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Resumo 

 

O presente trabalho teve como objetivo comparar indivíduos adeptos de uma alimentação 

vegetariana (VEG) com os indivíduos adeptos de uma  alimentação que inclui o consumo 

de carne (NAOV) em relação ao estilo de vida, hábitos como o consumo de álcool e 

cigarro, prática de meditações, freqüência de atividades físicas realizadas,  alimentação, 

dados relacionados à saúde e ainda crenças e religião. Foi um trabalho empírico que contou 

com a participação de 17 indivíduos que se consideram vegetarianos e 17 pessoas que se 

consideram não-vegetarianos. Cada participante respondeu oralmente a um questionário 

abordando 47 questões referentes aos dados pessoais gerais, às práticas alimentares, às 

opiniões, à religião e às crenças do mesmo. Os resultados mostraram a existência de hábitos 

mais saudáveis no grupo VEG assim como maior freqüência de práticas de meditação. Mais 

NAOV relataram possuir uma religião do que os VEG, porém essas religiões foram 

provavelmente herdadas de suas famílias. Pôde-se identificar um conceito de saúde 

diferenciado entre os grupos VEG e NAOV, sendo que os VEG apresentaram um conceito 

mais amplo, incluindo também aspectos espirituais. Apesar da pequena amostra, foi 

possível  relacionar o tipo de dieta com distúrbios alimentares. Alguns participantes que 

adotam a dieta vegetariana tinham uma história de distúrbios alimentares que levam à perda 

de peso enquanto alguns NAOV mostraram ter mais propensão à obesidade. 
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Introdução 

 
 

A palavra alimento é definida no dicionário como: “O que serve para nutrir; sustento”, 

no entanto sabemos que o seu significado vai muito além disto.  É possível observar que 

alimentar-se não é simplesmente o mesmo que comer, mas se materializa em hábitos, 

rituais, costumes, crenças, etiquetas etc. Segundo Rodinelli (ano desconhecido), o que se 

come é tão importante quanto quando se come, onde se come e com quem se come. Não é à 

toa que a alimentação tem sido alvo de estudos antropológicos; seu forte simbolismo 

expressa grande parte da estrutura interna das sociedades. 

 

A História da Alimentação no Brasil 
 
 

 A alimentação brasileira atual resulta da fusão de três principais culturas: a 

indígena, a européia e a africana. 

 

A Influência Indígena 

 O índio brasileiro sabia como tirar proveito das fontes naturais vegetais e animais do 

mundo. Mas buscava sempre preservar a natureza utilizando somente o necessário para a 

sobrevivência. Os índios eram capazes de distinguir o que era tóxico do que era nutritivo 

para eles.  

A caça e a pesca eram as principais fontes de alimentação. Os indígenas também 

conheciam o mel das abelhas e o usavam para fins medicinais. O leite usado era apenas o 

materno, pois eles não conheciam a domesticação dos animais (com exceção das aves cujas  

penas eram usadas para a vestimenta). Ovos de aves e tartarugas,  raízes, folhas, frutos, 

sementes, vegetais também eram consumidos. Com mandioca e  milho eram feitas farinhas, 

massas e pamonha. Faziam uso de bebidas fermentadas vindas da mandioca, seivas de 

palmeira, de caju de ananás e de milho. E produziam o mingau. A mandioca é o alimento 
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indígena que mais se infiltrou na comida do brasileiro. Ela foi levada também para a África 

e até hoje é muito presente no prato nordestino e do norte. 

A carne era usada, na maioria das vezes, crua e enrolada em folhas de bananeira ou 

assada em pedras quentes. Os índios faziam também a carne seca e aproveitavam a gordura 

animal. O sal provinha principalmente das cinzas. Utilizavam pimenta e outras ervas como 

condimento. E as principais verduras eram  o palmito, a taioba, as folhas de mandioca etc. 

Os índios, após o contanto com o branco, também adotaram alimentos como a rapadura 

(açúcar), o sal e o álcool. 

 

 A Influência Portuguesa 

Os colonizadores logo reconheceram a riqueza e a fecundidade do Brasil. Trouxeram     

hábitos alimentares de Portugal, os quais sofriam também a influência francesa. Quando 

chegaram ao Brasil, os portugueses importaram o sal, gado, bananeiras, frutas cítricas,  

especiarias e cana- de- açúcar.  

Quando as Capitanias foram criadas, a mão- de- obra passou a ser indígena e depois 

escrava (africana), a pecuária foi muito desenvolvida assim como o cultivo de hortaliças. O 

vinho, a farinha de trigo, o vinagre, o azeite, as azeitonas e os queijos continuavam vindo 

de Portugal.  Inicia-se também a plantação de arroz e de feijão em maior escala. 

Nos conventos jesuítas desenvolviam-se receitas francesas e árabes. Mas os portugueses 

também assimilaram parte dos alimentos indígenas e a mistura mais freqüente era a de 

farinha de mandioca com feijão.  

 

A Influência dos Negros 

Ao contrário dos índios, os negros utilizavam o gado leiteiro. Conheciam também o 

feijão, o quiabo e diversos condimentos. Ajudaram a desenvolver o cultivo do coco e do 

óleo de dendê. A cozinheira negra desenvolveu seus conhecimentos culinários fazendo 

diversos quitutes afro-brasileiros.  

Com a mineração, houve a conquista do interior e com isso a necessidade de realizar 

longas viagens. Os mantimentos tinham que ser carregados nos lombos dos animais e isto 

deu origem ao feijão tropeiro mineiro e a outros alimentos a base de milho que não 

estragavam na viagem. 
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Nas “casas grandes”, onde viviam os donos dos escravos, havia uma variedade de 

frutas, farinha de trigo importada, aves, carnes e vinhos franceses. Aos poucos, outros 

quitutes de milho, doces de coco e abóbora foram entrando no cardápio. 

 

Outras Influências 

Com a vinda de D. João VI para o Brasil, foram introduzidos hábitos alimentícios da 

corte francesa que se misturou com a cozinha negra. Já naquele período havia diferenças 

regionais: o churrasco no sul, a farinha no norte, os peixes e a farinha de mandioca no 

nordeste, o óleo de dendê, coco e açúcar na Bahia e o arroz, o feijão e a carne seca no 

centro. O café foi introduzido no século XVIII. 

No século XIX o cardápio brasileiro é enriquecido por outras colonizações. A 

colonização alemã deu-se especialmente no sul. Frutas européias como maçã, pêra, 

marmelo, ameixas e pêssegos passaram a ser cultivadas assim como a batata. Os alemães 

trouxeram pratos como batata com chucrute, salsichas, joelho de porco, pães integrais, 

pepinos em conserva etc. Aprimoraram os doces como as geléias e desenvolveram a 

fabricação de cerveja. Junto com os poloneses, cultivaram cereais como o trigo, o aveio e o 

centeio.  

Os italianos se concentraram mais  em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Introduziram  massas, molhos, risotos, pizzas, cogumelos e sopas. Aprimoraram o cultivo 

de uva para a fabricação de vinho, trouxeram as frutas secas e o sorvete. 

A influência francesa deu-se diretamente na corte Portuguesa. Os principais alimentos 

eram o pão branco, as batatas fritas, a sopa de cebola e o molho tártaro entre outros. No 

século XIX a cultura do café e do algodão predominou e começou a exploração de cacau e 

castanha- do- Pará.  

No século XX surgiram outros alimentos influenciados pelos japoneses como a soja, as 

hortaliças, os brotos de feijão etc. Pratos de peixes também se incrementaram. A influência 

americana se fez presente com a industrialização dos alimentos e introdução das latarias e 

conservação a vácuo. Outras culturas também tiveram influência como a hindu, russa, 

grega, chinesa, síria etc. 
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Reflexos da Globalização 

 
Um estudo realizado por Garcia (2003) chamou a atenção para questões atuais 

relacionadas à alimentação e como esta se caracteriza na contemporaneidade. Esta autora 

mostra como o modo de vida urbano gera novas demandas quanto à comensalidade e afeta 

as condições de disposição de tempo, os recursos financeiros, os locais disponíveis para se 

alimentar, o local e a periodicidade das compras.  

Garcia (2003) pondera que a vida urbana se caracteriza principalmente pela escassez 

de tempo de preparo e consumo de alimentos; pelos produtos com novas técnicas de 

conservação; pelos deslocamentos das refeições que ocorriam em casa, para fora dela 

(restaurantes, lanchonetes, bares, padarias vendedores ambulantes etc); pela oferta de 

produtos vindos de várias partes do mundo; pela grande publicidade e marketing de 

alimentos e dietas e pela crescente individualização dos rituais alimentares. 

Segundo a autora, a globalização atinge a indústria de alimentos, o setor 

agropecuário, a distribuição de alimentos em redes de mercado de grande superfície e em 

cadeias de restaurantes e lanchonetes. A difusão da ciência nos meios de comunicação e o 

uso do discurso científico na publicidade de alimentos também exercem seu papel no 

cenário das mudanças alimentares. Embora nos países mais pobres estas tendências de 

consumo estejam distribuídas diferentemente nos segmentos de classes sociais de acordo 

com as possibilidades de acesso aos bens de consumo, no plano simbólico os desejos de 

consumo por si só marcam uma inclinação a este perfil alimentar. 

Sobre a relação identidade e alimentos, o Brasil é entendido pela mesma autora 

como tendo algumas questões de vazio de identidade e origem que nos leva a sempre 

perguntar “quem somos nós”.  Isto porque nossa cultura absorve muito rapidamente itens 

de outras culturas, principalmente da americana e da européia (que são consideradas 

“superiores”). E com a mistura de novas práticas, gostos e alimentos importados, acabamos  

abandonando aqueles costumes e práticas que poderiam conformar uma identidade própria.  

Esse mesmo estudo mostra que dados numéricos a respeito da importação de 

alimentos na década de 90 são gritantes. Em três anos a importação de alimentos 

industrializados cresceu 409%, com destaque para as bebidas lácteas que aumentaram em 

829%. Alimentos de fácil ou nenhum preparo e que podem ser conservados por mais tempo 
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aumentam significativamente em número de vendas. Salgadinhos, biscoitos, refrigerantes, 

cereais, congelados, leite longa vida, leite condensado, maionese, margarinas, salsichas, 

chocolates etc passaram a ter grande venda. Foi observada uma redução dos gastos 

familiares com carnes frescas e vísceras, mas o consumo de alimentos fontes de proteína 

animal cresceu (como o frango).  

Ela ressalta ainda que a globalização afeta não só os hábitos mas muda também o 

modo de pensar, de ser, de sentir e de imaginar do homem. Forma-se uma sociedade 

universal e desenraizada (de cultura), o que não significa que ela é totalmente homogênea. 

Novas versões adaptadas de pratos são inventadas e modificadas para agradarem a um 

consumidor global. 

