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RESUMO 

A alimentação é modelada pela cultura e está repleta de simbolismos, não se restringindo a um 
fenômeno biológico. A presente dissertação objetivou identificar as representações sociais do 
consumo de carne em Belo Horizonte, MG, adotando-se a metodologia qualitativa, tratando-se, 
portanto, de uma pesquisa qualitativa em representações sociais. Foram feitas entrevistas 
semiestruturadas com 34 frequentadores do Mercado Central de Belo Horizonte, que 
posteriormente foram analisadas através da técnica de análise de conteúdo. Verificou-se que 
majoritariamente o gosto pela carne é representado como uma construção cultural e que carne 
ocupa o papel central das refeições, servindo, inclusive, de elemento para coesão social. O 
hábito de abstinência da carne no período da Quaresma, apesar de adotado, mostrou ser 
incentivado apenas pela tradição e norma da Igreja Católica. Observou-se que a carne 
vermelha em várias ocasiões tem a ela atribuída, exclusivamente, o significado de “carne”. No 
que diz respeito à saúde, houve grande diversidade de representações, sendo o consumo de 
carne representado como saudável ou não saudável de acordo com a circunstância. Da 
mesma forma, quando em evidência o preço da carne, essa transitava de item necessário para 
opcional. A carne foi fortemente identificada como fonte de proteína e a carne branca 
considerada mais saudável que a vermelha. A carne de porco foi representada como gordurosa 
e potencial transmissora de doenças. Verificou-se que em geral as representações sociais do 
consumo da carne são independentes das representações dos animais de produção. Os 
resultados obtidos podem ser úteis tanto para a indústria da carne quanto para defensores do 
não consumo da mesma e abrem portas para a realização de pesquisas com recortes mais 
específicos buscando o aprofundamento do estudo de representações sociais de temas 
particulares relacionados ao consumo de carne.  

Palavras-chave: consumo de carne, representações sociais, Mercado Central de Belo 
Horizonte, epidemiologia.  

ABSTRACT 

Feeding is modeled by culture, being full of symbolisms. It is certainly not restricted to a 
biological phenomena. The goal of the present dissertation was to identify social 
representations of meat consumption in Belo Horizonte, Minas Gerais, through qualitative 
methodology. Semi-structured interviews were conducted with 34 Belo Horizonte Central Market 
goers and analyzed based on the content analyze technique. It was verified that the taste for 
meat is mainly represented as a cultural construction and also that meat takes a central part on 
meals sometimes being used as an element of social cohesion. Although some people regularly 
adopt the absence of meat during the period of lent this observance showed to be based only 
on tradition and Catholic Church norm. It was observed that in several occasions red meat 
detained exclusively in itself the meaning of “meat”. There were several representations towards 
health, being meat consumption represented as being healthy or not healthy depending on the 
circumstance. Furthermore, when costs were approached, meat transited from a necessary to 
an optional item. Meat was strongly identified as a source of protein and white meat was 
considered healthier than red meat. Pork meat was represented as fat and as a potential 
disease carrier. It could be verified that in general social representations of meat consumption 
are independent of the representations of production animals. Obtained results may be useful to 
meat industry as well as to non-consuming defenders, opening the doors to research production 
with more specific side views.  Its aim would be in the deepening of social representations study 
on particular themes that are meat consumption related.  

Keywords: meat consumption, social representations, Belo Horizonte Central Market, 
epidemiology 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo o Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 
Animal – RIISPOA (Brasil, 1952), por "carne 
de açougue" entendem-se as massas 
musculares maturadas e demais tecidos 
que as acompanham, incluindo ou não a 
base óssea correspondente, procedentes de 
animais abatidos sob inspeção veterinária. 
Na cadeia de produção e consumo desse 
alimento, merece destaque a ação 
profissional do Médico Veterinário, que 
intervém para a adequada produção, 
transformação, qualidade e segurança da 
carne para consumo humano. Não obstante, 
a formação e o trabalho desse profissional 
têm comumente se restringido à dimensão 
técnico-biológica.  

A partir do século XIX, as ciências 
modernas relacionadas à nutrição 
desenvolveram-se com caráter 
multidisciplinar, reunindo avanços em 
distintos ramos das ciências naturais, 
mantendo, no entanto, o enfoque 
majoritariamente biológico. As ciências 
humanas foram consideradas apenas como 
bases teóricas periféricas e auxiliares. 
Dessa forma, os aspectos que rompem a 
barreira do biológico têm sido geralmente 
negligenciados (Carneiro, 2003).  

Segundo Canesqui e Garcia (2005), a 
abordagem da alimentação não comporta 
olhares unilaterais, uma vez que, sendo 
imprescindível para a vida e sobrevivência 
humanas, uma necessidade básica e vital, 
ela é necessariamente modelada pela 
cultura e sofre efeitos da organização da 
sociedade. O comer vai além de ingerir 
calorias e nutrientes para manter o 
funcionamento corporal adequado. Comer 
envolve seleção, escolhas, ocasiões e 
rituais, imbrica-se com a sociabilidade, com 
ideias e significados, com as interpretações 
de experiências e de situações. 

O tema alimentação é capaz de gerar 
indagações que levam a refletir sobre 
questões como a relação da cultura com a 

natureza, o simbólico e o biológico. O 
homem, ao se alimentar, cria práticas e 
atribui significados àquilo que está 
incorporando a si mesmo, o que ultrapassa 
a simples utilização do alimento pelo 
organismo (Maciel, 2001). 

Para Fischler (2001) citado por Maciel 
(2001), se é possível avaliar o valor nutritivo 
do alimento, o ato alimentar implica, 
também, em um valor simbólico, o que torna 
complexa a questão, pois requer outro tipo 
de abordagem. 

Considerando esse quadro complexo do 
processo cultural da alimentação, em seus 
amplos aspectos, com este trabalho 
pretendeu-se explorar a dimensão do 
consumo da carne extrapolando-se a 
fronteira do biológico e conhecer valores 
relacionados e representações simbólicas 
envolvidas em tal prática alimentar. Para 
conseguir esse intento, adotou-se como 
alicerce a metodologia qualitativa e a teoria 
das representações sociais.  

Tal pretensão exigiu um trabalho 
interdisciplinar, uma vez que se optou por 
referenciais, em princípio, próprios das 
ciências humanas. Esse fato, além de 
demasiado desafiador, foi grande motivador 
para realização desta pesquisa.  

