir de uma refeição testa-

mentária, o que traria familiaridade aos presentes e auxiliaria na formação cristã da comuni-

dade. Como afirma Tambiah: “um rito nunca é conduzido em um vácuo, mas no contexto de 

outras atividades” (TAMBIAH apud DeMARIS, 1999, p. 25). 

3.2.2 Imaginário funerário 

Quando observamos a narrativa lucana, percebemos uma construção que pode ser 

identificada como culminativa, pois, iniciando no capítulo nove e terminando no capítulo 

vinte e dois, há três citações que se referem à previsão da morte de Jesus feitas por ele 

mesmo, a saber: 

 Lc 9,22: (...) dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, se-

ja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas; seja morto 

e, no terceiro dia, ressuscite. 

Lc 9,43b-45: (...) como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos 

seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem 

está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam, e foi-lhe 

encoberto para que o não compreendessem; e temiam interrogá-lo a respeito. 

 Narrativamente, o ambiente funerário do capítulo nove teria início no capítulo 8,26, 

com a cura do endemoninhado geraseno, que vivia nos sepulcros (Lc 8,27); seguido da his-

tória da mulher conhecida como “a mulher do fluxo de sangue”, que tinha uma doença incu-

rável (Lc 8,43). Consta, ainda, o pedido de Jairo pela filha morta (Lc 8,42). No capítulo 9, 

após as instruções, a maneira como João Batista foi morto é relatada e há a multiplicação 

dos pães e dos peixes. Se lêssemos essa passagem tendo como pressuposto de que o pão e 

peixe91 são alimentos funerários92, tal como eram conhecidos em tempos antigos quando a 

                                                 

91 A arte das catacumbas anterior a Constantino representa os cristãos reunidos para banquetes, mas banquetes 

que não incluem pão e vinho, mas pão e peixe (com ou sem vinho), acompanhados de copos e outros utensílios 

(cf. STEVENSON, p. 90-91 e 94-95). O peixe é encontrado frequentemente como oferenda mortuária em outras 

representações artísticas funerárias antigas (cf. CORLEY,1993, p. 74). Dado o caráter funerário da prova, parece 

provável que o peixe que aparece nas mesas com o pão e o vinho nessas cenas preceda de um uso antigo nas 

oferendas mortuárias, que finalmente foi combinado com os motivos eucarísticos devido a celebração da eucaris-

tia como parte dos banquetes funerários. Assim pois, os banquetes comunitários representados na tumba e nos 

cemitérios cristãos primitivos deveriam ser vistos como uma continuação do banquete não cristão pelo defunto, 

que foi posteriormente interpretado como uma eucaristia à luz da cena da multiplicação dos pães e peixes que 

encontramos no Novo Testamento (CORLEY, 2011, p. 127-128). 

92 Poucos dados existem indicando o que se consumia nas tumbas. Nas imagens sempre aparecem cálices, 

pães, peixes, bem como cabeça de porco e galinha e uma junta de carne. Ambas as evidências arqueológicas e 

textuais indicam a compra de grãos, vinho, óleo, incenso e flores como oferecimentos para o morto ou espa-
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“kathedra” era realizada, seria bastante interessante, pois esses alimentos indicariam o que 

estava para acontecer: logo a seguir, no versículo 22, Jesus prediz a sua morte.  

Ainda seguindo a narrativa, o tema da cruz, que contextualmente tem a ver com mor-

te, é citado; há a transfiguração, onde dois mortos estão presentes: Moisés e Elias; e a predi-

ção da morte por parte de Jesus encerra o bloco. É verdade que o tema da ressurreição está 

presente, mas, se a concebermos como um triunfo sobre a morte, continuaremos em um am-

biente funerário. 

A presença do pão e do peixe nas narrativas da multiplicação sempre está em contex-

to funerário, o que é intrigante. Tal como em Jo 21, quando todas as personagens da narrati-

va, provavelmente já falecidas, comem o pão e o peixe.93 Não seria esse um retrato de mor-

tos se alimentando tal qual o imaginário da época? Fazemos tal indagação sem encapsula-

mentos teológicos, observando o texto a partir das questões culturais do entorno e perce-

bendo o texto por ele mesmo. 

 Novamente em Lc 18,31-34, Jesus prediz a sua morte, agora, com mais alguns deta-

lhes. Há uma narrativa de preparação ou culminativa, que apresenta a crucificação como 

ápice. A mesma elenca os momentos de preparo e instrução por parte de Jesus, líder do mo-

vimento. 

 Esse imaginário funerário também se faz presente no epistolário paulino, seja quan-

do falando sobre o batismo, o qual é explicado e retratado como uma morte, ou em como se 

deveria viver em Cristo. Sempre há necessidade de se morrer e/ou de se mortificar a carne 

para se alcançar um objetivo proposto.  

 Encontramos, por exemplo, a palavra qa,natoj e suas derivações cerca de 19 vezes na 

correspondência coríntia e cerca de 43 vezes na correspondência romana. Na discussão em 

1Co 5, a presença do apóstolo é sinalizada avpw.n tw/| sw,mati parw.n de. tw/| pneu,mati( 

(ausente em corpo mas presente em espírito – 1Co 5,3). Em 1Co 15, quando na argumenta-

ção sobre a veracidade da ressurreição, visto que alguns na comunidade não acreditam nessa 

                                                                                                                                                         

lhado ou derramado na tumba. (...) As pinturas nas catacumbas provavelmente retratam refeições funerárias 

ou evocam um banquete paradisíaco futuro (JENSEN, 2008, p. 117 e 123).  
93 Ainda nessa mesma proposta, temos Jesus, em Lc 24,13 -35 se apresentando em um ambiente de refeição, 

pois, para provar que está vivo, come peixe assado e mel. 
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possibilidade, Paulo afirma que, sem essa premissa, a pregação, a fé e os testemunhos dados 

se tornariam vãos. Portanto, a crença no triunfo sobre a morte é fundamento para a comuni-

dade de fé ali estabelecida. Jesus se torna, assim, as primícias desse novo tempo. 

Na discussão sobre os elementos funerários presentes na concepção de batismo em 

Paulo, Eliade sinaliza que: 

Os elementos iniciáticos do cristianismo primitivo simplesmente demonstram mais 

uma vez que a iniciação é um elemento inseparável de qualquer reavaliação da vi-

da religiosa. É impossível alcançar um modo de ser mais elevado, é impossível 

participar de uma nova irrupção da santidade no mundo ou na história, exceto 

morrendo para a existência profana e não-iluminada e renascendo para uma vida 

nova e regenerada (DeMaris apud Eliade, 1999, p. 31). 