Ainda no âmbito da alimentação no mundo atual, Garcia aponta que além das 

adaptações feitas aos pratos típicos (para se adequar ao mundo), como já anteriormente 

apontado, há também a questão dos alimentos irem sofrendo modificações de acordo com 

“a moda” no que diz respeito á preocupações com o corpo e saúde. Por exemplo, quando 

uma nova dieta contra a obesidade é divulgada e apoiada pelos cientistas, os pratos 

preparados (em casa ou fora) e os produtos vendidos lançam a versão light com menos 

gordura, calorias, feitas com ingredientes desnatados etc. 

Em contrapartida à crescente industrialização alimentar da década de 90, surge a 

necessidade de se resgatar o “natural”, e o tradicional. A busca pelo que é puro e autêntico 

cresce. Um exemplo disto é a oferta de produtos naturais ou preparados artesanalmente. 

Mas essa oferta não pode ser entendida como uma “volta às origens” ou o “declínio” dos 

produtos industrializados, mas sim como meramente estratégico do ponto de vista da 

promoção do produto e venda. A publicidade passa então a usar expressões que resgatem 

essa idéia do natural, tradicional, artesanal, ainda que o produto se utilize de alguma 

tecnologia para ser feito.  

A partir deste estudo podemos entender que a globalização provoca diversas 

mudanças no estilo de vida na nossa sociedade, com grande evidência na alimentação. E, 

apesar da globalização dar a impressão de ampliação e diversidade, ela também reduz as 

opções.  
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Abordagem Multidisciplinar 

 
Oliveira e Thébaud-Mony (1997) enfatizam que a alimentação é algo muito 

complexo de se entender, pois deve ser analisada por perspectivas múltiplas e históricas, 

levando em conta nada menos que os aspectos econômicos, sociais, culturais, psicológicos 

e nutricionais. As autoras criticam o fato de muitos estudos serem reducionistas e 

considerarem apenas uma destas questões.  

As autoras apontam que o homem biológico e o homem social, a fisiologia e o 

imaginário estão estreitamente, misteriosamente envolvidos no ato alimentar e enfatizam a 

idéia entendida pelo antropólogo Garine (apud, Oliveira e Thébaud-Mony, 1997) da 

alimentação ser um fato social total. Há ainda,  críticas quanto aos estudos que fazem 

comparações entre os países, como apontaram Oliveira e Thébaud-Mony ao dizerem que é 

comum pensar-se em termos de alimentação, para os países do Norte e, em termos de 

nutrição para os países do Sul. Assim, no primeiro caso, o campo de análise é concebido 

em várias dimensões e definido como um conjunto de elementos de interação (biológico, 

psicológico, histórico, social, econômico e cultural) enquanto que no segundo, a 

interpretação se restringe à dimensão nutricional, traduzida pelas necessidades fisiológicas.  

Para um diagnóstico da situação alimentar é necessário portanto, alcançar e 

pesquisar todo o leque de fatores que rodeiam a questão a partir de uma abordagem 

multidisciplinar. 

 

 

Alimentação e Religião 
 

A alimentação tem um papel muito importante nas religiões. Permissões, proibições, 

rituais, jejuns são regulações observadas em diversas religiões. Rodinelli (ano 

desconhecido) explica que as regras alimentares servem como rituais instauradores de 

disciplinas, de técnicas de autocontrole que vigiam até a mais permanente tentação. Domar 

a tentação é domar a si mesmo, por isso a importância da técnica religiosa dos jejuns, cujo 

resultado também permite atingir estados de consciência alterada propícios ao êxtase. As 

regras disciplinares sobre alimentação podem ser anti-hedonistas, evitando o prazer 
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produzido pelo alimento tornando-o o mais insípido possível, ou podem ser pragmáticas, ao 

evitar alimentos que sejam demasiadamente quentes ou passionais. Os herbários medievais 

identificavam em diversos alimentos, tais como as cenouras ou as alcachofras, fontes de 

excitação sexual. Alguns budistas eliminam a cebola e o alho por considerarem que estas 

inflamam as paixões.  No Judaísmo ortodoxo por exemplo, as leis de pureza e impureza que 

prescrevem a dieta constituem um exemplo de como o “comer” torna-se parte medular da 

experiência religiosa. Sendo assim, ser judeu ortodoxo está mais relacionado ao seguimento 

a risca dos preceitos (conhecido como Halachá), que com um ato de fé. Em relação à 

alimentação, o consumo da carne suína é proibido assim como o sangue de animais e ovos 

com manchas de sangue animal. Para isso há um cuidado muito grande quanto ao corte e 

preparo da carne cujos vasos sanguíneos devem ter sido devidamente removidos.  É 

proibida também, a mistura de carnes e laticínios tendo cada um destes, utensílios próprios 

que nunca podem ser tocados pelo outro alimento. 

A maior parte das datas comemorativas em diferentes culturas envolve como parte do 

ritual, determinados alimentos. Em nossa cultura, festas de aniversários “devem” ter bolo, e 

brigadeiro. Na Páscoa, ovos de chocolate; No Natal, peru, tender, determinadas frutas etc; 

assim como em datas importantes para a maioria das religiões, há o costume de se comer 

determinadas comidas ou há a proibição de outras. Há várias superstições que envolvem o 

consumo de certos alimentos. Ainda em relação à nossa cultura, por exemplo, acredita-se 

que no ano novo, comer uvas e guardar os caroços na carteira e, no dia 29 do mês comer 

nhoque com dinheiro sob o prato são exemplos de hábitos alimentares que supostamente 

trarão sorte e dinheiro. 

No budismo tibetano há uma famosa prática chamada Guru Puja, que do sânscrito 

significa cerimônia para o Guru. Ela é realizada diariamente nos monastérios tibetanos e em 

diversas ocasiões pelos praticantes do mundo inteiro É uma prática de purificação, 

meditação e acumulação de méritos no caminho espiritual, dedicada à realização de todos 

os projetos de mestres e discípulos e ao bem-estar de todos os seres. Para a realização desta 

reza todos devem levar alimentos que são as oferendas dedicadas aos Mestres (Gurus) após 

serem purificados e abençoados na cerimônia. No final todos os participantes podem (e 

devem) comer uma parte destes alimentos para receber as bênçãos da reza, e a outra parte 

deve ser oferecida ao Mestre. Mesmo este não estando presente fisicamente, os alimentos 
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ficam expostos (normalmente em seu altar) em sua homenagem e como um convite para  

que ele apareça espiritualmente no local da reza.  

       Ainda no budismo tibetano, há alguns alimentos que são contra-indicados (e não 

proibidos) por entupirem os chackras ou alterarem a consciência. Durante os retiros 

espirituais ou práticas intensas é recomendado não ingerir bebidas alcoólicas, cafeína, alho, 

cebola e carnes por estes mesmos motivos.  

  Quanto ao hábito vegetariano dentro da religião budista, percebe-se que há uma 

grande variação de país para país no Oriente. Na China e no Vietnam, por exemplo, os 

budistas da escola Mahayana, são estritamente vegetarianos enquanto que no Japão e 

Tibete, nem todos são.  

 Os budistas tibetanos têm, desde o século XVIII até os dias atuais, se comprometido 

com os ensinamentos Mahayana cujo princípio mais importante é a compaixão (frente a 

todos os seres sencientes). Um dos fatores que explicaria o porquê então destes não 

aderirem á dieta vegetariana, seria que, lá no Tibete, o clima e geografia (grande altitude) 

não seriam favoráveis a um cultivo de vegetais, legumes e frutas. Com isso, o hábito de 

comer carne foi se mantendo ao longo dos anos e firmando-se até nos budistas tibetanos 

residentes de outras regiões. No entanto, eles costumam abster-se de carne pelo menos em 

certos dias ou estações do ano sagrados e muitos costumam abençoar a carne antes de ser 

ingerida.  

 Há mais ou menos dez anos, essa era a realidade no budismo tibetano e, 

praticamente (se não totalmente) nenhum Lama¹ era vegetariano. Mas hoje parece já estar 

surgindo uma geração de jovens lamas que estão promovendo o vegetarianismo como uma 

expressão da compaixão budista, formando organizações a favor da vida dos animais. Em 

2005, o mais “alto” dos lamas, o Dalai Lama anunciou em uma conferência em Nova Deli 

que havia, ele também, aderido à dieta vegetariana (Shabkar, 2006 ). 

  O mesmo web site cita que em 2007, um mestre budista, Chatral Rinpoche, 

publicou um livro Compassionate Action (sem tradução),  que apresenta uma coleção de 

escritos defendendo o não consumo de carne. Quando lhe é perguntado o porquê  de não 

comer carne ele responde: Se você comer carne, isto vai contra os seus votos de tomar 

refúgio em Buddha, Dharma e Sangha. Porque, quando você come carne você está tirando 

a vida de um ser.  
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 Este é apenas um exemplo de como a questão do vegetarianismo está tornando-se 

mais evidente e importante entre os tibetanos e, como até os mais antigos hábitos instalados 

aos poucos podem se modificar . 

 

 

Crenças e Escolhas Alimentares   

 
Aarnio e Lindemam (2004) estudaram uma gama de trabalhos já realizados a 

respeito da influência das crenças mágicas de comida e saúde (MCS), do gênero, de rituais, 

e de pensamento supersticioso e intuitivo sobre os hábitos alimentares. Buscaram 

informações sobre medicina alternativa, vegetarianismo, eventos da vida, distúrbios 

alimentares etc. Esses autores verificaram que grande parte das crenças populares sobre 

comida e saúde baseia-se no pensamento mágico, pensamento este que segue a lei do 

contágio ou a lei da semelhança. A lei do contágio supõe que as coisas continuam a agir 

umas sobre as outras, mesmo após o contato físico cessar e que as coisas que forem unidas 

no imaginário, têm também um impacto físico, umas nas outras. O contágio pode ser tanto 

positivo como negativo. Um exemplo do positivo é a crença de que, uma comida preparada 

por alguém amado é melhor para a saúde que uma preparada por um estranho. Já o contágio 

negativo costuma ser mais comum e freqüente e, na maioria das vezes está relacionado à 

contaminação e poluição. É possível ver isto acontecer no caso em que, um simples contato 

com um produto animal torna, para alguns vegetarianos, o prato inteiro não- comestível. A 

lei da semelhança prega que semelhanças superficiais indicam ou causam semelhanças 

profundas. Um exemplo que pode ilustrar essa idéia é o povo Hua na Nova Guiné que não 

come nenhum alimento vermelho porque esta cor está associada ao sangue menstrual e à 

vagina.  