Garcia (2005) compara a dificuldade em 
transitar por outras áreas do conhecimento 
à situação do estrangeiro: “busca-se a 
familiaridade, mas não deixa de ser 
estrangeiro, e esta situação se perpetua na 
volta ao lugar de origem, como no caso 
daquela pessoa que, tendo passado muito 
tempo fora de sua terra, perde a noção de 
pertencimento espacial. Depois, pode-se 
tentar um diálogo entre as diferentes áreas 
de conhecimento e tratar das tensões 
teóricas e metodológicas que emergem”. A 
autora reconhece a situação de desconforto 
ao se tentar a integração de disciplinas em 
uma investigação uma vez que, na busca 
por melhores respostas ao objeto estudado, 
pode haver um distanciamento dos 
referenciais de domínio e ainda serem 
desconhecidos os limites de possibilidades 
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de outras disciplinas. Entretanto, destaca a 
ampliação das perspectivas de análise e 
compreensão, não pelo fato de se adotar 
fielmente o paradigma de outra disciplina, 
mas pelo propósito de tentar entender ou 
interagir com um dado objeto de estudo sem 
confinar-se na fronteira de uma disciplina.   

Diante do exposto, esta dissertação teve 
como objetivo conhecer as representações 
sociais do consumo de carne construídas 
por frequentadores do Mercado Central de 
Belo Horizonte, MG. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Alimentação: rompendo a fronteira do 
biológico 

A alimentação, assim como a respiração e a 
ingestão de água, é uma das necessidades 
humanas básicas. No entanto, além de uma 
necessidade biológica, é um complexo 
sistema simbólico de significados sociais, 
sexuais, políticos, religiosos, éticos, 
estéticos etc (Carneiro, 2003). Canesqui e 
Garcia (2005) afirmam que essa 
imprescindibilidade faz da alimentação um 
ato necessariamente modelado pela cultura 
e que sofre efeitos da organização da 
sociedade.  

Segundo Maciel (2004), a alimentação é 
mais que um elemento da “cultura material”, 
pois implica em representações e 
imaginários e envolve escolhas, 
classificações e símbolos que organizam as 
diversas visões de mundo no tempo e no 
espaço. Para Fischler (2001) citado por 
Maciel (2001), o homem nutre-se também 
de imaginário e de significados, partilhando 
representações coletivas.  

O simbolismo no ato de alimentar não é 
recente na história da humanidade. Perlès 
(1998) afirma que a alimentação pré-
histórica já não respondia exclusivamente 
às necessidades nutricionais. A partir do 
paleolítico, desenvolvimentos técnicos e 
econômicos permitiram múltiplos e variados 
modos de conservação e de preparação de 
alimentos. Ao mesmo tempo, as escolhas 
alimentares se diversificaram e orientaram 

as estratégias econômicas, sendo 
reciprocamente influenciadas por ela. 
Devido à variedade de alimentos que 
permitiam atender às necessidades 
dietéticas do homem, é provável que 
preferências culturais já tenham se 
manifestado desde essa época. A partir do 
neolítico, graças a fósseis mais abundantes 
e mais bem conservados, isso se confirma. 

Carneiro (2003) faz distinção entre a fome 
biológica e o que chamou de “apetites”, que 
seriam expressões dos variáveis desejos 
humanos e cuja satisfação não obedece 
apenas ao curto trajeto que vai do prato à 
boca, mas se materializa em hábitos, 
costumes, rituais e etiquetas.  

De forma semelhante, Gonçalves (2004) 
descreve a diferenciação entre fome e 
paladar feita por Luis da Câmara Cascudo, 
folclorista e etnógrafo que, entre outros 
temas, escreveu sobre comida. Na 
perspectiva de Cascudo, o paladar seria 
determinado por padrões, regras e 
proibições culturais, sendo um elemento 
poderoso e permanente na delimitação das 
preferências alimentares humanas. Devido 
a isso, aponta como difícil tarefa a 
modificação brusca do paladar. Já a fome, 
que estaria subordinada ao paladar, seria 
apenas uma necessidade biológica a ser 
satisfeita.  

Segundo Mintz (2001), o gosto do ser 
humano pelas substâncias não é inato, 
forjando-se no tempo e entre os interesses 
econômicos, os poderes políticos, as 
necessidades nutricionais e os significados 
culturais. Nesse mesmo sentido, Maciel 
(2001) salienta que o que é comida para 
uma cultura, pode não o ser em outra, 
derivado não de seu valor nutritivo ou perigo 
a saúde. A autora exemplifica citando o cão, 
não representado como alimento no 
ocidente e, ao contrário, considerado uma 
iguaria fina entre alguns grupos orientais.  

Por intermédio do paladar, os indivíduos e 
grupos distinguem-se, opõem-se a outros 
indivíduos e grupos e assim constroem-se 
as identidades culturais (Gonçalves, 2004). 
Como exemplo temos o churrasco, de tal 
forma relacionado ao gaúcho, figura 
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emblemática do sul do Brasil, que as 
churrascarias que se espalham por todo o 
país reivindicam para si o título de “gaúcha”, 
ou de estabelecimento onde é servido “o 
verdadeiro churrasco gaúcho” (Maciel, 
2005).  

Outra distinção que merece ser mencionada 
é feita entre comida e alimento por DaMatta 
(1984; 1987) e Gonçalves (2004). A comida 
está associada a um corpo que é 
culturalmente formado, enquanto o alimento 
tem a ver com um corpo concebido em 
termos estritamente fisiológicos, definido em 
termos de suas necessidades biológicas 
elementares.  Dessa forma, enquanto o 
alimento está relacionado à fome, a comida 
liga-se ao paladar. O alimento seria algo 
universal e geral. Já a comida ajudaria a 
estabelecer uma identidade, definindo, por 
isso mesmo, um grupo, classe ou pessoa. 
Assim como Maciel (2005), DaMatta (1984; 
1987) recorre ao exemplo do churrasco 
como comida de gaúcho, o qual é cercado 
do ritual da comensalidade. Como diz o 
conhecido adágio de Brillat-Savarin (1995): 
“dize-me o que comes e te direi quem és”. 