Sabemos que tanto o imaginário quanto a linguagem apocalíptica estão presentes na 

mensagem paulina. O vocabulário utilizado indica esse fato; como também indica o entorno 

funerário.  

 Esse imaginário estava presente no momento da refeição ritual da eucaristia estabe-

lecida na comunidade cristã primitiva de Corinto, onde há presença de Jesus, uma vez que: 

 Não há corpo e, portanto, não há tumba a ser visitada. Mas isso resolve a questão da 

impureza, pois, tanto para romanos como para judeus, o cadáver era impuro. Jesus se 

apresenta em um novo corpo – ressurreto. Pode estar presente, de fato, junto à co-

munidade e celebrar junto dela, sem nenhum impedimento; 

 A refeição e o rito da fração do pão (eucaristia) poderiam acontecer em vários espa-

ços nos quais a comunidade se reunia. Provavelmente, na tentativa de criar um am-

biente de proximidade entre os presentes, adesão ou mesmo cumplicidade. O ambi-

ente da refeição sempre propõe interpretações dualistas, inversas ou inovadoras; 

 A memória do falecido que agora vive é preservada e o relato de sua vida e ensina-

mentos são transmitidos, haja vista o ambiente da refeição funerária ser propício pa-

ra tal, como vimos anteriormente. 

Portanto, reconhecemos que, na construção identitária da comunidade cristã em Co-

rinto, o apóstolo Paulo se apropria de múltiplas linguagens e estruturas culturais do entorno, 

a fim de que a mesma se estabelecesse com suas peculiaridades, tendo na comida a sua mai-

or distinção dentre os demais grupos religiosos. Para isso, a refeição funerária, amplamente 

realizada e conhecida em todo o Mediterrâneo é estabelecida e/ou pelo menos algumas de 

suas características, com o propósito de que a memória e a presença viva do líder desse no-
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vo movimento religioso fossem celebradas e reconhecidas como presentes junto à comuni-

dade de fiéis. Essa é a maior inovação frente às demais expressões religiosas da antiguidade, 

uma vez que em nenhuma delas um líder havia sido assassinado e retornado à vida em um 

corpo que não trazia impureza. Nesse período de formação comunitária e na difusão dessa 

nova religião e suas crenças, a estrutura funerária e o tipo de comida servidos em comuni-

dade ou em um rito eucarístico dariam o tom necessário ao movimento nascente. 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa, nossos objetivos eram reconhecer a comida como elemento es-

truturante em narrativas do cotidiano e em textos bíblicos, bem como tópico que pode 

indicar desde hierarquias sociais estabelecidas em uma sociedade até traços culturais 

importantes. Identificar a relação existente entre os espaços sociais (públicos e priva-

dos) e os tipos de comida, procurando entender como a ceia cristã se relaciona com as 

práticas alimentares da cultura greco-romana, com especial atenção ao contexto de 

Corinto. Perceber outros espaços existentes na estrutura de uma cidade antiga além da 

domus, buscando novas propostas no que tange aos locais de reunião da comunidade 

cristã. Observar as narrativas de morte presentes no epistolário paulino e distinguir se 

traços da refeição funerária poderiam ser encontrados na ceia cristã de Corinto. 

Defendemos a tese de que a eucaristia cristã se configura a partir do modelo da 

refeição funerária greco-romana, e que o espaço onde ela se realiza não é exclusiva-

mente a domus romana, especialmente a villa, mas também locais alternativos, que 

vão de espaços do trabalho a espaços públicos, prioritariamente as insulae. 

Buscando alcançar os objetivos, no primeiro capítulo reconhecemos a impor-

tância da comida como elemento estruturante na literatura e na sociedade em geral. 

Por meio dela, poderíamos identificar as hierarquias estabelecidas em uma sociedade 

ou em grupos menores; o comportamento esperado daqueles que partilhavam uma 

refeição; as prováveis intenções de um anfitrião ao oferecer um banquete, dentre vá-

rias outras coisas. A comida apresenta códigos e envia mensagens em todo o tempo. 

Tais códigos, quando decifrados, podem auxiliar no entendimento de muitas coisas.  

Vimos que o ato de comer junto era uma característica social no primeiro sécu-

lo, e como tal poderia ocorrer em vários ambientes. O ambiente de refeição mais co-

nhecido e de maior destaque era o chamado triclínio, a sala do jantar ou das refeições, 

que possuía mobiliário e decoração que buscavam destacar o luxo e a riqueza do pro-
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prietário. As comidas servidas nesse local também eram envolvidas com os objetivos 

do espaço em que se encontravam. A fim de ilustrar essa parte, apresentamos um Guia 

Gastronômico idealizado por Arquéstrato. Esses espaços eram privados, acessíveis 

apenas aos convidados, os quais, nos banquetes, reclinavam-se em lugares que indica-

vam a sua riqueza e influência diante dos presentes. Por essa razão, apresentamos a 

estrutura de um banquete e as possíveis movimentação ali ocorridas.  

Um tipo de literatura voltada para esse tópico era a chamada Literatura Simpó-

tica, da qual apresentamos dois modelos muito conhecidos: o Satyricon, que possui o 

Banquete de Trimalcião, e o Simpósio de Platão. O primeiro é uma sátira aos banque-

tes greco-romanos que tem como personagem principal Trimalcião, um liberto que 

exibe todos os exageros e excentricidades à mesa junto aos seus convidados. O segun-

do descreve uma refeição filosófica idealizada, cujo convidado de honra seria nin-

guém menos que o próprio Platão. Ao final, buscamos identificar a estrutura de refei-

ção presente na comunidade paulina e reconhecemos que a mesa se mostrava como 

lugar de polissemia e hibrismo. Verificamos também que as características encontra-

das na sociedade estavam presentes no ambiente intracomunitário, o que gerou vários 

conflitos constatados pelas intervenções e exortações do apóstolo Paulo, registrados 

no bloco de 1Corintios 8–11. Portanto, comida se faz estruturante e nos auxilia no 

entendimento de grupos e sociedades. 