Baseados nessas idéias, Aarnio e Linderman (2004) realizaram um estudo na 

Finlândia que contou com 3450 homens e mulheres entre 15 e 66 anos de seis 

universidades Finlandesas. Enviaram pela Internet questionários para todos os alunos que 

quisessem participar. O questionário abordava a dieta adotada pedindo para o participante 

escolher uma entre cinco alternativas: 1) eu sou onívoro, 2) eu evito comer carne vermelha, 

3) eu como apenas peixe e alimentos vegetarianos, 4) eu sou vegetariano e 5) eu sou 
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vegan6, sendo que as primeiras duas alternativas foram categorizadas como “onívoros” e as 

três últimas como “vegetarianos”; As crenças mágicas foram avaliadas segundo a escala de 

Linderman que inclui 17 itens relacionados, em sua maioria, às leis de semelhança e 

contágio. A atitude frente à medicina alternativa também foi avaliada segundo uma escala 

Likert de 5 pontos. Os eventos negativos da vida foram investigados através de perguntas 

sobre quantas vezes o sujeito vivenciou cada evento traumático: a morte de um parente 

próximo, uma doença grave de um amigo ou parente, uma situação de extremo risco de 

vida como incêndio ou acidente, estupro, incesto, assalto ou roubo, além de outros eventos 

da vida tais como menopausa ou crise da meia-idade, divórcio, infidelidade, filhos saindo 

de casa, notícia de demissão, dificuldades econômicas, mudança de profissão ou outra crise, 

somando-se no final o total de pontos. O controle sobre a vida e as decisões como “eu gosto 

de tomar as minhas próprias decisões” ou “ eu prefiro um trabalho no qual eu tenho muito 

controle do que faço”, foram pontuados através de notas de 1 a 7 para “raramente” e 

“freqüentemente”, respectivamente. O pensamento intuitivo foi avaliado através de 

perguntas do tipo: “ Eu gosto de me apoiar em minhas impressões intuitivas”, através de 

notas de 1 a 5 para “eu discordo completamente” e “eu concordo plenamente”, 

respectivamente.  

Os resultados do estudo de Aarnio e Linderman (2004) mostraram que as crenças 

MCS estão associadas ao sexo feminino, vegetarianismo, atitude positiva frente à medicina 

alternativa e eventos negativos na vida, intuição e sintomas de distúrbios alimentares. Tais 

características formam um perfil básico de uma pessoa com crenças MCS. A hipótese de 

que vegetarianismo, pensamentos de distúrbios alimentares e atitude positiva frente à 

medicina alternativa predizem as crenças MCS foi confirmada. Os resultados indicaram que 

algo que une esses três aspectos tem mais relação com o fato do “evitar” determinadas 

substâncias não evitadas pela maioria do que o conhecimento sobre comida e saúde. Muitos 

vegetarianos evitam produtos animais não somente por razões de saúde, mas também por 

questões éticas e ecológicas ou por nojo. Igualmente, indivíduos com sintomas de 

distúrbios alimentares evitam muitos alimentos devido aos seus valores calóricos e de 

gordura, ou ainda por nojo ou por medo de engordar . E por fim, diferentemente da maioria 

das pessoas que usam apenas a medicina convencional, indivíduos com atitude positiva 
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frente à medicina alternativa, evitam o uso de preservativos durante as relações sexuais, 

aditivos artificiais e toxinas não especificadas na alimentação. 

A maioria dos estudos a respeito das escolhas alimentares é realizada por 

nutricionistas e antropólogos. Porém há outros profissionais interessados em investigar este 

aspecto sob outras perspectivas como por exemplo Nascimento e Molina (2005) formadas  

em biologia e economia doméstica respectivamente e doutoras do departamento de 

Genética da ESALQ-USP, que investigaram os fatores que contribuem para a escolha de 

alimentos pelas populações humanas. Através de uma revisão bibliográfica sobre o tema, as 

autoras concluíram que, de um modo geral, a escolha dos alimentos varia entre os 

indivíduos e é influenciada por variáveis como idade e sexo e, principalmente por 

mecanismos de transmissão cultural que ocorrem tanto via família, como via mídia que 

induz ao consumo e à formação da imagem ideal do corpo, além de sentimentos e emoções 

que exercem um importante papel na tomada de decisões dos seres humanos e no caso, na 

escolha de alimentos e dietas. 

Assim como estas duas autoras buscaram entender como se dão as escolhas 

alimentares através de uma revisão bibliográfica, outros dois estudos também pesquisaram 

os fatores envolvidos no processo de formação dos hábitos e escolhas alimentares. O 

primeiro foi realizado por Valle e Euclydes (2006), ambas nutricionistas ,que identificaram 

que esta formação inicia-se desde antes da infância. Com base numa revisão bibliográfica 

dos últimos dez anos elas compreenderam que os fatores que podem interferir na formação 

desses hábitos durante os períodos de alimentação materna,  de alimentação mista e de 

alimentação escolar (quando a criança já ingressou na creche ou escola) podem ser 

classificados em fatores fisiológicos e ambientais. Foram considerados fatores fisiológicos 

as experiências intra-uterinas, o paladar do recém- nascido, o leite materno e a regulação da 

ingestão de alimentos. Os fatores ambientais incluíam a alimentação dos pais, o 

comportamento do cuidador, as condições sócio-econômicas, a influência da televisão e a 

alimentação em grupo. As autoras concluíram que todos estes fatores têm seu papel na 

formação de hábitos alimentares de um indivíduo. A experiência com diferentes sabores 

inicia-se desde a gestação e a lactação. Os fatores ambientais (principalmente a influência 

do cuidador) parecem influenciar fortemente a preferência pelo sabor doce dos alimentos. 

Os exemplos dados pelos pais e as atitudes tomadas quanto alimentação de seus filhos são 
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também importantes para a formação de alguns hábitos. Já os fatores econômicos 

costumam influenciar a oferta de alimentos para as crianças mais freqüentemente em países 

em desenvolvimento. E a televisão reforça tendências alimentares previamente existentes, 

especificamente pela preferência por alimentos doces e gordurosos ao mesmo tempo em 

que, mais tarde, pode modificar hábitos antigos devido ao culto ao corpo perfeito. A 

alimentação em grupo, como por exemplo em creches, favorece a modificação de hábitos 

alimentares por facilitar a aceitação de novos e variados tipos de comida. Ou seja, poucas 

preferências alimentares são inatas, mas a maioria vai se formando através de diversas 

etapas e experiências com o alimento desde a vida intra-uterina e alimentação da mãe até a 

infância e durante toda a vida, na qual o ambiente e contexto social influenciam de maneira 

direta a formação de hábitos alimentares. 

O segundo estudo de revisão, de Canesqui e Garcia (2005) socióloga e nutricionista, 

buscou um diálogo entre a antropologia e a nutrição, enfatizando a idéia de que diversos 

fatores estão ligados às escolhas alimentares e acrescentam que as questões de natureza 

sociocultural são fundamentais para compreender a relação homem/alimento. Com base no 

estudo, elas entenderam que a alimentação é modelada pela cultura e organização da 

sociedade e, o comer não pode ser pensando apenas como o alimentar-se ou nutrir-se e 

ingerir calorias, mas envolve muitos significados, sensações e gostos. Ou seja, o comer não 

é algo somente biológico ou inato, mas é composto por múltiplos fatores que o determinam 

e carregam aspectos simbólicos  e muitas contradições como a novidade e a tradição, a 

saúde e a indulgência, a economia e a extravagância etc.  

 

Vegetarianismo 
 

Diversas pesquisas já foram realizadas relacionando a dieta vegetariana com a saúde 

física. Por exemplo, Teixeira (2006) investigou o estado nutricional e estilo de vida em 

vegetarianos² e onívoros³. O estudo foi feito com 134 pessoas expostas  e 67 não expostas à 

dieta onívora típica ocidental. Foram coletados dados antropométricos, bioquímicos, de 

atividade física e alimentação (através de questionários e recordatórios de 24 horas), peso, 

razão cintura-quadril (RCQ), colesterol, ácido úrico, sódio, potássio, tempo frente á 

televisão e computador, hábitos etc. Os resultados mostraram uma diferença significativa 
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em relação aos grupos, sendo os vegetarianos os que apresentam condições mais 

favoráveis. A duração da atividade física foi menor entre os onívoros assim como  o tempo 

assistindo a televisão e/ou utilizando o computador foi maior entre eles. Os onívoros 

também apresentaram maior risco de sobrepeso e obesidade, RCQ inadequada, 

hipercolesterolemia e maior risco cardiovascular. No mesmo estudo foi encontrado um 

maior percentual de fumantes entre os onívoros. Os vegetarianos em sua maioria 

apresentaram um perfil nutricional mais adequado, pois a sua dieta parece proporcionar 

melhores condições de saúde, não produzindo deficiências nutricionais importantes, além 

de prevenir as doenças crônicas, através de maior controle dos fatores de risco. Ou seja, as 

dietas vegetarianas, quando bem equilibradas, isto é, com alimentos que oferecem todos os 

nutrientes necessários para o corpo, podem prevenir algumas doenças crônicas, estando 

portanto, mais associadas à saúde que à doença.  

O estudo realizado por Guimarães (2006) comparou também a saúde física entre 

vegetarianos e onívoros, mas incluiu um grupo intermediário de sujeitos semi-

vegetarianos4. O estudo contou com 136 membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

divididos entre vegetarianos, semi-vegetarianos e onívoros, que passaram por exames de 

pressão arterial e bioquímicos (de glicose, e colesterol), eletrocardiogramas e testes 

antropométricos (altura, peso, cintura-quadril, circunferência das coxas e prega cutânea 

triciptal). Os resultaram indicaram uma homogeneidade entre os voluntários frente aos 

fatores não-dietéticos como a atividade física, etilismo, tabagismo e prática de meditação 

(que também foram investigados). No entanto, o estudo demonstrou que o grupo de 

vegetarianos, quando comparado ao de onívoros, exibiu uma média de pressão arterial 

sistólica e diastólica significativamente mais baixa, menor prevalência de hipertensão 

arterial e hipercolesterolemia e concentrações mais baixas de colesterol plasmático total e 

LDL-C. Os semi-vegetarianos apresentaram valores intermediários em relação aos dois 

outros grupos. O estudo conclui que a dieta vegetariana e, em menor extensão, a dieta semi-

vegetariana estão associadas a um risco reduzido  para a doença arterial coronária. 

Muitos autores, principalmente residentes na Austrália e nos Estados Unidos, 

procuraram investigar se há alguma relação entre a alimentação e as psicopatologias, ou se 

os indivíduos que aderem às dietas alternativas (no caso a vegetariana) tenderiam a 

apresentar uma saúde mental mais empobrecida. Entre eles, com o objetivo de comparar as 
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características sócio-demográficas e o estado de saúde entre mulheres vegetarianas, semi-

vegetarianas e não vegetarianas5, Baines (2007) realizou uma pesquisa com 9113 mulheres 

de 22 a 27 anos de idade e comparou os dados dessas mulheres com os dados do Australian 

Longitudinal Study on Women´s Health do ano de 2000, que é um método que examina a 

saúde física e emocional de mais de 40000 mulheres australianas por um período de pouco 

mais de vinte anos.  Os dados coletados enfocaram dieta, prática de exercícios físicos, 

consumo de álcool, cigarro e drogas, emprego, estrutura familiar etc. Os resultados 

mostraram que as vegetarianas e as semi-vegetarianas, na sua maior parte, tendem a morar 

em áreas urbanas, são solteiras, possuem menor índice de massa corporal, tendem a se 

exercitar mais, possuem uma saúde mental mais pobre, com 21 a 22% delas relatando 

depressão (em comparação a 15% entre as não- vegetarianas), apresentam menor nível de 

ferro, têm sintomas menstruais com maior freqüência e menor tendência a tomar pílulas 

anticoncepcionais. O autor verificou que as vegetarianas e semi-vegetarianas possuem 

melhor massa corporal e atividade física do que as não- vegetarianas, porém  apresentam 

mais problemas menstruais e depressão.  