A comensalidade é a prática de comer junto, 
partilhando (mesmo que desigualmente) a 
comida. Comer não é um ato solitário ou 
autônomo do ser humano, ao contrário, é a 
origem da socialização, pois nas formas 
coletivas de se obter comida, a espécie 
humana desenvolveu utensílios culturais 
diversos, talvez até mesmo a própria 
linguagem. A origem da comensalidade é 
tão antiga quanto a espécie humana, pois 
até mesmo outras espécies animais a 
praticam. A diferença é que atribuímos 
sentidos aos atos da partilha e eles se 
alteram com o tempo (Carneiro, 2005).  

O caráter simbólico-ritual do comer se 
expressa claramente no hábito de convidar 
pessoas para jantar em nossa casa, no 
“jantar fora” em determinadas ocasiões, ou 
no “almoço do domingo”. Nessas e em 
outras ocasiões análogas, há algo mais em 
jogo do que necessidades nutricionais. Não 
convidamos pessoas para jantar em nossa 
casa a fim de alimentá-las enquanto corpos 
biológicos, mas para alimentar e reproduzir 
relações sociais. A presença da comida, 

contudo, é central, reconstruindo-se 
necessidades biológicas em necessidades 
sociais (Woortmann, 2004). 

Para Ishige (1987), as refeições feitas em 
comum reforçam o grupo e contribuem para 
coesão. Partilhar a refeição é igualmente 
partilhar sensações, razão pela qual, em 
numerosas sociedades, as celebrações 
rituais são acompanhadas por banquetes, 
ocasiões nas quais são reforçados laços 
antigos ou criam-se novos. 

Joannès (1998) aborda a função social do 
banquete nas primeiras civilizações. Apesar 
de compartilharem elementos comuns, os 
banquetes privados e oficiais possuíam 
significações distintas. A sociabilidade 
sobressaía nos banquetes particulares. A 
partilha importava mais do que a própria 
composição da refeição, já que muitas 
vezes se tratava de alimentos e bebidas 
elementares. Já os banquetes reais eram 
marcados pela necessidade de evidenciar o 
prestígio. 

Brillat-Savarin (1995) comenta sobre os 
intrinsecamente humanos “prazeres da 
mesa”, que consistem em determinadas 
sensações proporcionadas por várias 
circunstâncias ligadas aos fatos, coisas e 
pessoas que acompanham a refeição. Cada 
refeição que compartilhamos numa mesa 
constitui a evolução da natureza para 
cultura, à medida que passamos da simples 
satisfação dos nossos apetites animais em 
meio a um quase silêncio à prática da 
elevada arte da conversação. Os prazeres 
da mesa começam com o ato de comer (na 
visão do autor especificamente com o ato 
de comer carne, já que foi a necessidade de 
cozinhá-la e dividi-la que fez com que 
reuníssemos pela primeira vez), mas podem 
terminar aonde quer que o diálogo entre os 
seres humanos nos leve. 

Woortmann (2004) e Gonçalves (2004), 
mais uma vez sob a perspectiva de Luis da 
Câmara Cascudo, dão significado especial 
ao termo “refeição”, tratando-o como o ato 
de comer em grupo. O simples ato de 
comer, segundo Gonçalves (2004), tende a 
ser fragmentário, casual, individualizado e 
eventualmente solitário.  
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2.2 O consumo da carne 

Podemos caracterizar a carne sob dois 
diferentes enfoques se levarmos em 
consideração os conceitos de alimento e 
comida já discutidos. 

2.2.1 Carne como alimento 

Como alimento, a carne é reconhecida 
como uma importante fonte de proteína, 
vitamina B12, vitamina D e ácidos graxos 
essenciais do tipo ômega 3, bem como 
minerais biodisponíveis como ferro, zinco e 
selênio (Schönfeldt e Gibson, 2008).  

Contudo, a importância da carne na dieta 
humana por vezes é superestimada. 
Durante muitos anos, a quantidade de 
proteína contida na alimentação de alguns 
habitantes de Papua Nova Guiné foi 
considerada tão reduzida que a tornava 
incompatível com o equilíbrio proteico 
adequado. Apesar de terem a possibilidade 
de pescar e caçar, 75% do consumo de 
calorias era representado por inhame, 
banana e nozes e as proteínas animais 
representavam menos de 20% do total de 
proteínas do regime alimentar. No entanto, 
apresentavam condições de saúde 
melhores do que populações europeias 
convenientemente alimentadas segundo 
padrões nutricionais vigentes. Mesmo sendo 
pobre, o consumo de proteínas era 
suficiente em termos biológicos e não 
experimentava necessidade “intrínseca”, 
fundamental e biológica de ser 
complementado com proteínas de origem 
animal (Durnin, 1987).  

Segundo Slywitch (2010), as proteínas 
vegetais podem ser iguais ou melhores que 
as proteínas animais, a qualidade depende 
da fonte ou da sua combinação. A ingestão 
de aminoácidos essenciais pode ser 
tranquilamente atingida utilizando-se 
apenas as proteínas vegetais, uma vez que 
todos eles são encontrados em abundância 
no reino vegetal. 

A dieta vegetariana (caracterizada pela não 
inclusão da carne), mesmo aquelas em que 
há total restrição de produtos de origem 

animal (vegetariana estrita), são saudáveis, 
nutricionalmente adequadas e podem trazer 
benefícios na prevenção e tratamento de 
algumas doenças. Ainda, dietas 
vegetarianas bem planejadas são 
apropriadas para todos os estágios do ciclo 
de vida dos indivíduos, incluindo gravidez, 
lactação, infância e adolescência e até 
mesmo para atletas (POSITION, 2009). 

Diversos estudos relacionam o alto 
consumo de carne com o surgimento de 
algumas doenças. Walker et al. (2005) 
constataram que o consumo de carne nos 
Estados Unidos e em outros países do 
mundo excede as necessidades nutricionais 
e contribui para altas taxas de doenças 
crônicas como doença cardiovascular, 
diabetes mellitus e alguns cânceres. Sinha 
et al. (2009) concluem que o consumo da 
carne vermelha e da carne processada está 
associado com o aumento das mortalidades 
total, por câncer e por doenças 
cardiovasculares. Hailu et al. (2006) 
associam o grande consumo de carne com 
a alta prevalência de artrites degenerativas 
na população por eles estudada. Song et al. 
(2004) indicam que o alto consumo de carne 
vermelha, especialmente as processadas, 
pode aumentar o risco de desenvolvimento 
de diabetes do tipo II em mulheres. 
Segundo Slywitch (2010), o consumo de 
carne (vermelha ou branca) está associado 
com um risco 88% maior de se desenvolver 
câncer de intestino grosso e 55% maior de 
câncer de próstata. 