No segundo capítulo, propomos uma tipologia da comida para uma melhor 

compreensão das refeições presentes na comunidade de fé em Corinto, seus atributos e 

os possíveis objetivos de cada uma delas. Assim, percebemos os grupos e as caracte-

rísticas de seus participantes. Identificamos quatro tipos de comida, apresentando dois 

nesse capítulo e dois no capítulo final. Comida e ostentação distingue o grupo de pes-

soas do alto estrato, que visam à honra e manutenção de seus status. Introduzimos 

vários alimentos que, dada a dificuldade de acesso, eram conhecidos como artigo de 

luxo, os quais se faziam presentes em pouquíssimas mesas. Talvez alguns poucos 

membros da comunidade cristã em Corinto tivessem acesso a tal tipo de comida, visto 

possuírem alguns recursos a mais do que a grande maioria da comunidade de fé. Co-

mida e subsistência, típica do baixo estrato, era composta por alimentos acessíveis, 

tais como pão, vinho, grãos e vegetais. A esse tipo denominava-se frugal. Esses deve-

riam ser os alimentos que compunham a refeição comunitária quando a comunidade se 

encontrava. Outro fato relevante são os elementos que compunham a ceia cristã — o 



 

126 

 

pão e o vinho, também acessíveis, o que viabilizava a sua realização por qualquer gru-

po e em qualquer espaço. 

O espaço utilizado para as reuniões comunitárias constitui o tema de fecho des-

se capítulo. Na pesquisa sempre se privilegiou o espaço da domus como o lugar de 

encontro comunitário, mas quando observamos os ambientes de uma cidade antiga, 

reconhecemos as mensagens aí transmitidas, tal como os códigos alimentares apresen-

tados no primeiro capítulo. A monumentalidade, característica das construções do 

Império Greco-Romano, visava, assim como a comida típica da ostentação, à busca 

pela manutenção do poder estabelecido e a exibição de poder e riqueza. Essas caracte-

rísticas não se adequavam a uma comunidade cristã majoritariamente composta de 

pessoas pobres. A utilização de espaços como a domus poderia causar, dentre outras 

coisas, constrangimento e mais uma vez reforçaria a mensagem opressora do Império 

e das desigualdades estabelecidas. Assim, identificamos outros espaços em que essas 

reuniões da comunidade cristã poderiam acontecer, tais como na insula, em lojas, ta-

vernas e estalagens. Vimos que vários locais poderiam ser alugados e que as casas 

e/ou habitações partilhavam espaços, os quais poderiam, perfeitamente, abrigar as 

reuniões domésticas do grupo cristão. 

Outro fator que se apresenta importante é a característica multifuncional dos 

espaços nessa época. Para nós, o principal local dos encontros comunitários seriam as 

insulae, visto a característica da comunidade. Esta se organizaria em pequenos grupos 

espalhados pela cidade, os quais poderiam ser itinerantes. As reuniões na domus pode-

riam até acontecer, mas esporadicamente. Também indicamos alguns ambientes aber-

tos como possibilidades, tais como fontes, termas e, quem sabe, até o fórum. Enten-

demos que não há necessidade de se estabelecer um local fixo para essas reuniões.  

Por fim, no terceiro capítulo, os outros dois tipos de comida foram apresenta-

dos: a comida ritual e a comida funerária, ambos amplamente conhecidos e vivencia-

dos no mundo greco-romano e, consequentemente, na comunidade cristã de Corinto. 

Vimos que a comida como ritual indicava a romanitas, i.e, os cidadãos romanos que, 

ao participarem dos rituais públicos, mostravam-se fiéis aos valores do estado. A par-

ticipação em rituais públicos mantinha a ordem social — pax deorum. Essa lógica era 

repetida nos ambientes domésticos, onde cultos às divindades familiares e da casa 

eram realizados. Portanto, as reuniões comunitárias cristãs que ocorriam nos ambien-

tes domésticos não seriam novidades nesse sentido, pois seguiriam algo já estabeleci-
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do socialmente. A novidade estaria ligada à divindade celebrada — Jesus — e a forma 

como esse ritual foi instituído. 

O apóstolo Paulo, fazendo uso da cultura do entorno, agregou ao rito eucarísti-

co características da refeição funerária. Ao exortar os fiéis da comunidade de Corinto 

(1Co 11, 17–34), o apóstolo afirma que não é a ceia do Senhor que eles estão comen-

do, haja vista o ritual não estar sendo realizado de maneira apropriado. Tal procedi-

mento faz com que o ritual não alcance o objetivo esperado, que se configurava na 

presença viva do convidado de honra — o próprio Jesus, agora ressurreto, à mesa e a 

preservação de sua memória nos relatos e ensinamentos sobre a sua vida e missão, que 

deveriam ocorrer em um momento da refeição comunitária, provavelmente na parte 

final, que já possuía essa característica, como visto anteriormente. Para isso, o apósto-

lo trouxe à memória as palavras rituais ditas por Jesus, segundo Paulo, na noite em 

que ele foi traído. Evocando essa tradição, ao mesmo tempo que indica o pertencimen-

to desse grupo ao movimento iniciado em terras siropalestinenses, Paulo atribui um 

valor diferenciado ao ritual. Pois aquele que disse tais palavras, em um contexto de 

refeição testamentária, havia rompido com algo sem precedentes: a própria morte. A 

espera pelo retorno de uma divindade não era algo novo, mas a presença de uma di-

vindade ressurreta junto aos fiéis, sim. 

Identificamos uma construção em que se fazem presentes o modelo de refeição 

greco-romana e as características de uma refeição funerária. A diferença com relação 

à última é que a refeição não era realizada na tumba, mas nas casas (ambientes domés-

ticos), dada a situação especial do caso em questão. Dessa forma, esperamos ter de-

monstrado como a comida era estruturante tanto no âmbito social como no comunitá-

rio, pois por meio dela pudemos identificar os tipos de refeição existentes na dinâmica 

intracomunitária, perceber um imaginário que refletisse as condições sociais e finan-

ceiras dos fiéis, bem como reconhecer como os espaços onde as refeições eram reali-

zadas pode agregar às nossas percepções. 