Com o propósito de examinar a prevalência de adolescentes vegetarianos numa 

população urbana e multi-étnica e sua relação com fatores demográficos, pessoais, 

corporais e comportamentais, Perry (2001) estudou 4746 adolescentes americanos que 

responderam a um questionário que continha perguntas sobre o  vegetarianismo, corpo, 

peso, hábitos relacionados à saúde e dados antropométricos.  Os dados obtidos indicaram 

que há mais vegetarianos entre as pessoas do sexo feminino, não-negros, com maior 

consciência corporal e de peso, insatisfeitas com o próprio corpo e que apresentam 

comportamentos (saudáveis ou não) de controle de peso. Os vegetarianos com maior 

freqüência foram diagnosticados com algum distúrbio alimentar. A análise dos dados 

fornecidos pelos trabalhos de Baines (2007) e de Perry (2001) sugere algumas 

regularidades: 1) a tendência dos vegetarianos serem do sexo feminino, 2) terem saúde 

física melhor, porém a mental mais empobrecida, e 3) a tendência ou presença de distúrbios 

alimentares ou insatisfação com o corpo entre os que adotam a dieta vegetariana.  

Segundo a revisão apresentada por Finnigan (2004) alguns aspectos semelhantes 

foram identificados entre as pesquisas citadas anteriormente. Além de escolher o 

vegetarianismo por saúde, religião ou ética, hoje há um número crescente de pessoas, 
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especialmente mulheres, adotando este hábito alimentar para perder peso ou mascarar 

padrões de alta restrição alimentar.  

Dentro do campo da psicologia, há ainda poucos estudos abordando o 

vegetarianismo. No entanto já existem alguns psicólogos interessados em estudar as 

escolhas de alimentos e dietas, principalmente para entender se essas poderiam desencadear 

transtornos alimentares. Cicerone (2008), jornalista científica, cita num artigo sobre a 

alimentação alternativa, duas americanas feministas e estudiosas do vegetarianismo, Carol J 

Adams e Melanie Joy, ambas autoras de livros referentes ao vegetarianismo. A segunda, 

formada em Psicologia, estudou seu  doutorado sobre o carnivorismo pois, segundo ela, 

para estudar um grupo minoritário (como aquele composto pelos vegetarianos) é necessário 

antes entender a ideologia da maioria. Segundo Joy ,o vegetarianismo é hoje mais 

difundido entre as mulheres porque para elas é difícil aceitar que o Homem seja superior às 

outras espécies.  

Cicerone (2008) também cita Emanuela Barbero, uma outra pesquisadora italiana 

que aponta para o fato de a alimentação ter raízes muito profundas nos aspectos psicológico 

e emocional o que explicaria o fato de a sociedade perceber como diferentes as pessoas que 

adotam uma alimentação alternativa. Segundo Barber (apud Cicerone 2008 )  é como se 

tivéssemos dificuldade em aceitar como parte da mesma espécie, alguém que não 

compartilha o mesmo tipo de alimentação. E ela vai mais longe afirmando acreditar que é 

por esse motivo que é mais fácil artistas famosos, ricos ou pessoas influentes adotarem 

dietas mais radicais pois, podem facilmente contratar cozinheiros ou receberem cuidados 

especiais para manter sua escolha. Já as pessoas “comuns” devem estar bastante seguras e 

convictas de sua escolha para não se incomodarem com o preconceito.  

Carol J. Adams, autora de livros como The Pornography of Meat, 2003 (sem 

tradução) e The Sexual Politics of Meat : A Feminist-Vegetarian Critical Theory, 1999 

discorda daqueles que classificam alguns tipos de restrição alimentar, como a macrobiótica 
9, crudivorismo10 e o próprio vegetarianismo de extremistas ou fundamentalistas pois, para 

ela ninguém garante que a dieta onívora não seja ela também extrema.  

Joy (apud Cicerone, 2008) acredita que hoje em dia, com a crescente atenção aos 

direitos animais, algumas pessoas ficam constrangidas em admitir que comem carne. 
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Para a autora,  pode até ser por gentileza, mas ela acredita que isso pode estar 

relacionado a um desconforto sentido pelos que dizem amar os bichos e que precisam por 

tanto, justificar um comportamento que contrasta com as próprias convicções. 

Cicerone (2008) aponta as principais diferenças entre os vegetarianos e onívoros, 

dizendo que os primeiros são geralmente mais atentos ao equilíbrio nutricional da própria 

dieta do que a população geral, porém o motivo principal para não comer carne, para a 

maioria, está ligado às convicções morais e interesse pelo ambiente. Segundo essa autora,  

normalmente os onívoros avaliam de forma positiva o estilo de vida vegetariano enquanto  

a recíproca é raramente verdadeira.   

Joy (apud Cicerone, 2008) chama a atenção para a diferença entre os dois grupos no 

que se refere à opinião frente à carne de animais diferentes, como ratos, macacos e 

serpentes. Segundo ela, para os vegetarianos qualquer carne é repulsiva enquanto que para 

os onívoros é repulsiva a idéia de comer carnes incomuns, pouco usadas como alimento. E 

por isso é mais raro ver pessoas experimentando uma carne diferente do que uma fruta 

exótica, por exemplo. 

Joy (2001) em um artigo, fala da importância e do poder que a palavra e a fala têm.  

Um exemplo disso, é a conquista dos  movimentos de proteção aos animais que 

“reconstruiu” a linguagem para conscientizar as pessoas dos direitos dos animais não 

humanos; um animal de estimação não mais é apontado como “isto” ou “aquilo”, mas como 

“este”, “ele”, “ela” etc. Assim também, as palavras podem camuflar a violência contra as 

ditas minorias. Isto pode ser percebido quando se diz que os prisioneiros sob pena de morte 

não são assassinados, mas sim executados ou castigados; ou o mesmo para os soldados que 

não matam mas sim eliminam ou derrubam o inimigo e, da mesma maneira, a violência 

frente aos animais não humanos é referida como dissecação, experimento, eutanásia, 

esporte ou produção de carne. Com base neste pensamento, ela pretende dar um passo 

maior ao procurar um novo termo que represente a ideologia sem nome, da exploração 

animal. Para ela, assim como o vegetarianismo é um termo que dá nome a uma ideologia ou 

filosofia de vida, que é a de considerar injusto e desnecessário matar animais para o 

alimento, quem consome carne o faz não por uma necessidade mas por uma escolha e 

ideologia, que é a de considerar o ser humano,superior aos outros animais. Sendo assim, ela 

acha importante que nomeemos os que comem carne como, não mais onívoros ou 
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consumidores de carne, mas como carnistas ou adeptos do carnismo. Afinal comer carne, 

não é uma escolha que toda a população fez, e não é porque ela é uma escolha da maioria 

que ela não deve ser nomeada ou diferenciada também como uma ideologia. Conclui que 

quando se “transformam” seres vivos em objetos, fica mais fácil tratá-los como tais, sendo 

por isso importante a reconstrução da linguagem para o movimento vegetariano. Para a 

autora, o objetivo do vegetarianismo é acima de tudo abolir não o consumo de carne, mas  

principalmente o carnismo. 

Já Strauss (2001), diferentemente de Joy, não entende o “carnismo” como algo a ser 

abolido mas  acredita ser, o vegetarianismo, algo  inevitável no futuro e que já está hoje, 

naturalmente caminhando para esta direção. Num artigo sobre a “sabedoria da vacas 

loucas”, ele comenta tal afirmação argumentando que, em menos de um século, a 

população mundial terá dobrado em número, o que tornará o gado um forte “concorrente” 

do homem frente à alimentação disponível. Já nos dias atuais, nos Estados Unidos, estima-

se que o gado consuma dois terços dos grãos e cereais produzidos e, se ao contrário, hoje a 

população se tornasse integralmente vegetariana, as superfícies cultivadas poderiam 

alimentar uma população em dobro. Segundo o antropólogo,  é notória a diminuição 

espontânea do consumo de carne nas sociedades ocidentais e a epidemia da vaca louca por 

exemplo (em alta em 2001) só seria um “acelerador” desse processo natural. E, ainda que 

esta doença se instale no homem contaminado, de forma duradoura e crônica, o apetite pela 

carne não necessariamente desaparecerá na mesma proporção. Ele acredita que a carne 

passaria a ser comprada em lojas de luxo pois, a criação de gado,  não sendo mais  

lucrativa, teria de ser substituída pela caça. Por isso ele acredita que romper com um hábito 

milenar, como o de comer carne, é uma possível “lição” que aprendemos com as vacas 

loucas. 

 

Movimentos alternativos na sociedade atual 

 
Como ressaltado pelo antropólogo Lèvi Strauss (2001) o consumo de carne já vem 

diminuindo gradual e naturalmente no ocidente. Junto a isto é possível observar um 

crescente e forte movimento de pessoas defensoras do vegetarianismo em busca de novos e 

cada vez mais adeptos desta ideologia. O número de sites disponíveis na internet 
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apresentando artigos, comentários, receitas e dicas vegetarianas é alto. Sites de 

relacionamentos como o Orkut já apresentam diversas comunidades pró-vegetarianas com 

milhares de membros.  Assim também, há vídeos como A carne é fraca e Terráqueos 

(disponíveis em vídeo locadoras, bibliotecas e na internet no youtube) que retratam imagens 

chocantes de como os animais são maltratados e mortos e são exibidos todos os finais de 

semana na avenida Paulista, em São Paulo, numa van dirigida por vegetarianos mais 

engajados na causa. 

Com o objetivo de verificar se há diferenças entre vegetarianos e não vegetarianos, 

o presente estudo pretende comparar os motivos que levam indivíduos a adotarem um tipo 

de dieta (no caso com carne ou sem carne) e se estes se relacionam com outros hábitos de 

vida tais como crenças, religião, estilo de vida e saúde física e mental.  
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Método 

 

 
Participantes 

Foram convidados para participar do presente estudo 17 pessoas que se consideram  

vegetarianas e 17 pessoas que se consideram não-vegetarianas. Para que um sujeito fosse 

considerado vegetariano, ele teve que afirmar não consumir todo e qualquer tipo de carne 

animal. 

 

Instrumento 

Foi construído um questionário (Anexo I) que engloba 47 questões referentes aos hábitos 

diários, às práticas alimentares, às normas das opiniões, à religião, aos símbolos e às 

crenças dos sujeitos. 

 

Local  

Os participantes foram selecionados entre as pessoas que freqüentam lugares como 

restaurantes vegetarianos, centro budista e universidade. 

 

Procedimento 

Foram abordadas 17 pessoas que se disseram vegetarianas e 17 que se disseram não 

vegetarianas nos locais descritos acima que após receberem informações sobre o objetivo 

da presente pesquisa foram convidadas a participar do estudo. Para cada uma delas, 

garantiu-se o anonimato e o uso sigiloso das informações coletadas. Cada participante 

assinou um termo de consentimento informado (Anexo II), após o que era submetido 

individualmente a uma entrevista na qual deveria responder ao questionário contendo 47 

itens. 