Apontando em direção contrária, estudos 
como o de McAfee et al. (2010) reforçam os 
benefícios do consumo da carne e 
denunciam que diversos estudos que 
associam o consumo de carne vermelha ao 
risco de doenças cardiovasculares e câncer 
de colón apresentam importantes limitações 
e inconsistências metodológicas que podem 
causar grande impacto na validade dos 
achados.   

2.2.2 Carne como comida 

Segundo Woortmann (2004), a comida por 
excelência é a carne, e não devido apenas 
ao seu preço. O componente central das 
refeições constitui-se sempre num alimento 
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de origem animal, notadamente nas 
refeições cerimoniais e/ou públicas. O 
cardápio de um restaurante divide-se 
sempre entre “carnes”, “frutos do mar” e 
“aves”, sendo os vegetais apenas 
“acompanhamentos” ou anexos 
desprestigiados, para clientes debilitados de 
corpo ou de bolso.  

Fiddes (1991) afirma que em diferentes 
contextos, culturas, grupos sociais e 
períodos históricos a carne é soberana. Na 
hierarquia da comida, a carne estaria no 
topo, particularmente a carne vermelha, 
pelo fato do status e do significado da carne 
estar essencialmente ligado a ela. Com 
menor status estariam as carnes brancas 
(frango e peixe) e, abaixo, outros produtos 
de origem animal (ovos e queijo). Mais 
abaixo estariam os vegetais, considerados 
insuficientes para formar uma refeição e, 
portanto, representando apenas um papel 
auxiliar. Sendo assim, a carne muitas vezes 
é considerada a comida “verdadeira”. 
Segundo Rial (2004), para muitas culturas a 
presença da carne é fator importante para 
que uma ocorrência alimentar seja 
considerada refeição. 

Segundo Gvion-Rosenberg (1990), a 
posição dominante da carne também é 
ilustrada pelo fato da sua presença atribuir o 
nome de um prato, mesmo quando aparece 
como um mero ingrediente, como por 
exemplo, em uma salada. A dominância 
absoluta da carne na cozinha ocidental é 
ainda refletida na cultura vegetariana. A 
culinária vegetariana e a culinária à base de 
carne não apenas compartilham a mesma 
estrutura de refeições e pratos, mas 
também percepções semelhantes sobre o 
valor da carne e vegetais. Em alguns pratos 
vegetarianos, vegetais são frequentemente 
utilizados como se fossem carne e 
restaurantes vegetarianos muitas vezes 
empreendem esforços para seus pratos 
parecerem o máximo possível com pratos 
de carne. 

Segundo Bolaffi (2000), tanto ao longo da 
história quanto em torno do globo, o 
consumo de carne sempre aumenta com o 
desenvolvimento econômico entre as 
camadas mais ricas da população, 

sugerindo uma preferência permanente e 
universal pela carne. Muito embora, mesmo 
em épocas de abundância, a carne jamais 
ter constituído o item básico e fundamental 
da alimentação popular. Ela sempre foi um 
complemento, não para matar a fome e para 
saciar, mas simplesmente para agradar e 
divertir o paladar. Por exemplo, em 
Madagascar os membros da elite 
consomem sete vezes mais proteína animal 
do que as camadas mais populares. Até nos 
Estados Unidos, onde a carne sempre foi 
muito abundante e, assim, poderia ter seu 
consumo ampliado socialmente, os ricos 
consomem 25% a mais que os pobres. 

Num estudo feito por Zaluar (1982) com 
camadas de baixa renda no universo 
urbano, observou-se o maior status dado à 
carne, sobretudo a vermelha. Para as 
famílias estudadas, comida é basicamente 
feijão, arroz e carne. As verduras, os 
legumes, as frutas, no discurso, aparecem 
sempre como alimentos que servem para 
“tapear” e frequentemente vêm na forma 
diminutiva: “saladinhas”, “verdurinhas”, 
“coisinhas”, que “não dá”, que “não 
satisfaz”. O que não é comida pode incluir 
peixe, canja de galinha, frutas, verduras. E 
não são comida porque não sustentam, não 
“enchem a barriga”, não satisfazem, não 
são “fortes”. A substituição da carne 
vermelha pelo ovo, peixe, mortadela ou 
linguiça, prática usual entre eles, dá-lhes 
apenas uma medida de sua eterna condição 
de pobres que não têm dinheiro para 
comprar o alimento que mais valorizam: a 
carne, a comida mais “forte”, a que tem 
mais vitamina. 

Canesqui (2005), contrapondo duas 
pesquisas sobre a prática alimentar 
cotidiana de famílias trabalhadoras urbanas, 
uma realizada no início de 1970 e outra em 
2002, observou que a presença ou ausência 
da carne marca simbolicamente a 
abundância ou a privação alimentar, 
respectivamente. Percebeu-se que a 
inclusão da carne na hierarquia das 
necessidades dos alimentos era ambígua, 
ora está igualmente em ambas as 
pesquisas entre os alimentos “menos 
necessários”, ora comparecendo entre os 
de “luxo”, na primeira pesquisa, por força 
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das barreiras do acesso e da raridade de 
seu consumo, deslocando-se, na segunda 
pesquisa, das aspirações para o consumo 
efetivo, simbolizando a prosperidade 
alimentar, o maior poder de compra e o 
cumprimento a contento dos deveres 
paternos.  

Além do mais, o uso de verduras e legumes 
era considerado adequado para as 
mulheres e os jovens e menos para os 
homens, que preferem a carne bovina, 
ligada simbolicamente à masculinidade e à 
virilidade, além de ter seus efeitos 
percebidos na saciedade e no 
prolongamento da energia corporal. 