Na ceia cristã em Corinto notamos a polissemia presente à mesa, pois são utili-

zados alimentos de fácil acesso e característicos do baixo estrato — uma mesa frugal, 

onde a presença da divindade se fazia real; refeição funerária, organizada no modelo 

greco-romano, em que há momentos específicos nos quais a catequese poderia ser 

desenvolvida junto aos comensais. Essas características traziam a identidade necessá-

ria à comunidade cristã, bem como sinalizavam a sua pertença religiosa. 
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 Ao identificarmos essas características, percebemos que quando observamos o 

espaço em que as ações acontecem sem perder de vista a totalidade do mesmo, pode-

mos obter novas respostas. Ao afirmarmos isso, nos referimos ao entendimento tradi-

cional de que a comunidade cristã em Corinto se reunia especificamente em uma do-

mus romana, o que não é realidade; dada as inúmeras possiblidades apontadas e rela-

tadas nessa pesquisa. O local dos encontros comunitários deveriam refletir a realidade 

socioeconômica de seus integrantes bem como indicar o diálogo existente entre as 

concepções cristãs em formação e a realidade vivenciada no entorno, isto é, o cristia-

nismo primitivo em diálogo com a sua cultura formando novos pressupostos e enten-

dimentos. 

 Faz-se fundamental uma leitura despida de preconceitos, visto a junção reali-

zada pelo apóstolo entre o modelo de refeição greco-romana e a refeição funerária. 

Mais uma vez percebemos o hibridismo e a polissemia presentes nas construções pri-

mitivas. Não há como se conceber um mundo hermeticamente fechado e tolhido de 

diálogo, pois isso se constitui em uma premissa equivocada, que pode levar a herme-

nêuticas infundadas e tolhidas da realidade cultural em que os textos bíblicos foram 

forjados. 

 Ao utilizarmos a Antropologia da Comida e a “Hermenêutica dos Espaços” 

buscarmos caminhos diferentes para a hermenêutica do texto bíblico formado pelo 

bloco em 1Coríntios 8-11, alcançando assim respostas que nos levaram a perceber que 

a exegese tradicional precisa tomar novos rumos no que diz respeito a sua metodolo-

gia de pesquisa. Ao incorporar novas olhares e/ou percepções novas nuances podem 

ser percebidas e nos surpreender; trazendo novidades e nos instigando ainda mais a 

pesquisa bíblica. 
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ANEXO 

Abaixo, transcrevemos o texto traduzido pela professora Carmen Soares, da 

Universidade de Coimbra, que tem desenvolvido suas pesquisas nas áreas de Cultura, 

Literatura, Línguas Clássicas; História da Grécia Antiga e da História da Alimentação. 

Esse texto se constitui na primeira tradução para o português do texto grego de 

uma literatura gastronômica. O texto retrata a alimentação requintada das elites aristo-

cráticas da época e nos faz perceber as grandes diferenças existentes entre esse grupo 

e a grande maioria de empobrecidos pertencentes ao baixo estrato e/ou subalternos. 

 

Guia Gastronômico do Mediterrâneo Antigo94 

Arquéstrato (meados do séc. 4 a.C.) 

Apresentação do Guia Gastronômico 

Frg. 1 – Fazendo uma apresentação da minha pesquisa a todo mundo grego 

Frg. 2 – Percorri a Ásia e a Europa 

Frg. 3 – Onde é que cada comida (e bebida) é melhor. 

Regras de Conforto e de Etiqueta 

Frg. 4 – Toda a gente deve comer de uma elegante mesa individual. Quanto ao total 

recomendado de (convivas) é de três ou quatro, nunca mais de cinco! Pois, neste caso, 

tratar-se-ia antes de uma messe de soldados mercenários, uns rufias. 

                                                 

94 Tradução do texto e anotações de rodapé, bem como a organização do mesmo em blocos temáticos 

foram compilados da professora e pesquisadora Carmen Soares; os quais se encontram no livro: SOA-

RES, Carmen. Arquéstrato. Iguarias do Mundo Grego. Guia Gastronômico do Mediterrâneo Antigo. 

Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, p. 38-61. 
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O Pão, rei da mesa Mediterrânea95 

Frg. 5 - Em primeiro lugar, são os dons de Deméter96 de farta cabeleira que vou men-

cionar, meu caro Mosco. Presta bem atenção ao que te digo. Os melhores e mais finos 

de todos (limpos das impurezas da mais comum cevada) podem arranjar-se em Les-

bos, na colina rodeada pelo mar da famosa Éreso – mais brancos que a neve pura! Os 

deuses, se porventura comem farinha de cevada, é aí que, para eles, Hermes a vai 

comprar. Também há razoável em Tebas das Sete Portas, em Tasos e noutras cidades 

– mas se assemelha a grainhas, quando comparada àquela! Não tenhas qualquer dúvi-

da a respeito disso.  

Compra um pão da Tessália, que tenha sido enrolado à mão, até formar uma bola, 

aquele a que os locais chamam krimnites e outros pão kondrinos. Em segundo lugar, o 

meu elogio vai para o filho da farinha de trigo de Tégea, o pão escondido. No entanto, 

quando se trata de pão feito para vender na praça, é a ilustre Atenas que oferece aos 

mortais o de melhor. 

qualidade. Mas em Éritras, de abundantes cachos, um pão branco, a sair do forno no 

momento em que atingiu o ponto exato de cozedura, é esse que faz as delícias da re-

feição. 

Frg. 6 - Mas, em casa, tem um tipo da Fenícia ou da Lídia, alguém que, sendo um en-

tendido em cereais, tos prepare, no dia a dia, de todas as maneiras que tu mandes. 

Aperitivos 

Frg. 7 - Os mexilhões, tem-nos o Eno grandes, as ostras Abido, os “ursos97” Pário e as 

vieiras Mitilene. Mas é a Ambrácia que os oferece em maior quantidade e, juntamente 

com estes, um sem número de (...) No estreito de Messina poderás arranjar conchas do 

cabo Peloro e conchas de casca fina em Éfeso, nada más. Búzios há os da Calcedônia; 

                                                 

95 O texto original não conta com as subdivisões. Estas foram elaboradas pela tradutora Carmen Soares a 

fim de proporcionar melhor entendimento do texto. 
96 Os “dons de Deméter” são uma expressão metafórica para cereais, de que o poeta mais abaixo especifi-

ca as espécies mais cultivadas e apreciadas para a produção de farinha e pão: a cevada e o trigo.  
97 Crustáceo de difícil identificação; provavelmente corresponderá à espécie classificada por Lineu como 

Scyllaris arctus, que tem por nome comum português “lagosta da pedra”. 
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mas, quanto a “arautos”, que Zeus dê cabo deles – tanto os do mar como os públicos, à 

exceção de um único homem, aquele meu camarada que vive em Lesbos, terra rica em 

passas de uva, de seu nome Ágaton.  

Frg. 8 - Que te sejam servidas azeitonas engelhadas, amadurecidas na árvore. 