 

Aprovação do Comitê de Ética 

Esta pesquisa teve aprovação do Comitê de ética da PUCSP em conformidade com os 

dispositivos da Resolução no 196 de 10 de outubro de 1996, sob o número  191/2008. 
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Resultados 

 

As Figura 1 e 2 apresentam  as distribuições dos participantes vegetarianos (VEG) e 

não -vegetarianos (NAOV) de acordo com o sexo, mostrando que foram idênticas. 

 

                        
N=17                  N=17 

Figura 1: Sexo dos participantes   Figura 2: Sexo dos participantes não- 

 vegetarianos (VEG)     vegetarianos (NAOV)   

 

Quanto ao estado civil dos participantes, em ambos os grupos o número de solteiros 

foi muito maior. No entanto, houve menos participantes casados no grupo VEG (17,6 %) 

que no grupo NAOV (29,4 %) como mostram as Figuras 3 e 4. 

 

                    
N=17                      N=17 

Figura 3: Estado civil dos participantes    Figura 4: Estado civil dos partici- 

vegetarianos (em %)                  pantes não- vegetarianos (em %) 
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Todos os entrevistados apresentaram boa escolaridade pois possuíam no mínimo o 

grau superior incompleto. O grau de instrução foi semelhante em ambos os grupos. 

A idade dos participantes variou entre 22 e 64 anos, sendo que a maioria, nos dois 

grupos, se concentrou na faixa dos 22 aos 30 anos (70,6% no grupo VEG e 76,5% no 

NAOV). Não houve entrevistados na faixa dos 41 aos 50 anos (Figuras 5 e 6). 

 

 
N=17 

Figura 5: Idade dos participantes vegetarianos (em %) 

 

 
N=17 

Figura 6: Idade dos participantes não- vegetarianos (em %) 

 

Em relação aos hábitos diários de VEG e NAOV (Tabela 1) foi possível verificar 

que no grupo dos NAOV,  houve um número muito maior de pessoas que referiram fumar 

(4) e ingerir álcool (14) regularmente que no dos VEG. Já a prática de atividade física foi 

similar nos dois grupos isto é, em ambos, 12 dos 17 participantes disseram praticar 

atividade física, havendo apenas uma ligeira diferença na freqüência com que as pessoas 

relataram praticá-la.  
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Tabela 1: Hábitos diários de vegetarianos e não-vegetarianos. 

        Vegetarianos       Não- Vegetarianos 
        N=17                     N=17               
Fuma   
Sim           1                            4                   
Em que condição   
Socialmente           1                            0                        
Regularmente           0                               4                   
Ingere álcool   
Sim           9                          14                   
Freqüência   
De 1 a 2x por mês           4                          3 
De 1 a 4x por semana           5        10 
De 4 a 7x por semana           0          1                   
Pratica atividade física   
Sim         12        12 
Freqüência   
Uma vez por mês           0          1                    
De 1  4x por semana         10          9                  
De 5  7x por semana           2          2 
Motivos para não praticar   
Falta de tempo           5          5 
 

A Tabela 2a mostra que mais que a metade (11) dos participantes do grupo VEG 

pratica a meditação enquanto que apenas 4 pessoas do grupo NAOV o fazem, sendo que 

entre estes, esta prática ocorre com menor freqüência. (Tabela 2b). 

 

Tabela 2a: Prática de meditação entre vegetarianos e não- vegetarianos 

     Vegetarianos   Não- vegetarianos 
    N=17         (%)     N=17           (%) 
Medita   
Sim    11             64,7      4               23,5 
 

Tabela 2b: Freqüência da prática de meditação 

   Vegetarianos   Não- vegetarianos 
   N=11           (%)    N=4             (%) 
Freqüência   
De 1 a 2x por mês      1               9,9     0                    0 
De 1 a 4x por semana      4             36,4     1                  25 
De 5 a 7x por semana      6             54,5     3                  75 
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Em relação ao lazer, a Tabela 3 mostra que mais participantes VEG que NAOV 

relataram ir ao cinema, ler, encontrar-se com os amigos, viajar e estudar nas horas livres. Já 

as atividades relacionadas a namoro e freqüentar baladas, ao contrário, foram mais citadas 

por NAOV que por VEG. Nenhum NAOV citou “estudar” como atividade praticada nas 

horas livres contra 17,6% dos VEG. 

 

Tabela 3: Atividades nas horas livres entre vegetarianos e não- vegetarianos  

________________________________________________________________________________ 
            Vegetarianos         Não-Vegetarianos 

________________________________________________________________________________ 

                               (%)                             (%) 

Horas livres 

Cinema                   58,8                              29,4              

Leitura                               41,2                  29,4 

Amigos                   41,2                  17,6 

Viagem                              29,4                  23,5 

Estudar                   17,6                       0 

Namoro                             11,8                  17,6 

Teatro        1,8                  11,8 

Bar/Balada                   5,9                  29,4 

Outros                     58,8                  64,7 

N=17 

Nota: Os participantes poderiam responder a mais de uma alternativa 

 

A respeito da alimentação, a grande maioria dos VEG (88,2%) declarou ser do tipo 

ovo- lacto- vegetariano. O participante VEG 6 declarou-se lacto- vegetariano e o VEG 13 

vegan. 

A Figura 7  mostra há quanto tempo os vegetarianos são adeptos desta dieta, 

variando de 2 meses a 40 anos. No entanto, a maioria relatou que tornou-se vegetariano 

havia 2 meses a 5 anos (41,2%). Outra grande parcela de pessoas relatou ter se tornado 

vegetariana havia 6 a 10 anos (29,4%). 
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N=17 

Figura 7: Há quanto tempo os participantes VEG são adeptos desta dieta (em %) 

 

Os motivos que os levaram a aderir a tal dieta foram categorizados da seguinte 

maneira: 1) “Pena dos animais” englobando respostas que expressavam a compaixão pelas 

condições de criação, sofrimento e matança dos animais. 2) A categoria “Saúde” incluiu 

respostas que mencionavam saúde física, mental e espiritual. 3) A categoria “Consciência 

ecológica” referiu-se às respostas que salientaram os malefícios que a criação do gado gera 

no ambiente. 4) A categoria “Não gosto de carne” englobou também “ nem o cheiro nem o 

gosto apetecem”.  

As categorias “Pena dos animais” e “Saúde” foram as mais citadas, ambas por 

53,9% dos VEG. A maioria dos participantes VEG apresentou mais de um motivo para a 

escolha alimentar (por isso a soma das porcentagens foi superior a 100%).  

 

Todos os VEG disseram pretender permanecerem vegetarianos pelos mesmos 

motivos que os levaram a aderir a tal dieta.  

Quanto à pergunta sobre o que os VEG pensavam sobre quem não é vegetariano, a 

maior parte das respostas não apontou nenhum aspecto negativo. Mais de 40% disseram 

respeitar a decisão ou respeitar quem não é vegetariano e, pouco mais de um terço (35,3%) 

disseram não ter “nada contra” essas pessoas. Apenas uma pequena parte dos entrevistados 

acredita  que não ser vegetariano é uma “questão de consciência” (VEG 8 e VEG 16), ”um 

pouco de egoísmo” (VEG 4) ou “uma loucura, comer carne” (VEG 13). (Tabela 4). 
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Tabela 4: Motivos da escolha alimentar vegetariana e o que os VEG pensam a respeito dos 

NAOV 

                 Vegetarianos 
                         (%) 
Motivo da escolha   
Pena dos animais                         53,9 
Saúde                         53,9 
Consciência ecológica                         23,5 
Não gosta de carne                         17,6 

 
O que pensa de quem não é VEG  
Respeita a decisão                         41,2 
Nada 
Falta de consciência 
Egoísmo 
Loucura 
 

                        35,3 
                        11,8 
                          5,9 
                          5,9 

N=17 

Apenas um dos VEG relatou não conhecer ou conviver com outros vegetarianos. 

Dos 16 que afirmaram conhecer, 14 disseram ter amigos que compartilham a mesma 

escolha, sete ter parentes também vegetarianos e quatro ter colegas ou conhecidos que 

também são. 

Observação: Os participantes poderiam citar mais de uma resposta. 

 

A Tabela 5 apresenta as características do grupo NAOV quanto à sua escolha 

alimentar. Para a pergunta “Por que não é vegetariano” a maior parte das pessoas (41,2%) 

respondeu “Porque gosto de carne”.  

 

Tabela 5: Motivos para  não serem vegetarianos 

           Não- vegetarianos 
                       (%) 
Por que não é vegetariano  
Gosto de carne                     41,2 
Queria ser vegetariano                     29,4 
Ser vegetariano é muito restrito                     17,6 
É difícil ser vegetariano                     11,8 
Outros                     11,8 

       N=17 
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A categoria “Queria ser vegetariano” foi mencionada por 29,4% dos NAOV. Menos 

de 20% dos NAOV relataram acreditar que a alimentação fica muito restrita sem carnes ou 

que é muito difícil ser vegetariano devido ao ambiente que freqüenta ou porque teria 

“preguiça de ficar pensando na alimentação equilibrada sem carnes” (NAOV 14). Outras 

respostas foram citadas apenas por uma pessoa cada como por exemplo” nunca pensei 

nisso” (NAOV 1) ou “ porque não convivo com vegetarianos nem assisto a palestras a 

respeito desse assunto” (NAOV  6). 

 

Quando questionados sobre o que pensam dos vegetarianos, os NAOV também 

apresentaram grande parte das respostas salientando aspectos positivos.  Dos 17 

entrevistados, 29,4% disseram que os apóiam (respeitam, admiram, acham legal ou mais 

correto) e, 29,4% acham normal (ou não tem nada contra ) ser vegetariano. Outras respostas 

foram mencionadas apenas uma vez cada e, dentre estas, apenas uma teve aspecto negativo 

: “cada um com seus problemas” (NAOV 12 ). (Tabela 6). 

 

       Tabela 6: Opinião dos NAOV sobre os VEG 

         Não- Vegetarianos 

                 (%) 
O que pensa de quem é vegetariano  
Apóio                 29,4 
Acho normal                 29,4 
É mais saudável                 11,8 
Outros                 35,3 

       N=17 

Quatorze dos VEG entrevistados (82,3%) afirmaram que a sua opinião sobre o 

respeito à vida engloba todos os animais contra todos os 17 NAOV. Isto é, no grupo NAOV 

a freqüência dessa resposta foi maior do que no grupo VEG. 

 

Nas Figuras 8 e 9 estão apresentados os dados referentes a possuir uma religião, 

entre vegetarianos e não- vegetarianos.  No grupo dos VEG, menos pessoas (29,4%) 

afirmaram possuir religião do que entre os NAOV (64,7%).  
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N=17      N=17 

Figura 8: Se os vegetarianos possuem           Figura 9: Se os não- vegetarianos pos- 

religião (em %)     suem religião (em %) 

 

Entre os que disseram que têm religião do grupo VEG, dois se declararam católicos, 

dois budistas e um cristão. Ainda, em relação a este sub- grupo, metade afirmou ter uma 

religião desde o nascimento e 66,7% relataram que a praticam regularmente. 