Woortmann (2004), com base no trabalho 
de Oliveira (1977), chama atenção para o 
especial valor simbólico que carne 
apresenta nas refeições que são feitas em 
público. No grupo de operários estudado, 
observou-se que atenção especial era dada 
à montagem da marmita. A carne, item de 
prestígio, deveria sempre ser colocada por 
cima, em lugar de destaque. A refeição feita 
no local do trabalho é uma refeição pública, 
pois todos podem ver o que cada um está 
comendo. O conteúdo da refeição é tido 
como um indicador da situação econômica 
de seu consumidor, que é quase sempre o 
chefe da família, e ele é avaliado de acordo 
com o status profissional-econômico de 
cada um. Devido a isso, é vergonhoso que 
um operário qualificado seja obrigado a 
exibir uma marmita ou um prato no qual 
faltam certos itens de prestígio. Há por isso 
uma clara diferença de atitude no que 
concerne à falta de carne, por exemplo, na 
refeição feita em casa (entre quatro 
paredes, por assim dizer) e naquela feita em 
público (mas produzida em casa).  

Petrich (1987) discorre sobre o simbolismo 
da carne na Argentina. A partir do século 
XVII, a carne bovina tornou-se o alimento 
básico e o churrasco, a técnica culinária 
mais frequente e que denota abundância 
em contraste com a do cozimento, que 
caracteriza a escassez e impõe economia. 
A carne preparada dessa forma, além de 
conservar o “suco”, aumenta o volume. O 
churrasco, ao contrário, resseca e reduz. No 
contexto do pampa, terra aparentemente 

sem limites, a cozinha adquiriu 
características que lhe são similares. A 
carne é preparada ao ar livre e destinada ao 
grupo familiar, agregados e amigos que, 
mesmo sem convite formal, chegam para 
compartilhar a refeição. O caráter masculino 
é outro aspecto importante dessa cozinha. 
O homem não se encarrega apenas da 
obtenção do alimento (caça ou criação) e 
das primeiras transformações (carnear, 
desossar etc.), mas também da etapa final 
do churrasco. 

No final do século XIX e início do século XX, 
o panorama ampliou-se com a chegada de 
imigrantes. Entretanto, a escolha dos 
alimentos já estava determinada. A carne de 
boi constituía o alimento básico e todas as 
outras carnes ou cereais seriam postos em 
segundo plano. Quanto à técnica de 
preparação, nenhuma superou o churrasco. 
Para os argentinos a carne assada 
simboliza a assimilação direta da vitalidade 
do animal e da natureza. Se se deseja 
manter o vigor, basta comê-la em 
quantidade. Outros alimentos são 
considerados secundários e, portanto, 
prescindíveis. Isso determinou um 
excessivo consumo de carne em 
detrimento, por exemplo, de produtos 
lácteos. A escolha histórica da carne bovina 
não só se manifesta pelo seu grande 
consumo, mas também pela rejeição a 
outros tipos de carne. Apesar da 
extraordinária riqueza de peixes da costa 
argentina, a carne branca e magra do 
pescado não substitui, sequer 
complementarmente, a carne bovina. As 
razões não são biológicas, econômicas (o 
pescado nacional não é mais caro que a 
carne bovina) ou impostas pelo meio 
ambiente. A carne de peixe foi introduzida 
nos hábitos alimentares de forma 
esporádica e com valor puramente 
simbólico: por influência espanhola, come-
se bacalhau nas sextas-feiras da Quaresma 
e durante a Semana Santa. Fora essas 
ocasiões, o peixe se encontra geralmente 
excluído da mesa familiar.  

A autora afirma que a carne assada é 
indubitavelmente um marco de 
“argentinidade” e que, além dos valores 
práticos, se deve fundamentalmente ao 
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conteúdo simbólico do qual cada pessoa 
retira um máximo de prazer de cada porção 
ingerida do alimento nacional. Dessa forma, 
são as representações simbólicas da 
realidade que permitem que se coma um 
pedaço de carne cuja consistência evoca 
uma terra opulenta e selvagem e que, como 
a carne, se conquista mordendo com força. 

Jackson (1999), ao descrever o simbolismo 
na alimentação, atribui à carne uma 
qualidade totalmente diferente da matéria 
vegetal, uma espécie de intensidade, o 
poder da vida animal muscular capturado no 
calor da caça. Chama atenção para o termo 
“carnudo”, que significa alguma coisa 
concentrada, uma essência desprovida de 
revestimentos supérfluos. Ainda, segundo a 
autora, o poder muscular de um homem e o 
heroísmo de guerra estão associados a um 
bom consumo de carne. 

Segundo Carneiro (2003), o consumo de 
carne constituiu no Ocidente um modelo de 
virilidade, associado não só à caça como 
atributo masculino, mas também a uma 
noção de que o homem necessita de 
alimentos adequados a sua função guerreira 
e belicosa. 

Associação semelhante é descrita por 
Strong (2004) no período feudal. O 
consumo de carne era tido como essencial 
para a força física, e esta era a força que 
preocupava diretamente a nova nobreza 
feudal, cujo papel na sociedade limitava-se 
a lutar e caçar como um treinamento para a 
guerra. Desse modo, a carne, como sendo 
fonte de proezas físicas, passou a ser 
encarada como atributo de poder e 
comando. Nesse contexto, o autor cita como 
exemplo o elogio a Henrique I da Inglaterra: 
“grande devorador de carne”. Da mesma 
forma, a interdição da carne para 
malfeitores de alta estirpe no período 
carolíngeo enfatizava seu significado como 
fonte de força e poder aristocráticos. Essa 
equação entre carne e poder explica 
também as quantidades imensamente 
pródigas consumidas pelas classes 
dominantes, comer bastante era literalmente 
um sinal de verdadeira nobreza. 

Elias (1990) também relata o alto consumo 
de carne pela classe alta na Idade Média. 
Havia a tendência de devorar quantidades 
de carne que nos parecem fantásticas. No 
entanto, nos mosteiros predominava a 
abstenção ascética de toda a carne, 
resultada da autorrenúncia e não de 
carência. Ao contrário, entre os 
camponeses, o consumo era limitado por 
mera escassez. Porém, o que é 
principalmente discutido pelo autor é a 
mudança que se deu na maneira como a 
carne é servida desde a Idade Média até os 
dias atuais. Na classe alta medieval, o 
animal morto ou grandes partes do mesmo 
eram trazidas inteiras para a mesa, desde 
peixes até porcos e bois assados no espeto. 
O animal era trinchado à mesa e a arte de 
trinchar bem deveria ser dominada pelo 
homem educado, estando inclusive relatada 
nos livros sobre boas maneiras. O trincho e 
distribuição da carne eram considerados 
honras especiais.  