Frg. 9 - Às taças com molhos de jacintos das cearas98 e de caules digo adeusinho, bem 

como a todo tipo de aperitivos. 

Primeiras Mesas: Pratos de Pescado 

Frg. 10 – Quanto à enguia, louvo qualquer uma, se bem que, de longe, a melhor seja a 

capturada em frente ao estreito do mar de Régio. Aí, tu, um Messênio, ganhas a todos 

os outros mortais, por pores na boca semelhante comida. 

Não obstante, grande prestígio tem, pela sua qualidade excepcional, as enguias copai-

cas e estrimônias, realmente grandes e admiráveis pela sua corpulência. Independente 

de tudo isso, considero que a enguia é a rainha de todos os festins e ocupa o primeiro 

lugar entre as iguarias, ela que, por natureza, é o único peixe com uma espinha míni-

ma. 

Frg. 11 – O peixe-miúdo abomina-o todo, excepto o de Atenas: é de peixitos que falo, 

aqueles que os Iônios chamam peixe-espuma99. E compra-o fresco após ter sido captu-

rado nos braços sagrados da bela baía de Falero! O de Rodes, rodeada pelo mar, tam-

bém será notável, se tiver mesmo vinda da região. 

Mas se, porventura, tiveres vontade de provar esses peixes miúdos, tens de comprar, 

juntamente com eles, urtigas do mar (as anémonas cobertas de tentáculos). Mistura 

umas com os outros e frita-os numa frigideira, com flores bem cheirosas de hortaliça 

fresca, moídas em azeite. 

Frg. 12 – Quanto ao elops, come sobretudo um na célebre Siracusa, que esse é exce-

lente. Na verdade, este peixe é originário daí, de modo que sempre que é capturado, 

                                                 

98 Em português, o correspondente culinário ao termo bolboi (“bolbos”) é uma espécie em concreto, co-

nhecida por jacinto das cearas ou cebolinho de flor azul. 
99 Sobre o peixe-espuma, cf. Aristóteles, História dos animais 569ª, b 28. A designação é usada para pei-

xes pequenos de várias espécies, incluindo peixe-espadilha e anchovas. 
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ou nas imediações de ilhas ou em algum lugar próximo da Ásia ou em redor de Creta, 

chega aí magro, duro e fustigado pelas ondas.100 

Frg. 13 – Uma dourada de Éfeso, que seja gorda, não a desprezes. É aquela a que os 

locais dão o nome “delícia da Iônia”. Compra essa filha do sagrado Selinunte101, lava-

a bem e, depois de a assares inteira, serve-a, mesmo que meça dez cúbitos.102 

Frg 14 – E o bodião, que se cria na costa da Calcedônia, grelha-o, depois de bem lava-

do. Um exemplar de boa qualidade também o hás de ver em Bizâncio, e de um bom 

tamanho, com o corpo igual a um escudo redondo. Este último prepara-o inteiro, da 

seguinte maneira: depois de o comprares, assim que o tiveres totalmente coberto de 

queijo e azeite, pendura-o sobre um forno aquecido e assa-o bem! É para temperar 

com sal moído com cominhos e azeite escuro, que deixas escorrer da tua mão em go-

tas sagradas. 

Frg. 15 – Quanto à pescada, a que chamam kallarina, Antédon103 cria-a de um bom 

tamanho, apesar de alguma da sua carne ser esponjosa, e, a mim, de todo não me 

agrada, embora outros (...) a louvem. Realmente há quem goste de umas coisas, outros 

de outras. 

Frg. 16 – Mas, quando fores à afortunada terra da Ambrácia, o pimpim104, se o vires, 

compra-o e não o deixes para trás, mesmo se for a peso de ouro, não vá uma maldição, 

terrível dos mortais soprar contra ti! É que ele é a fina-flor do néctar.105  

Não é permitido a todos os mortais comer dele, nem vê-lo com os próprios olhos, a 

não ser aqueles que, segurando nas mãos um recipiente de entrançando de vimes dos 

                                                 

100 Outros autores gregos fazem eco dessa crença de que os peixes de mares revoltos não têm grande 

qualidade e potencial gastronômico. 
101 Nome do rio que em Éfeso deságua no mar. 
102 O cúbito equivale aproximadamente a 45-60cm. Considerando que, no máximo, a dourada atinge cerca 

de 70cm, a indicação do autor tem um significado hiperbólico, que deve ser entendido como sinônimo de 

‘tamanho 

desmesurado’. 
103 Porto da costa da região grega da Beócia. 
104 Outro nome comum para o kapros é peixe-pau. 
105 Néctar e ambrosia tanto vêm apresentados nas fontes clássicas como alimentos líquidos, como sólidos, 

e são, desde a Odisseia de Homero (Canto IV, vv. 445-446 e canto IX, v. 359), conotados com substân-

cias particularmente deliciosas. Eram, por isso, o alimento reservado aos deuses.  
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pântanos106, têm por costume agitar pedrinhas, com particular perícia, e lançar para o 

solo ossinhos, oferendas dos rebanhos.107 

Frg. 17 – Entre esse sítio e Itália, junto ao estreito delimitado pelas ondas, se se captu-

rar a moreia chamada “flutuante”, compra-a. Na verdade esta é, nesse local, uma co-

mida admirável. 

Frg. 18 – Mas, quanto ao dentão, procura somente um que seja corpulento! Experi-

menta apanhar também um da zona do estreito, meu amigo. Estes mesmos conselhos 

são os que tenho para te dar, Cleandro. 

Frg. 19 – Em Sícion, meu caro, pega numa cabeça de congro gordo, bem constituído e 

grande, bem como em toda a parte da barriga. A seguir coze-o por longo tempo, em 

água com sal, temperado em toda a volta de ervas frescas. 

Frg. 20 – Também se captura um congro apreciável, que é, em si mesmo, muito me-

lhor do que todos os outros pratos, tal como o mais gordo atum em relação aos absolu-

tamente miseráveis roncadores.  

Frg. 21 – Mas compra-me uma cabeça de um tubarão tintureira em Olinto e Mégara! E 

o que se captura nos baixios é sagrado. 

Frg. 22 – E em Rodes, um peixe-raposo (se estiveres disposto a morrer por isso, caso 

não te queiram vende-lo) rouba-o. É ele que os Siracusanos chamam de “cão gordo”. 

E em seguida suporta o que o destino te tiver reservado. 