 Já no grupo dos NAOV, nove se declararam católicos, um cristão e um espírita. 

Desses, a grande maioria (81,8%) têm sua religião desde o nascimento e 54,5% a praticam 

com freqüência.  

É interessante notar que, apenas um participante de cada um dos grupos afirmou que 

a religião influencia na sua alimentação (VEG 13 e NAOV 13) . (Tabela7). 

De todos os que não possuem religião apenas dois participantes vegetarianos 

afirmaram que estão em busca de uma.  
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Tabela 7: Dados referentes à religião de vegetarianos e não-vegetarianos. 

_________________________________________________________________________       

                                                      Vegetarianos                         Não-Vegetarianos 

    (N=5)    (%)                             (N=11)       (%) 

Qual a religião  

Católica                   2   40,0     9             81,8 

Budista                    2   40,0     0                  0 

Cristã               1   20,0                             1       9,1 

Espírita                                           0        0     1       9,1 

________________________________________________________________________________ 

Há quanto tempo 

Desde o nascimento                       2   40,0     9             81,8 

Há menos de 10 anos                     3         60,0                  2        18,2 

________________________________________________________________________________ 

Pratica freqüentemente 

Sim                      4  80,0                 6      54,5 

________________________________________________________________________________ 

Religião influencia a alimentação 

Sim         1  20,0                 1              9,1 

 

 

Em relação ao uso de tratamentos alternativos houve uma freqüência semelhante de 

VEG e NAOV que relataram serem adeptos de algum (70,6% e 64,7% respectivamente).  

 

Entre os VEG que se declararam adeptos a tratamentos alternativos, a maioria citou 

a acupuntura e a homeopatia. Em seguida a fitoterapia e o reiki. Segundo os entrevistados, 

os tratamentos são utilizados devido à sua eficácia e à ausência de efeitos colaterais. 

Os NAOV citaram principalmente a homeopatia (63,6%). Também merece destaque 

a acupuntura (18,2%). Os motivos alegados  para tais opções foram também a eficácia do 

tratamento e a ausência de efeitos colaterais. No entanto, apareceram outras respostas como 



 29

“ porque sou alérgico à alopatia” (NAOV 14), “porque vêem o paciente como um todo” 

(NAOV 7), “ desde bebê me tratam com isto” (NAOV 10) e “porque os alopáticos viciam o 

organismo” (NAOV 6). (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Comparação dos dados referentes ao uso de tratamentos alternativos de 

vegetarianos e não-vegetarianos. 

________________________________________________________________________________ 
                                                          Vegetarianos                             Não-Vegetarianos 

    N=12   (%)        N=11    (%) 

Qual (is) tratamentos 

Acupuntura                  50,0        18,2 

Homeopatia      41,7                                   63,6 

Fitoterapia      33,3          9,1 

Reiki       25,0          9,1 

Outros                                                        16,7           27,3 

________________________________________________________________________________ 

Por que é adepto 

Eficácia     83,3       45,4 

Sem efeitos colaterais      33,3       36,4 

Outros                   0,0       36,4 

________________________________________________________________________________

Nota: Os participantes poderiam responder a mais de uma alternativa 
 

As Figuras 10 e 11 mostram as respostas referentes à saúde auto-avaliada por 

vegetarianos e não-vegetarianos. Mais participantes VEG que NAOV relataram ter ou já 
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terem tido problema(s) de saúde (41,8% e 23,5% respectivamente). 

                
N=17                  N=17 

Figura 10: Se os VEG possuem               Figura 11: Se os NAOV possuem  

problema(s) de saúde                                      problema(s) de saúde  

 

 Os principais problemas citados pelos VEG foram: problemas de coluna (VEG 1 , 

VEG 5 e VEG 7), que incluiu lordose, escoliose e dor freqüente nas costas,  artrose (VEG 1 

e VEG 8) e colesterol alto (VEG 4 e VEG 5). A gastrite, a depressão e a sinusite foram 

citadas por uma só pessoa cada.  

 Dos participantes VEG que relataram problemas de saúde, apenas para um (VEG 7) 

o problema influencia na sua alimentação pois, ele não pode engordar muito para não 

agravá-lo. Duas pessoas VEG disseram acreditar que o problema foi influenciado pela 

alimentação: “com a gastrite era necessário comer menos” (VEG 4) e, “o colesterol alto foi 

devido ao excesso de gordura nos alimentos ingeridos” (VEG 5).  

 Os principais problemas de saúde relatados pelos NAOV foram: pré-diabetes 

(NAOV 3 e NAOV 7), gastrite (NAOV 10  e NAOV 11), anemia (NAOV 10) e  

endometriose (NAOV 13).  

 Os participantes NAOV 3, NAOV 7 e NAOV 10 disseram acreditar que seus 

problemas de saúde influenciam a alimentação em função da necessidade de redução na 

quantidade de alimentos ou de determinados alimentos.  Segundo NAOV 11 e NAOV 13, o 

problema é que foi influenciado pela alimentação: para a primeira, sua gastrite foi 

decorrente de anos de alimentação errada e para a outra sua anemia apareceu devido à 

pouca ingestão de alimentos ricos em ferro. 
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 Quanto aos distúrbios alimentares no grupo VEG, duas mulheres referiram ter 

apresentado bulimia na adolescência (VEG 4 e VEG 5). Do grupo NAOV, uma mulher e 

um homem (NAOV 12 e NAOV 16) apresentaram obesidade e duas mulheres (NAOV 11 e 

NAOV 13) tiveram transtorno compulsivo alimentar, todos também na adolescência 

(Tabela 9). 

 

Tabela 9: Dados referentes aos distúrbios alimentares de vegetarianos e não- vegetarianos  

    Vegetarianos 
          

  Não- vegetarianos 

 
Tipo de Distúrbio 

  N=2        (%)     N=4      (%) 

Bulimia       2         100        0           0 
Obesidade       0             0        2         50 
Compulsão alimentar       0             0        2         50 

 

As resposta à pergunta “como você definiria ser saudável” foram organizadas nas 

seguintes categorias: 1) “Equilíbrio” referente às respostas que salientam a harmonia entre 

aspectos mentais, físicos e espirituais; 2) “Alimentação e exercícios físicos” citados como 

essenciais quando balanceados; 3) “Disposição” relacionada à energia para as atividades 

diárias; 4) “Bem consigo” incluindo respostas que ressaltaram  que para ser saudável é 

necessário estar bem consigo em todos os aspectos e 5) “Outros” que inclui respostas 

diferentes das anteriores. 

As Figuras 12 e 13 mostram que a categoria “Equilíbrio” juntamente com a 

categoria “Alimentação e exercícios físicos” foram as mais referidas pelos entrevistados  de 

ambos os grupos (23,5% das pessoas do grupo VEG e 35,3% dos NAOV). 

Com uma menor freqüência, o grupo VEG mencionou “Bem consigo” (11,8%)  e o 

grupo NAOV “Disposição” (17,6%). 

Respostas pertencentes à categoria “Outros” foram relatadas com grande freqüência  

principalmente pelos VEG como por exemplo: “Não ligo a mínima para essas coisas” 

(VEG 12), “você é aquilo o que pensa” (VEG 9) e “poder fazer tudo o que pensa “ ( NAOV 

5), entre outras. 

Observação: Os participantes poderiam citar mais de uma resposta. 
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N=17 

Figura 12: Definição de “ser saudável” para os vegetarianos (em %) 

 

 
N=17 

Figura 13: Definição de “ser saudável” para os não- vegetarianos (em %) 

 

Como se pode observar na Tabela 10, entre as respostas à pergunta “que hábitos 

você acha que compõem um estilo de vida saudável” o hábito mais citado pelos VEG foi a 

“alimentação balanceada” (82,3%). Em segundo lugar, foi a “prática regular de atividades 

físicas” (70,1%) Em seguida “mente/espírito” (que englobou a importância de ter um 

psicológico bom ou trabalhar a mente e o intelecto) apareceu em 41,2% das respostas dos 

VEG. Em quarto lugar ficou o “sono” (17,6%). Com menor freqüência foram citadas 

respostas como  “diversão e lazer” e “relacionamentos  interpessoais “ (11,8%), “contato 

com a natureza” (5,9)% e “Outros” (27,5%). Nenhum VEG citou o trabalho como um 

hábito a incluir no estilo de vida saudável.  
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Já a grande maioria (82,3%) dos NAOV citou  a prática regular de atividades físicas 

como um hábito saudável. Em segundo lugar foi “Alimentação balanceada” (76,5%). Em 

terceiro lugar este grupo citou o trabalho (29,4%). Em seguida, 23,5% dos NAOV 

mencionaram “Mente/espírito” e “Diversão e lazer”. Uma pequena parcela relatou a 

importância do sono e relacionamentos interpessoais (17,6%) e por último, 11,8 dos NAOV 

citaram o contato com a natureza e outras respostas.  

 

Tabela 10: Dados referentes aos hábitos que os vegetarianos e os não- vegetarianos 

consideram que compõem um estilo de vida saudável 

 

         Vegetarianos     Não- Vegetarianos 

_________________________________________________________________________ 

       (%)        (%) 

Hábitos de estilo de vida saudável 

Alimentação balanceada               82,3        76,5 

Prática regular de atividade física        70,1                   82,3 

Mente/espírito                 41,2        23,5 

Sono                  17,6                   17,6 

Diversão e lazer                11,8                              23,5 

Relacionamentos interpessoais            11,8        17,6 

Trabalho                        0        29,4 

Contato com a natureza                 5,9         11,8 

Outros                               27,5                   11,8 

N=17  

Nota: Os participantes poderiam responder a mais de uma alternativa 

 

 Chama a atenção que a alimentação balanceada foi considerada por ambos os 

grupos como o hábito mais importantes (VEG) ou o segundo mais importante (NAOV). 
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Discussão 

 

 Levando-se em conta que no presente estudo houve um número pequeno de 

participantes vegetarianos e não-vegetarianos, predominantemente do sexo feminino,  

escolaridade  alta e faixa etária que se concentrou principalmente no intervalo entre vinte a 

trinta anos, a generalização dos dados deve ser feita com cautela. 

A comparação das respostas apresentadas pelos grupos VEG e NAOV mostrou que 

os VEG são mais preocupados com a saúde como um todo pois fumam  menos e ingerem 

menos álcool que os NAOV, além de freqüentarem menos bares e baladas que os NAOV. 

Os NAOV parecem dar mais importância para a alimentação, atividades físicas, trabalho e 

lazer como hábitos saudáveis e considerarem menos a importância de um trabalho com a 

mente e espírito. Estes dados são semelhantes aos encontrados por Teixeira (2006) que 

também obteve em seu estudo um maior percentual de fumantes entre os não-vegetarianos 

(onívoros). Diferentemente, Guimarães (2006) encontrou uma homogeneidade entres os 

hábitos diários dos dois grupos, isto é, sua pesquisa mostrou semelhança entre o consumo 

de álcool e cigarro entre os VEG e NAOV. 