Segundo o referido autor, o 
desaparecimento gradual desse costume 
liga-se a vários fatores, entre eles a redução 
gradativa da unidade familiar e a 
transferência de atividades de produção e 
processamento (fiação, tecelagem, abate de 
animais etc.) da casa para especialistas que 
as desempenham profissionalmente, 
tornando-se a família apenas consumidora 
desses serviços. Outro motivo sublinhado 
seria a tendência psicológica acompanhada 
de um processo social mais amplo: hoje 
causaria repugnância a muitas pessoas se 
elas tivessem que trinchar meio novilho ou 
um porco à mesa ou cortar a carne de um 
faisão ainda adornado com suas penas. A 
partir de um padrão de sentimentos 
segundo o qual a vista e o trincho de um 
animal morto à mesa eram coisas realmente 
agradáveis, ou pelo menos não 
desagradáveis, o desenvolvimento levou a 
outro tipo de representação pela qual a 
lembrança de que o prato de carne tem algo 
a ver com o sacrifício do animal é evitada a 
todo custo. Em muitos dos nossos pratos de 
carne, a forma do animal é tão disfarçada e 
alterada pela arte da preparação e trincho 
que, quando comemos, não nos lembramos 
de sua origem. 
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O trincho em si não desapareceu, uma vez 
que o animal, claro, deve ser cortado antes 
de ser comido. Entretanto, o repugnante é 
removido para o fundo da vida social. 
Especialistas cuidam disso no açougue ou 
na cozinha. Ainda segundo Elias (1990), na 
antiga civilização chinesa, mais do que em 
qualquer outra, o ocultamento do ato de 
trinchar por trás das cenas foi efetuado mais 
cedo e mais radicalmente do que no 
Ocidente.  

Garcia (1997a), em sua pesquisa sobre 
práticas e comportamento alimentar no meio 
urbano, utilizando como referencial a teoria 
das representações sociais, identificou as 
mudanças nas práticas e sentimentos 
vinculados à forma de servir a carne 
descritas por Elias (1990). Um dos 
entrevistados, mesmo dizendo-se 
vegetariano, consumia carne de 
hambúrguer. Houve a tentativa de descrever 
e diferenciar a carne de hambúrguer por 
“não tem gosto de carne” ou ser “uma carne 
meia...”, o que, segundo a autora, mascara 
sua origem. 

Holm e Möhl (2000) pesquisaram 
percepções sobre a qualidade de alimentos 
consumidos por 20 famílias dinamarquesas 
através de metodologia qualitativa e 
também obtiveram resultados que 
concordam com as interpretações de Elias 
(1990). Dentre os entrevistados (nenhum 
vegetariano), a maioria demonstrou 
desconforto quanto ao consumo da carne. 
Uma sensação de repugnância em relação 
à carne está presente mesmo entre 
consumidores que não têm uma atitude 
coerente, crítica e baseada na moral quanto 
à produção desta. A necessidade de 
redução do consumo de carne era 
frequentemente referida pelos entrevistados 
como uma norma social. No entanto, a 
carne era incluída na maioria dos jantares 
das famílias entrevistadas, sendo a carne 
moída a preferida. Além da textura e da 
versatilidade, a preferência dava-se, 
segundo os entrevistados, pelo fato dela 
não ser facilmente associada a um animal 
vivo. Esse fator era considerado importante 
para alguns, especialmente no preparo de 
refeições para as crianças, que muitas 

vezes se recusavam a comer a carne 
preparada em pedaços grandes devido à 
sua compaixão pelos animais. Um dos 
entrevistados da pesquisa citada expressou 
a questão da seguinte forma: “Eu não gosto 
dos cortes comuns de carne. Provavelmente 
isso se deva ao pensamento do que a carne 
é. Que ela foi um animal. Então eu como 
mais carne moída”. 

Woortmann (1978) descreve um sistema de 
classificações funcionais de alimentos que 
opera em todo o Brasil e em muitas partes 
da América Latina. Esse sistema atua 
através de três pares de oposições: 
Quente/Frio, Forte/Fraco, 
Reimoso/Descarregado. Muitas prescrições 
e proibições alimentares são baseadas 
nesse sistema de classificações repleto de 
representações simbólicas. 

Todos os alimentos são percebidos como 
sendo “quentes” ou “frios”, ou, em algumas 
regiões, como “normais”. Há uma série de 
critérios que, aplicados sucessivamente, 
irão determinar se o alimento de origem 
animal é “quente”, “frio” ou “normal”: a 
espécie a que pertence, o habitat, os 
hábitos alimentares, a conformidade das 
características gerais da espécie e o 
preparo culinário (que poderá transformar 
em “fria” uma carne percebida, em primeira 
instância, como “quente”). É interessante 
observar que, se a classificação dos 
alimentos em “quentes” e “frios” é universal, 
alimentos específicos podem ser 
considerados “quentes” em uma região e 
“frios” em outra. A Tabela 1 ilustra tais 
diferenças. 

Um tipo de carne pode ser considerado frio 
porque o animal correspondente “não tem 
sangue” (jaboti, ostra sernambi, 
caranguejo). No entanto, a carne de porco é 
considerada fria no Pará, apesar do porco 
ser percebido como sanguíneo. A 
explicação poderia estar na cor “branca” da 
carne de porco comparada à do bovino, ou 
ao fato do porco viver na lama, isto é, num 
“ambiente frio”. Todavia, no Distrito Federal, 
a carne de porco é percebida como 
“quente”.
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Tabela 1 - Classificação de diferentes carnes segundo a característica de Quente (Q), Fria (F) 
ou Normal (N) em quatro locais no Brasil. 

 
Alimento Itapuá (PA) Mossâmedes (GO) Belo Horizonte (MG) Distrito Federal 

Carne bovina Q N Q ou F N 

Carne de frango Q N F N 

Carne de pato Q N Q - 

Carne de porco F Q Q Q 

Adaptado de Woortmann (1978). 

 
O autor observa que há uma alta proporção 
de alimentos em relação aos quais existe 
grande divergência de opiniões em Belo 
Horizonte. A carne bovina, por exemplo, 
para alguns é “quente” e para outros, “fria”. 
A falta de consenso pode refletir uma 
desorganização de sistemas cognitivos 
tradicionais ou simplesmente variações 
regionais.  