Frg. 23 – Mas no Eno e na região do Mar Negro compra peixes-porco, aquele que al-

gumas pessoas chamam ‘escavador de areia’. Coze a cabeça, sem lhe adicionar qual-

quer tempero; coloca-a em água, sem mais, vai mexendo sempre e serve-a com hisso-

po108 moído ou, em alternativa, macerado em vinagre bem forte. Ensopa-o bem no 

                                                 

106 Deverá corresponder a um “copo” de lançar dados, não feito de cerâmica, mas de vime, ou seja, tratar-

se-ia de 

uma peça de jogo, fruto da arte da cestaria. 
107 Entre as atividades lúdicas executadas pelos convivas de um simpósio, caberiam os aqui aludidos 

jogos de dados e de ossinhos. Nos dois casos se mencionam as matérias-primas das peças: pequenas pe-

dras ou seixos e ossos de vértebras que podiam ser tanto de ovinos como de caprinos.  
108 Planta de aroma muito intenso, natural do norte da Anatólia e do centro e sudeste da Europa. 
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molho e engole os pedaços de um trago, como se quisesse sufocar. Quanto ao lombo e 

restante corpo do peixe, é para assar. 

Frg. 24 – Na terra dos Toroneus tens de comprar as partes inferiores de uma barriga de 

um cação. Depois de as temperares com cominho, assa-as com umas pitadas de sal. 

Além destes ingredientes, meu caro, não lhe adiciones mais nada, a não ser azeite es-

curo. Assim que estiver assada, serve-a acompanhada de um picadinho. Quanto às 

outras partes do peixe, se as cozinhares numa caçoila, não lhes juntes água alguma, 

nem vinagre de vinho, mas tão só azeite e, por cima, cominho seco e algumas folhas 

de ervas aromáticas. Cozinha sobre brasas, em lume brando, mexendo sempre, para 

que não se pegue sem que te dês conta. 

Mas não são muitos os mortais que sabem que esta comida é divinal, nem a desejam 

comer, com o argumento de que a fera é antropófaga – são eles uma espécie de mor-

tais que possuem a cabeça tola de um gafanhoto. Qualquer peixe, porém, aprecia a 

carne humana, se deparar com ela algures. De modo que é absolutamente conveniente 

que todos aqueles que proferem semelhantes disparates se virem para os vegetais e se 

juntem a Diadoro, o sábio109, para viverem com ele na temperança da vida pitagórica.  

Frg. 25 – Mas deixa de lado a sucata, que é muita, e compra um lavagante que tenha 

as pinças grandes e, para além disso, pesadas, mas as patas pequenas e que corra de-

vagar no solo. Em maior abundância e de qualidade superior existem nas ilhas Lípa-

ras. Porém, também o Helesponto reúne grandes quantidades delas. 

Frg. 26 – Mas, se alguma vez fores a Iaso, cidade dos Cários, hás de comprar um ca-

marão de bom tamanho, embora raramente esteja à venda. Porém, na Macedônia e na 

Ambrácia, há-os em muita quantidade. 

                                                 

109 Diodoro de Aspendo, filósofo pitagórico provavelmente de finais do séc. 5 – inícios do 4 a.C., é o 

único contemporâneo referido por Arquéstrato. O vegetarianismo integrava o código de vida dos seguido-

res de Pitágoras de Samos (2ª metade do séc. 4 a.C.), entendido como consequência natural da doutrina da 

metempsicose ou transmigração das almas de uma criatura que morre para outra que vai nascer. Ou seja, 

privar-se do consumo de carne é uma opção alimentar determinada pelo desejo de evitar a possibilidade 

da antropofagia, uma vez que a alma dos seres humanos podia encarnar na de qualquer animal.  
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Frg. 27 – Quando se levanta (a estrela) Sírio (...) um pargo (...) em Delos e Erétria, nas 

casas do belo porto marítimo. Compra apenas a cabeça dele e, acompanhá-la, o rabo! 

Quanto ao resto, nem o leves para casa. 

Frg. 28 – E compra uma lebia110, Mosco, o “peixe-fígado”, em Delos e Tenos. 

Frg. 29 – Mas a salema, pessoalmente, considero-a um peixe mau em qualquer altura! 

No entanto, é comestível sobretudo no período das colheitas dos cereais. Compra-a em 

Mitilene. 

Frg. 30 – Em Tasos, compra o peixe-escorpião, desde que não seja maior do que um 

côvado! De um que seja, afasta dele as mãos. 

Frg. 31 – O “peixe-relinchante” hás de comprar um grande (é gordo se for verão) em 

Pela e na Ambrácia. 

Frg. 32 – Quanto ao peixe-cítara, exorto-te a que, se for branco e rijo, o cozas só, adi-

cionando-lhe água com sal e algumas folhas tenras; se for ruivo e não demasiado 

grande, assa-o, golpeando-lhe a pele como deve ser, com um facalhão bem afiado. 

Esfrega-o com uma boa porção de queijo e azeite, pois, por ser um esbanjador, agra-

da-lhe assistir a despesimos. 

Frg. 33 – Depois, compra um rodovalho grande e o áspero linguado, ele que é precio-

so durante o verão na região de Cálcis. 

Frg. 34 – Compra uma cabeça de aulopias grande e tenro, no verão, quando Faeton-

te111 conduzir o seu carro pela estrema do firmamento. Serve-a de imediato, ainda 

quente, e acompanhada de um picado. Porém, se comprares a parte inferior da barriga, 

assa-a num pequeno espeto. 

Frg. 35 – No entorno da sagrada e ampla Samos, hás de ver um atum capturado a 

grande custo, a que (os locais) chama orkus e outros ketos. Durante o verão, devem 

comprar-se de imediato as partes adequadas e sem olhar o preço. É notável o de Bi-

                                                 

110 Segundo a tradutora, uma espécie de bacalhau. 
111 Faetonte, o sol, faz a sua mais longa viagem (ou seja, produz a órbita maior) por ocasião do solstício. É 

a este 
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zâncio e o de Caristo; mas Cefalédis, na famosa ilha dos Sicilianos, cria uns atuns 

muito melhores do que aqueles, e o mesmo sucede no cabo Tíndaris. Mas, quando 

fores a Epônio, na sagrada Itália, dirige-se, então, à beira da água, pois aí estão, de 

longe, os melhores de todos e atingem o prêmio da vitória. Os atuns que encontras nos 

outros sítios são dali, mas atravessaram a profundeza das águas do mar, de modo que 

nós caçamo-los já fora da sua época. 