Quanto à prática de atividades físicas, o presente estudo não mostrou diferença  

entre os dois grupos diferentemente de Teixeira (2006) e Baines (2007) que observaram 

uma tendência dos vegetarianos praticarem exercícios com maior freqüência que os não-

vegetarianos.  

 Um ponto que se mostrou diferente entre os vegetarianos e não vegetarianos do 

presente estudo se refere à prática de meditação. Os VEG, muito mais que os NAOV, 

praticam a meditação e com maior freqüência. Parecem buscar uma maior auto-percepção e 

formas diferentes de enfrentar o stress, cansaço ou até de escapar da visão mais material do 

mundo. Pode-se levantar a hipótese de que as pessoas adeptas à alimentação vegetariana 

apresentem um conceito de saúde diferente das pessoas que consomem carne. Talvez a 

maior importância atribuída à prática de meditação pelos vegetarianos do presente estudo, 

buscando uma auto-percepção, signifique que para esse grupo o conceito de saúde não se 

limita à uma saúde física. Como aponta Sousa (2005), o conceito de saúde, desde o seu 

surgimento (aproximadamente no ano 1000 A.C.) significando o estado e a condição de ser 

perfeito ou inteiro, já sofreu diversas modificações e ainda causa discussão entre as 
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diferentes ciências. Parece que o conceito de saúde está relacionado com o estilo de vida 

que as pessoas adotam. Como salientou Sousa (2005) nas sociedades industrializadas 

ocidentais as definições de saúde envolvem aspectos físicos, psicológicos e 

comportamentais, mas individualmente as definições têm uma ampla variação, apesar das 

influências dos aspectos do grupo social e cultural em que estes indivíduos estão 

envolvidos. 

 Um outro dado interessante que surgiu da comparação do grupo de vegetarianos 

com o de não vegetarianos foi a diferença observada quanto à religião. O estudo mostrou 

que mais pessoas NAOV que VEG relataram ter uma religião, a qual na maior parte dos 

casos foi herdada pela família, ou seja não por escolha individual. Essas mesmas pessoas 

que referiram ter uma religião desde que nasceram relataram que raramente a praticam ou 

seguem seus preceitos, restrições etc. No grupo de vegetarianos, poucas pessoas  relataram 

ter uma religião, mas estas disseram que a praticavam freqüentemente. Parece que para os 

vegetarianos a religião foi escolhida por decisão própria e não da família e, talvez por isso 

tenham um maior vínculo com ela. Se somarmos a isto o fato de que  mais VEG relataram 

aderir às práticas meditativas, poder-se-ia levantar a hipótese de que os VEG são mais 

espiritualizados do que os não vegetarianos. Isto também poderia indicar que os 

vegetarianos tenham uma maior capacidade de se desprender dos costumes, hábitos e 

valores da família para fazerem escolhas mais individuais e conscientes.   

 Thoresen (1999) buscou compreender se há uma relação entre saúde e 

religiosidade/espiritualidade, ressaltando que a espiritualidade ainda foi pouco estudada 

separadamente da religião. Concluiu que  há muitos indícios de que a religião pode ser para 

muitos indivíduos um fator significativo que influencia a prevenção de doenças ou as 

formas de lidar com ela. Segundo esse autor,  parece haver uma relação consistente e 

positiva entre religiosidade/espiritualidade e a saúde física e mental. No entanto, aponta a 

necessidade de se estudar científica e mais profundamente a questão  de como a 

espiritualidade pode interferir no corpo e na saúde humana. 

É interessante ressaltar que há instrumentos desenvolvidos para avaliar de que 

forma espiritualidade, religião e crenças pessoais estão relacionadas à qualidade de vida 

como por exemplo, o WHOQOL-SRPB criado pelo “The WHO Field Centre for the Study 

of Quality of Life” num centro internacional de pesquisa sediado na Universidade de Bath 
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no Reino Unido. Segundo Fleck e Skevington (2007) ter uma crença profunda, religiosa ou 

não,  poderia dar um significado transcendental à vida e às atividades do dia-a-dia, 

funcionando como uma estratégia para conseguir lidar com o sofrimento humano e os 

dilemas existenciais.  

 Podemos relacionar o dado de que os VEG incluem em suas vidas recursos que 

focam um trabalho espiritual com o conceito de coping, que é “concebido como o conjunto 

das estratégias utilizadas pelas pessoas para adaptarem-se a circunstâncias adversas.” 

(Antoniazzi et al. 1998). Talvez, mais que os NAOV, este grupo busque a qualidade de 

vida. 

 Com relação aos motivos que levam as pessoas a tornarem-se vegetarianas, os 

presentes dados  mostraram que as pessoas que optam por este tipo de dieta geralmente o 

fazem pela sua saúde ou pela compaixão aos animais. No entanto foram apontados também 

a preocupação com a questão ambiental e o impacto que a criação de gado causa além de 

questões como nojo de carne. Aarnio e Linderman (2004) verificaram também que muitos 

vegetarianos evitam produtos animais não somente por razões de saúde, mas também por 

questões éticas e ecológicas ou por nojo. Esses autores  relacionaram a tendência a evitar a 

carne com os distúrbios alimentares. Segundo eles, indivíduos com sintomas de distúrbios 

alimentares evitam muitos alimentos devido aos seus valores calóricos e de gordura, ou 

ainda por nojo ou por medo de engordar. Na presente pesquisa, pôde-se observar que duas 

vegetarianas e quatro NAOV tinham uma história de distúrbios alimentares, mas enquanto 

os distúrbios dos VEG estavam relacionados à perda de peso (bulimia), os distúrbios dos 

NAOV produziram aumento de peso como a obesidade e a compulsão alimentar. Estes 

dados parecem, portanto, corroborar a hipótese de Aarnio e Linderman (2004). O estudo de 

Teixeira (2006) também mostrou que os NAOV apresentaram maior risco de sobrepeso e 

obesidade à semelhança dos dados do presente estudo. 

No presente estudo foi verificado que a grande maioria dos entrevistados VEG 

adota o tipo de dieta ovo-lacto-vegetariana. Não fazia parte do questionário empregado uma 

indagação dos motivos de escolha do tipo de dieta dentro do vegetarianismo. Diversos 

motivos podem ser responsáveis por essa escolha. No entanto pode-se hipotetizar que haja 

uma dificuldade em se retirar por completo todos os derivados do animal da alimentação. 

Parece que o principal motivo para se deixar de consumir um produto animal está  
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associado à morte e ao sofrimento dos animais, por isso a carne é o  primeiro item a ser 

cortado da dieta. Cicerone (2008) acredita que o principal motivo para não se tornar um 

vegetariano radical, que não consome nenhum derivado animal, está relacionado à 

possibilidade de marginalização de quem é diferente da maioria. Isto seria, segundo a 

autora, o que explicaria porque os vegetarianos ainda não estão totalmente preparados para 

serem mais radicais e tornarem-se vegan.  

Um outro ponto que merece ser discutido é a influência da religião sobre hábitos 

alimentares. Algumas religiões prescrevem ou proíbem determinados hábitos e alimentos, 

como o budismo por exemplo, que apesar de não ter nenhum tipo de proibição, tem como 

principal preceito a compaixão frente a todos os seres sencientes. No presente estudo, as 

duas pessoas que declararam-se vegetarianas e budistas não relacionaram explicitamente a 

religião à sua escolha alimentar, no entanto podemos pensar que este valor (compaixão) 

poderia de alguma maneira ter influenciado a escolha deste tipo de alimentação. 

Quando questionados sobre o que um grupo pensava sobre a decisão alimentar do 

grupo oposto ao seu, em geral não houve uma avaliação negativa. A maioria dos VEG 

entrevistados pareceu respeitar a decisão dos NAOV, no entanto alguns mais radicais 

disseram considerar errado matar animais para serem consumidos. Já os NAOV pareceram 

mais do que respeitar, admirar e valorizar quem é vegetariano. A maioria até mostrou uma 

tendência ou vontade de um dia ser vegetariano. Esta avaliação positiva apresentada por 

ambos os grupos em relação às pessoas com hábitos alimentares diferentes dos seus, 

observada na presente pesquisa, contradiz a crença de Joy (apud, Cicerone 2008) de que há 

um preconceito de quem não come carne em relação aos que comem carne.  

O fato de muitos NAOV do presente estudo terem expressado que desejam um dia 

tornarem-se vegetarianos vai de encontro à tendência mundial ao vegetarianismo suposta 

por Strauss (2001). Segundo esse autor, isto acontecerá devido ao aumento populacional 

que em anos impossibilitará o consumo de carne como é hoje.  

Os entrevistados que não são vegetarianos alegaram que o principal motivo  para 

manter a carne na sua alimentação é gostar muito dela ou estar acostumado a consumi-la. 

Os hábitos alimentares enraízam-se desde muito cedo a partir de diversas influências  

dentro da família  e da cultura e, para Valle e Euclydes (2006) eles começam a se formar 

até mesmo antes da infância. Para um indivíduo conseguir mudá-los, é necessária uma 
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grande motivação ou conscientização, afinal a maioria das pessoas ainda come carne em 

nossa sociedade. Seria interessante buscar compreender melhor como e por que essa 

mudança (de adotar uma dieta diferente, como a vegetariana) é escolhida por um indivíduo 

que convive num ambiente que é predominantemente não- vegetariano.  

Um dado muito curioso foi o referente à pergunta se o respeito à vida engloba todos 

os animais. Todos os NAOV afirmaram que engloba todos os animais, porém nem todos os 

VEG afirmaram o mesmo. Talvez o fato de alimentar-se com carne ainda esteja desconexo 

do fato de essa carne vir de animais que são maltratados e mortos. Nossa sociedade está  

organizada de uma maneira que a carne é vendida como um produto pronto, embalado e 

descaracterizado de sua origem. É bem provável que muitas pessoas consumam carne sem 

se darem conta de qual a sua proveniência. 

No estudo de Guimarães (2006) o grupo de vegetarianos, quando comparado ao de 

onívoros, exibiu uma média de pressão arterial sistólica e diastólica significativamente mais 

baixa, menor prevalência de hipertensão arterial e hipercolesterolemia e concentrações mais 

baixas de colesterol plasmático total e LDL-C. No presente estudo não se pôde relacionar a 

dieta vegetariana a nenhum tipo de doença específica. Apesar de os VEG apresentarem 

mais problemas de saúde que os NAOV, estes não eram ligados à alimentação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

Glossário 

 
      1.Lama: Para o Budismo, é aquele que é a reencarnação de um mestre budista 

2.Vegetariano: Quem não come carne animal. 

3.Onívoro: Quem come tanto alimentos de origem vegetal como animal 

4.Semi-vegetariano: Aquele inclui carne em sua dieta apenas uma a três vezes por 

semana. 

5.Não-vegetariano: Aquele que inclui carne em sua dieta. 