Segundo o mesmo autor, em Belo 
Horizonte, comidas “quentes” são as que 
“desandam a pessoa”, provocando diarreias 
e distúrbios estomacais ou intestinais. São, 
por isso, contraindicadas para quem tem 
“problemas digestivos”. Comidas “frias”, por 
sua vez, são contraindicadas na presença 
de problemas das vias respiratórias. 
Identifica-se então a expressão de uma 
relação percebida entre o alimento e o 
organismo humano que, todavia, pode ser 
variável. 

Outro critério de classificação diz respeito 
ao grau de força do alimento. Os vários 

alimentos são percebidos como tendo graus 
variáveis de força e são classificados com 
referência a duas categorias polares, 
“fortes” e “fracos”, entre as quais se 
distribuem segundo diferentes gradações. A 
Tabela 2 mostra algumas classificações de 
carne quanto a esse critério, no entanto, de 
forma simplificada uma vez que, enquanto 
algumas populações tendem a definir um 
alimento simplesmente como “forte” ou 
“fraco”, outras estabelecem outros graus de 
força. Em Mossâmedes, por exemplo, as 
carnes de porco e de caça são classificadas 
como “muito fortes” e a carne bovina como 
“forte”.  

Assim como em relação ao atributo “quente” 
ou “frio”, as representações para cada 
alimento ligadas ao grau de força variam 
entre regiões, mas, igualmente, o modelo 
cognitivo parece uniforme. Isto é, o 
conteúdo da definição de “força” e o 
estabelecimento da relação entre o alimento 
e o organismo é altamente consistente. 
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Tabela 2 - Classificação de diferentes carnes segundo a característica de Fraca (f) ou Forte (F) 
em quatro locais no Brasil 
 

Alimento Itapuá (PA) Mossâmedes (GO) Belo Horizonte (MG) Distrito Federal 

Carne bovina F F F F 

Carne de frango F f F F 

Carne de caça F F - - 

Carne de peixe F - F - 

Carne de porco - F F - 

Adaptado de Woortmann (1978). 

 
Como se pode observar, de modo geral, a 
carne é representada como “forte”. O grau 
de força associa-se ao valor nutritivo 
percebido do alimento, sendo o principal 
indicador da qualidade de “forte” dado pela 
sensação de saciedade que o mesmo 
produz. Por outro lado, a categoria “forte” 
associa-se à categoria “sadio”. A comida 
“forte” é aquela adequada ao indivíduo 
sadio e não adequada ao indivíduo doente. 
Também é mais “forte” o alimento de origem 
local. Finalmente, a força percebida 
relaciona-se à cor do alimento e a certos 
processos de transformação. Quanto mais 
“vermelho”, tanto mais forte, quanto mais 
“branco”, tanto mais fraco. 

O terceiro par de oposições que integra a 
representação e a classificação dos 
alimentos gira em torno da noção de 
“reima”. Em geral, a “reima” não é definida. 
Trata-se de uma qualidade que torna o 
alimento “ofensivo” para certos estados do 
organismo. O reimoso se aproxima do 
“quente” e do “forte”. Não significa isso, 
todavia, que “reimoso”, “quente” e “forte” 
refiram-se a uma mesma e única qualidade. 
O que ocorre é que os alimentos “fortes” e 
“quentes” tendem também a ser “reimosos”. 
Mas o que define a “reima” difere das 
definições relativas às outras qualidades. 

“Reimoso” tanto pode ser um alimento de 
origem animal como vegetal, porém, a 
qualificação recai mais sobre o primeiro. 
Uma série de critérios existe para se definir 

se um alimento é ou não “reimoso”. Um 
primeiro critério definidor é o que se poderia 
chamar idade, ou momento no ciclo 
evolutivo do animal. Um animal será tanto 
menos “reimoso”, ou mesmo sem reima 
alguma, quanto mais novo for. Assim, uma 
leitoa “ainda novinha” tem pouca “reima” 
comparada a uma porca adulta. Woortmann 
(1978) explica que o maduro significa ter 
funções sexuais ou reprodutivas e, 
conforme é sabido, o sexo e a maturidade 
sexual possuem, em todas as culturas, 
significados simbólico-classificatórios quase 
sempre cercados de procedimentos rituais. 
A noção de ausência de “reima” na leitoa 
“ainda novinha” parece estar associada 
simbolicamente à noção de que uma 
criança, “ainda novinha”, é “inocente”, isto é, 
pura, em oposição ao indivíduo maduro 
(sexualmente ativo), “pecador”. A atribuição 
de nenhuma ou pouca “reima” ao animal 
“novinho” é coerente com a ausência (ou 
diminuição) da “reima” no animal castrado, 
pois ambos se equivalem na ausência de 
atividade sexual (assim como tende a ser 
considerado “puro” aquele indivíduo que fez 
voto de castidade, aliás, uma das 
características do “santo”).  

Um segundo critério é o que opõe o 
domesticado ao não domesticado. A carne 
de caça é, via de regra, mais “reimosa” que 
a do animal domesticado. O porco do mato, 
por exemplo, é mais “reimoso” que o porco 
doméstico. De um modo geral, seria 
possível dizer que o animal será tanto mais 



 20

“reimoso” quanto mais afastado do homem 
estiver, isto é, quanto mais selvagem e 
menos domesticado, quanto mais próximo à 
natureza e longe da cultura (evidentemente 
excluídos os animais ditos “de estimação”, 
pois não são representados como 
alimentos). 

Já foi dito que a alimentação abrange um 
complexo sistema simbólico de significados, 
sobretudo religiosos. Segundo Strong 
(2004), embora os alimentos estivessem 
intimamente conectados à crença religiosa 
nas culturas grega e romana, em caso 
algum a religião tentou controlar quando e o 
que as pessoas comiam. Do tempo de 
Homero até a supressão cristã do sacrifício 
pagão no final do Império, o papel da 
comida na adoração e nos festejos a ela 
associados permaneceu basicamente o 
mesmo: o sacrifício solene de um animal, 
seguido pela divisão da carne, com uma 
porção para a divindade colocada no altar e 
o resto partilhado igualmente, cozido e 
consumido numa festa. Entretanto, quando 
o cristianismo tornou-se a religião oficial do 
Império Romano, tudo isso foi condenado a 
mudar.  