Frg. 36 – Quanto ao bonito, no termo da época das colheitas, quando as Plêiades se 

começam a pôr, prepara-o de todas as maneiras. Por que haveria eu de te dizer um 

relato pormenorizado sobre outras formas de prepará-los? A verdade é que não serás 

capaz de arruinar o prato, nem que queiras. Contudo se, mesmo assim, desejas saber, 

meu caro Mosco, qual é a melhor forma de arranjá-lo, ei-la: em folhas de figueira, 

com orégãos não em grande quantidade. Nada de queijo, nem de outras futilidades. 

Trata-o, antes, deste modo simples: faz um embrulho de folhas de figueira, atado em 

cima com um junco, depois coloca-o sob o calor das cinzas, atento ao momento em 

que está assado – e vê lá não o deixes queimar! 

Mas assegura-te de que ele é da adorada Bizâncio, se quiseres ter um bom. Se for cap-

turado próximo desse lugar, apanharás um precioso; mas, se for longe do mar do He-

lesponto, é inferior e, se atravessar o famoso estreito de água salgada do Mar Egeu, 

não é mais o mesmo. Pelo contrário: traz desonra ao louvor anterior. 

Frg. 37 – Mas quando, no momento em que Oríon mergulhar no céu, a mãe dos ca-

chos carregados de vinho112 deixar cair a sua farta cabeleira, pega num sargo assado, 

temperado por cima com queijo, com um bom tamanho, ainda quente e cortado com 

um vinagre, bem forte, pois é um peixe por natureza rijo. A todo o peixe que for duro, 

o que recomendo é que te lembres de o tratar dessa maneira. Mas o que é por natureza 

saboroso, tenro e gordo da carne, esfrega-o apenas com umas pedras de sal e azeite. A 

verdade é que contém em si mesmo a essência do prazer. 

Frg. 38 – Pega num rabo de atum fêmea – estou a falar de um grande atum fêmea, cuja 

terra mãe é Bizâncio. Depois de bem cortado, assa todas as postas, depois de esfrega-

                                                                                                                                               

fenômeno que se reporta o poeta. 
112 Personificação de “vinha”. 
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das, apenas com umas pedras de sal e azeite. Come-as quentes, ensopando-as num 

molho salgado bem forte. Se quiseres comê-las secas, também são boas, semelhantes 

aos deuses imortais em natureza e aspecto. Porém, se as servires regadas com vinagre, 

o prato fica estragado. 

Frg. 39 – E uma posta de atum siciliano (...) cortada quando ia ser colocada a conser-

var em sal dentro de potes. Desprezo por completo a saperda, um conduto típico do 

Ponto, bem como os que a elogiam! Realmente poucas pessoas conhecem o que é por 

natureza uma comida miserável e uma comida preciosa. Há que ter em conta uma ca-

vala na terceira dia, antes de ir para a água salgada, para o interior de uma ânfora, re-

cém-salpresa.113 E, se fores à cidade sagrada da célebre Bizâncio, exorto-te a que co-

mas novamente uma posta (de atum) na sua época: é realmente saborosa e tenra.  

Frg. 40 – Do Bósforo, sai de barco o mais branco (peixe salgado). Porém, que não se 

lhe junte nada da carne dura do peixe criado no lago Meótis, de que não é lícito falar 

em verso. 

Frg. 41 – Porém, quando fores a Bizâncio, compra uma posta de espadarte, precisa-

mente a parte do rabo. Também é precioso nos estreitos (da Sicília), junto ao cabo do 

promontório de Pelóris. 

Frg. 42 – Busca o bodião de Éfeso, mas, no inverno, come um salmonete capturado na 

arenosa Teiquioessa, um lugarejo de Mileto, próximo dos Cários de pernas tortas. 

Compra em Tasos também um salmonete e não hás de apanhar um pior do que aquele. 

Mas em Teos é pior, embora este seja igualmente precioso. Em Erétria, por outro lado, 

caça-se um bom, junto à praia. 

Frg. 43 – Quanto à tainha, compra a de Egina, cingida pelo mar, e passarás a fazer 

parte da elite masculina dos citadinos. 

Frg. 44 – São admiráveis as tainhas capturadas no entorno de Abdera, tal como conta 

Arquéstrato. Em segundo lugar, as de Sinope. 

Frg. 45 – A tainha é admirável, quando chega o inverno. 

                                                 

113 “Salpreso” é o termo para designar a meia-salga. 
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Frg. 46 – Quando fores a Mileto, compra kephalos, uma espécie de tainha, e robalo, 

um peixe filho dos deuses, pescados no rio Géson. É aí que se encontram os melhores, 

graças às condições naturais do lugar. Outros exemplares mais gordos existem em 

abundância na famosa Cálidon, na rica Ambrácia e no lago Bolbe, porém a gordura da 

barriga nem exala um odor agradável, nem tem um paladar intenso. 

Já os espécimes milésimos, meu caro, são de uma qualidade excepcional! Por serem 

tenros, depois de os assares inteiros, cuidadosamente e por escamar, serve-os com um 

molho salgado. Não deixes que se aproxime de ti nenhum tipo de Siracusa, nem de 

Itália, quando estiveres a confeccionar esse prato. A verdade é que não sabem preparar 

os melhores dos peixes; antes os estragam por completo, pois têm o mau gosto de 

acompanhar toda e qualquer comida de queijo e regam-na com uns salpicos de vinagre 

e um molho salgado enriquecido com sílfio. No entanto são, de todos, os que melhor 

sabem arranjar os malditos peixes de terceira114, criados nas rochas, e conseguem pre-

parar um banquete com todo o tipo de comidinha115 pegajosa e mal condimentada. 

Frg. 47 – E quanto aos seláquios116, a famosa Mileto cria os melhores. Mas é necessá-

rio fazer referência à guitarra117 ou à raia de pele macia. Do mesmo modo, eu poderia 

banquetear-me com um lagarto assado no forno, uma delícia para os miúdos da Iônia.  

Frg. 48 – Um peixe-sapo, onde quer que o vejas, compra-os (...) e prepara a barriga 

dele. 

Frg. 49 – E uma tremelga118, cozida em azeite e também em vinho e ervas frescas 

aromáticas e um pouco de queijo ralado. 