6.Vegan: Exclui toda carne animal (carne vermelha e branca), produtos animais (ovos, 

leite etc), e que normalmente exclui mel e o uso de vestimentas feitas de produtos 

animais (seda, couro, lã etc). 

7.Lacto - vegetariano: Quem não come carne animal mas come ovo, leite e derivados 

do leite. 

8.Ovo – lacto - vegetariano: Quem não come carne animal nem ovo mas consome leite 

e seus derivados.  
9.Macrobiótica: é a arte da longevidade e do rejuvenescimento. Vem de "macro" - 

maior e "bio" - vida. O introdutor desta filosofia no ocidente foi Dr. George Ohsawa. 

   10.Crudivorismo: é um tipo de dieta vegetariana estrita ou completa (vegan), ou seja, o    

indivíduo não consome nada de origem animal, e além disso, seus alimentos não são 

cozidos mas sim consumidos sempre crus. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 40

           Referências Bibliográficas 

 
AARNIO K; LINDERMAN M. Magical food and health beliefs: a portrait of believers 

and functions of the beliefs. Rev. Appetite; 43(1): 65-74, 2004.    
 
ANTONIAZZI AS et al.  O conceito de coping: uma revisão teórica -Natal- Estud. 

psicol. v.3, n.2 l, 1998. 

 
BAINES S; POWERS J; BROWN WJ. How does the health and well-being of young 

Australian vegetarian and semi-vegetarian women compare with non-vegetarians. 

Rev. Public Health Nutrition ; 10(5): 436-42, 2007.     
 

CANESQUI AM; GARCIA RWD. O nutricionista e a relação homem/alimento: 

contribuições da antropologia para o saber, o pensar e o fazer. Antropologia e 

Nutrição: um dialogo possível-  ed. Fiocruz- Rio de Janeiro- Coleção Antropologia e 

Saúde ISBN: 85-7541-055-5. 306p, 2005.    

 

CICERONE PE. Alternativa no prato. Mente e Cérebro, Muito mais que só comer. São 

Paulo, n. 11, p. 80-85, 2007. 

 

FINNIGAN B. Vegetarianism and disordered eating, 2004. Disponível em:  

<http://www.nedic.ca/knowthefacts/documents/vegetaranismanddisorderedeating.pdf.> 

Acesso em: maio.2008.     

 

FLECK MP; SKEVINGTON S. Explicando o significado do WHOQOL-SRPB. Rev. 

Psiq. Clín. 34, supl 1 p, 146-149, 2007. 

 

GARCIA RWD. Reflexos da globalização na cultura alimentar: considerações sobre as  

mudanças na alimentação urbana.-Campinas-SP 

Rev.  Nutr. v.16, n.4, p. 483-492, 2003.  
 



 41

GUIMARÃES G et al. Vegetarianos estão menos expostos a fatores de risco 

cardiovascular. rev International Journal of Atherosclerosis; 1(1):48-54, 2006.   

 

JOY M, 2001. From Carnivore to Carnist : Liberating the language of meat.  

Disponível em: <http://www.satyamag.com/sep01/joy.html> Acesso em: set.2008. 

 

NASCIMENTO APB; MOLINA SMG, 2005. As escolhas alimentares no ambiente 

moderno estão sendo adaptativas?-  

Disponível em: <http://www.inicepg.univap.br>, Acesso em: ago.2008. 

 

  OLIVEIRA SP; THÉBHAUD-MONY A .  Estudo do consumo alimentar: em busca de 

uma abordagem multidisciplinar. -São Paulo- Rev. Saúde Pública; 31(2), 1997.   

 

PERRY CL et al. Characteristics of vegetarian adolescents in a multiethnic urban 

population. J Adolesc Health; 29(6): 406-16, 20, 2001.     

 

RONDINELLI P. Alimentação e religião. Um estudo antropológico no movimento 

alternativo. Disponível em : 

<http://www.pucsp.br/nures/revista3/3_edicao_alimentacao_religiao.pdf> Acesso em: ago. 

2007.     

 

SHABKAR,  2006 . Disponível em: <http:// www.shabkar.org> Acesso em: jun.2008 

 

SOUSA  DA. Saúde e Doença: Aspectos históricos e conceitos. Santa Catarina, 2005. 

Trabalho de Conclusão de Curso- Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

STRAUSS CL. A lição de sabedoria das vacas loucas. Études Rurales. n. 157-58, 2001.   

 

TEIXEIRA RCMA et al. Estado nutricional e estilo de vida em vegetarianos e onívoros 

Grande Vitória- ES. Rev. Brás Epidemiol; 9(1): 131-43, 2006.      

 



 42

THORESEN CE. Spirituality and Health: Is There a Relationship? Journal of Health 

Psychology; 4, 3, 291-300, 1999. 

 

VALLE JMN;  EUCLYDES MP, 2006. A formação dos hábitos alimentares na 

infância: Uma revisão de alguns aspectos abordados na literatura nos últimos dez 

anos. Disponível em: <http://www.nates.ufjf.br/novo/revista/pdf/v010n1/Hinfancia.pdf > 

Acesso em: set.2008 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

 
Anexo I  

 
Roteiro da entrevista 

 
 

      Sexo 
      F ( )   M ( ) 
 
      Idade: ____ 
 
      Estado Civil: _________________ 
 
      Grau de Instrução: ________________________ 
 

 
Hábitos Diários 

 
1- Você Fuma 
S ( )   N ( ) 
 
2- Se sim, com que freqüência? 
_____________________________________________________________________ 
 
3- Ingere bebidas alcoólicas 
S ( )   N ( ) 
 
4- Se sim, com que freqüência? 
______________________________________________________________________ 
 
5- Pratica atividades físicas 
S ( )   N ( ) 
 
6- Se sim, com que freqüência? 
____________________________________________ 
 
7- Se não, por quê? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
8- Pratica alguma forma de meditação? 
S ( )  N ( ) 
 
9- Se sim, qual e com que freqüência? 
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______________________________________________________________________ 
 

 
 
10- O que faz nas horas livres, de lazer? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  

 
 

Alimentação 
 
 
11- Você é vegetariano?  
S ( )   N ( ) 
 
12- Se sim, especificamente qual tipo? 
Lacto-vegetariano ( ) 
Ovo-lacto-vegetariano ( ) 
Vegan ( ) 
 
 
 Se você É VEGETARIANO (A): 
 

      13- Quais os motivos que o(a) levaram a escolher tal dieta? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  
14- Desde quando é vegetariano(a)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

     
      15- Pretende sempre ser vegetariano(a)? 
       S ( )    N ( ) 
 
      16- Justifique 
     _______________________________________________________________________              

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

     
      17- Conhece outras pessoas que também adotam este tipo de alimentação? 
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       S ( )   N ( ) 
        
      18- Quem são? (amigos, parentes...) 
     _______________________________________________________________________  

 
19- O que acha das pessoas que não são vegetarianas? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
20- A sua opinião sobre o “respeito à vida” engloba os animais? 
 S ( )   N ( ) 

       
   21- Se você respondeu “sim”, ele (o respeito à vida) engloba todos os animais ou 

algum(ns) em específico? 
      Justifique. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Se você  NÃO é VEGETARIANO (A): 
 
22- Por que não é vegetariano(a)? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
23- O que você acha das pessoas que são vegetarianas? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
24- A sua opinião sobre o “respeito à vida” engloba os animais? 
S ( )   N ( ) 
 

      25- Se você respondeu “sim”, ele (o respeito à vida) engloba todos os animais ou   
algum(ns) em específico? 
Justifique 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Religião 
 

 
26- Você possui alguma religião? 
S ( )   N ( ) 
 
27- Se sim, qual? 
_____________________________________ 
 

     28- Há quanto tempo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
29- É praticante desta? 
S ( )   N ( ) 
 
30- Se sim, o que faz e com que freqüência? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
31- Se não, está em busca de alguma? 
______________________________________________________________________ 
 
 

      32- A sua religião influencia de alguma maneira nos seus hábitos diários e alimentares? 
S ( )   N ( ) 
 
 
33- Se sim, como? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
Outros dados 

 
 
34- Você é adepto de algum tratamento alternativo? 
S ( )   N ( ) 
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     35- Se sim, qual? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
36- Por quê? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
37- Você tem ou teve algum problema de saúde? 
S ( )   N ( ) 
 
38- Se sim, qual? 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
39- Este problema foi influenciado pela sua alimentação? 
S ( )   N ( ) 
  
40- Se sim, como? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

     41- Este problema influencia ou influenciou na sua alimentação? 
S ( )   N ( ) 
 
 
42- Se sim, como? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
43- Já apresentou algum distúrbio alimentar? 
S ( )   N ( ) 
 
44- Se sim, qual? 
__________________________________________ 
 
45- Quando? 
______________________________________________________________________ 
 
46- Como você definiria “ser saudável “ ? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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47- Que hábitos você acha que compõem um estilo de vida saudável? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Anexo II 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS -INFORMAÇÃO 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME DO PARTICIPANTE .:.............................................................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO:  M      F   
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ..........................  
APTO:..................BAIRRO:...............................................CIDADE:............................. 
CEP:.........................................TELEFONE: DDD(............)......................................... 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  Características, crenças, símbolos, estilo 
de vida e saúde: uma comparação entre vegetarianos e não- vegetarianos. 

 
2. RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: Dra. Fani Eta Korn Malerbi 

3. CARGO/FUNÇÃO: Professora da Faculdade de Psicologia da PUCSP 

4. INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 06 1924 

5. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: SEM RISCO   

6. DURAÇÃO DA PESQUISA:   

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

1. O objetivo do presente estudo  é: Comparar os motivos que levam indivíduos a adotarem 
um tipo de dieta (no caso com carne ou sem carne) e se estes se relacionam com outros 
hábitos de vida tais como estilo de vida, crenças, religião e saúde física e mental. 

2. O procedimento utilizado será: A utilização de um questionário a ser respondido 
oralmente por cada participante. Para cada um dos sujeitos eu explicarei que a pesquisa 
se trata de um trabalho de conclusão de curso de Psicologia da PUC-SP o qual irei 
comparar os motivos que levam indivíduos a adotarem um tipo de dieta (no caso com 
carne ou sem carne) e se estes se relacionam com outros hábitos de vida tais como 
estilo de vida, crenças, religião e saúde física e mental. Explicarei que estarei usando de 
forma sigilosa s informações coletadas, sendo que não haverá em hipótese alguma a 
exposição do nome do sujeito. Cada sujeito assinará um termo de consentimento (Anexo 
II) garantindo isto. Após a coleta de dados dos 40 sujeitos, farei uma análise comparativa 
entre os dois grupos em questão. 
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3. Os participantes não correrão nenhum risco.  

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 
SUJEITO DA PESQUISA: 

1. Acesso, a qualquer momento, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

2.  Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do 
estudo 

3.  Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

     Serão fornecidos para os participantes o nome, endereço e telefone da  pesquisadora 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que 
me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa  

                                                   São Paulo,                    de                            de  200   

                                                 

                                                  assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal                                  

 

 

 assinatura do pesquisadora                            assinatura da responsável pela pesquisa    

 

 

 

 
 