Frg. 50 – Come raia estufada também em meados da estação de inverno, acompanhada 

não só de queijo, mas também de sílfio. Qualquer criatura do mar que não tenha a car-

                                                 

114 Em grego temos o diminutivo “peixitos”, com valor pejorativo. 
115 Esta palavra também com sentido pejorativo. 
116 O texto grego apresenta precisamente este nome genérico para tubarões e raias, pelo que decidimos 

adotá-lo. 
117 Em grego, temos rhinos (‘nariz’), peixe que pode equivaler a várias subespécies dos seláquios, sendo a 

de morfologia mais semelhante ao nome o que se conhece em português vulgar por “guitarra, rabeca ou 

viola”. 
118 Ou raia elétrica. 



 

150 
 

ne gorda, é preciso prepará-la deste modo. Já é a segunda vez que te faço esta reco-

mendação. 

Frg. 51 – O dourado de Caristo é excelente. Aliás Caristo é uma terra muito boa para 

pescado. 

Frg. 52 – Quanto à famosa perca, os estreitos de Cila, na Itália de abundantes arvore-

dos, têm na uma comida admirável. 

Frg. 53 – o mórmiro, um mau peixe e nunca saboroso, 

Frg. 54 – os polvos em Tasos e na Cária são excelentes. Também Cercira cria muitos, 

grandes e em quantidade. 

Frg. 55 – Lulas há as em Dio de Piéria, junto às correntes do Bafira. Também na Am-

brácia as verás aos montes. 

Frg. 56 – Chocos em Abdera e em plena Maroneia. 

Primeiras Mesas: Pratos de Carne 

Frg. 57 – Muitas maneiras e hábitos há de preparação da lebre. Esta é, deveras, a me-

lhor: servires ao mesmo tempo das bebidas, cada conviva de carne assada, quente, 

tirada do pequeno espeto ainda um pouco malpassada, apenas temperada com sal. Não 

te agonies se vires a carne a pingar. Come, sim, com apetite! Quanto às outras formas 

de preparação da lebre, na minha opinião, são todas demasiado rebuscadas (uns mo-

lhos gordurosos, empestados de queijo e azeite, como se fossem comidas confeccio-

nadas para uma doninha119). 

Frg. 58 – Ao mesmo tempo, prepara também uma cria de ganso, engordada com grão 

também ela, simplesmente assada. 

Segundas Mesas: Vinho, o rei do Simpósio 

                                                 

119 A doninha era um animal doméstico e ocupava na casa grega o lugar que hoje é dado ao gato (...) O 

seu apetite 

era estimulado sobretudo por alimentos gordos, daí o insulto contido na ingestão de que os destinatários 

naturais desses preparados excessivamente gordos fossem não as pessoas, mas doninhas. 
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Frg. 59 – Oxalá que, quando pegares na taça repleta de Zeus Salvador para beberes, 

esteja já envelhecido, com a cabeça bastante grisalha e a cabeleira umedecida enfeita-

da de branca flor, o vinho natural de Lesbos, rodeada pelo mar. 

O vinho da sagrada Fenícia, o Biblio, também o louvor, apesar de não o equiparar ao 

anterior. Na verdade, se não o conheces, a primeira vez que o provares irás achar que 

possui um melhor aroma do que o Lésbio – aroma esse que tem devido à sua muita 

idade; mas, se passares a bebê-lo, achá-lo-ás muito inferior. Já o outro vai parecer-te 

não um vinho requintado, mas ambrosia. Se, no entanto, aos tipos fanfarrões, cabeças 

de vento e fala-baratos que troçam deste vinho, dizendo que o Fenício é de todos o 

melhor, não lhes ligo a mínima. 

Também o Tásio é uma bebida notável, se for envelhecido, durante anos, por numero-

sas e lindíssimas estações. 

Eu cá, também sei tecer louvores aos rebentos da vinha carregados de cachos de ou-

tras cidades, e não ignoro os seus nomes. Porém, nenhum desses vale nada, diante do 

vinho de Lesbos. Mas há pessoas que se regozijam em elogiar apenas os bens da sua 

terra. 

Segundas Mesas: Acepipes120, fruta e doce 

Frg. 60 – Durante um banquete, coroa sempre a cabeça com grinaldas de todas as va-

riedades de flores que as planícies férteis da terra oferecem, perfuma os cabelos com 

gotas de finos perfumes e, durante todo o dia, coloca sob o tênue fogo do brasido121 

mirra e incenso, fruto fragrante da Síria. Quando estiveres a beber, que te sirvam um 

dos seguintes acepipes: um enchido do estômago, uma teta de porca cozida, molhadi-

nha em cominho, vinagre bem forte e sílfio e toda a espécie de aves tenras da época, 

assadas. Esquece os modos dessa gente de Siracusa, que à maneira das rãs, se limita a 

beber, sem comer. Mas tu, não vás na conversa deles e come as comidas de que te 

                                                 

120 “Tira-gosto”, petisco. 
121 Alusão à braseira em que se queimavam plantas com propriedades odoríferas e purificadoras. 
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falo. Todos os restantes acepipes, por seu lado, são um sinal evidente de uma aviltante 

pobreza, a saber: grão de bico, favas, maçãs e figos secos. Louvor, todavia, a tarte 

típica de Atenas. Se, onde estiveres, não a encontrares, procura noutro sítio, por mel 

originário da Ática, pois é esse que torna o tal bolo soberbo. Pois bem, assim deve 

viver o homem de condição livre! Caso contrário, que busque a destruição, debaixo da 

terra, no abismo, no Tártaro e que permaneça sepultado a um sem número de palmos 

de terra de profundidade. 
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Figura 1: Pessoa ao lado de duas colunas do Templo de Atena, na cidade de Priene (Ásia Menor). Essa colu-

na é composta por cinco partes encaixadas. Observe que na imagem há apenas duas do lado direito. Foto da 

autora. 

 

Figura 2: Templo de Apolo na cidade de Didima – Ásia Menor. 

Foto da autora. 

 

Ilustrações do capítulo 2 -  Comida e seu Ambiente 
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Figura 3: Uma das entradas laterais do Teatro na cidade de Mileto. Foto da autora. 
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Figura 4: Templo de Apolo – cidade de Corinto. Foto da autora. 
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Gruta de Paulo e Tecla em Éfeso. Foto da Autora 
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Figura 5: Rua principal da cidade de Éfeso – rua dos curetes. Foto da autora. 

Figura 6: Rua principal da cidade de Corinto. Foto da autora. 

 

 

 



 

158 
 

Figura 7: Loja ao lado do Templo de Apolo em Corinto. Foto da autora. 

 

Figura 8: Loja na cidade de Priene – Ásia Menor. Foto da autora. 

 