O Cristianismo herdou da tradição judaica a 
prática de regular o que e quando as 
pessoas comiam. A comida, assim como o 
sexo, tornou-se sujeita a regras 
determinadas por Deus e, portanto, uma 
questão de conduta ética. Embora o jejum 
tivesse lugar tanto na tradição religiosa 
greco-romana como na judaica, não havia 
qualquer tentativa no cristianismo primitivo 
de promovê-lo, visto apenas como piedoso 
suplemento à oração. 

A mais antiga evidência de estímulo aos 
cristãos para o jejum aparece no final do 
século II e no começo do século III. Nesse 
caso o jejum era um “martírio” auto-imposto 
durante um período de perseguição. Seu 
desenvolvimento como sinal de santidade 
decorre tanto da tradição judaica quanto dos 
escritos dos filósofos pagãos, defensores da 
temperança e da austeridade sexual. O 
efeito a longo prazo dessa prática foi uma 
forma de ascetismo cristão no qual a fome 
voluntária transformou-se num aspecto do 
caminho para a perfeição. Aos poucos, sob 

égide da Igreja Católica, o jejum 
sistematizou-se.  

Na Igreja ocidental, quartas-feiras e sextas-
feiras tornaram-se dias de jejum, que 
também precedia o batismo e acompanhava 
qualquer penitência prolongada. 
Inicialmente praticado apenas da Sexta-
Feira Santa à manhã de Páscoa, estendeu-
se de início por toda a Quaresma. Para os 
leigos, jejuar não significava uma redução 
global da quantidade comida, mas sim uma 
total abstinência de carne, aqui apresentada 
como símbolo de violência, morte e todas as 
formas de corporeidade e sexualidade. 
Complementando o autor, observa-se hoje 
que essa abstinência da carne muitas vezes 
restringe-se ao da carne vermelha.  

Harris (1978) volta sua atenção para as 
restrições alimentares envolvendo o 
consumo da carne entre hindus, judeus e 
muçulmanos. Os hindus veneram as vacas 
porque são símbolo de tudo o que é vivo. 
Assim como Maria é para os cristãos a Mãe 
de Deus, para os indianos a vaca é a mãe 
da vida. Não existe, portanto, maior 
sacrilégio para um indiano que matar uma 
vaca. Até mesmo o sacrifício de uma vida 
humana deixa de ter o significado simbólico 
ou a inexprimível profanação representada 
pelo abate de uma vaca. Entretanto, o autor 
vai além das explicações religiosas para 
esclarecer a não inclusão da carne de vaca 
na alimentação hindu. A vaca seria sagrada 
na Índia porque, dadas as condições 
ecológicas da região, a qualidade do 
desenvolvimento cultural dos seus 
habitantes e seu crescimento demográfico, 
tornou-se tão essencial enquanto animal de 
carga e de tração do arado que seria um 
desperdício econômico para os indianos 
alimentar-se dela.  

Entre judeus e muçulmanos o porco é 
abominado. Tanto no antigo testamento 
como no alcorão, o porco é denunciado 
como animal imundo e que polui ao ser 
provado ou tocado. Inúmeras explicações 
foram apresentadas para tal restrição. Antes 
da Renascença, a explicação que imperava 
era a de que o porco é literalmente um 
animal sujo, mais sujo que os outros por 
chafurdar na própria urina e comer 
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excrementos, mas essa explicação possui 
incongruências. Essas características 
quando ocorrem são devido às condições 
ambientais que o homem impõe ao animal 
no processo de criação. O porco em 
ambiente selvagem não se sujeita a esse 
tipo de comportamento. Além do mais, 
outros animais não proibidos também 
podem apresentar tais comportamentos 
considerados repulsivos. 

Essas incongruências levaram a surgir no 
início da Renascença a primeira explicação 
naturalista para a rejeição da carne de 
porco por judeus e muçulmanos. Deus havia 
imposto a interdição da carne de porco 
como uma medida de saúde pública, muito 
embora não houvesse explícitos 
fundamentos médicos. Em meados do 
século XIX, a descoberta de que a 
triquinose era causada pela ingestão de 
carne de porco mal cozida foi interpretada 
como prova da teoria. Judeus reformistas 
renunciaram o tabu contra o porco já que a 
carne devidamente cozida não apresentava 
ameaça a saúde pública e, 
consequentemente, o seu consumo não 
ofendia a Deus. Contrariamente, rabinos de 
convicções estritas lançaram um contra-
ataque dizendo que se Jeová houvesse 
apenas querido proteger a saúde de seu 
povo tê-lo-ia instruído a comer apenas 
carne de porco bem cozida ao invés de 
determinar que absolutamente não a 
comesse. Além das inconsistências 
teológicas, percebem-se outras 
contradições médicas e epidemiológicas na 
teoria. O porco é vetor de moléstias 
humanas, mas também o são outros 
animais domésticos livremente consumidos.  

Em face dessas contradições, a maioria dos 
teólogos judeus e maometanos abandonou 
a pesquisa de base naturalista para explicar 
a aversão ao porco. Uma concepção 
decididamente mística vem sendo acolhida 
ultimamente, e afirma que a graça a obter-
se com a obediência aos tabus dietéticos 
depende de não se saber exatamente, nem 
tentar descobrir, o que Jeová tinha em 
mente. Todavia, para o autor, a bíblia e o 
alcorão condenaram o porco porque sua 
criação constituía uma ameaça à 
integridade dos ecossistemas culturais e 

naturais básicos do Oriente Médio. Os 
israelitas nômades não poderiam criar 
porcos em seus ambientes áridos, enquanto 
que para as semissedentárias populações 
agrícolas os porcos eram mais uma ameaça 
ao patrimônio. O porco, além de não ser 
adaptado ao clima quente e seco, possui 
alimentação concorrente com a do homem, 
não é fonte de leite e é difícil de tanger a 
longas distâncias. 

Contrapondo a tradição judaica e islâmica, 
Harris (1978) também relata sobre as tribos 
horticultoras que habitam aldeias na Nova 
Guiné e nas Ilhas Melanésias do Sul do 
Pacífico. Para elas os porcos são animais 
sagrados que devem ser sacrificados aos 
antepassados e comidos em todas as 
ocasiões importantes. Nota-se que o fator 
sagrado, nesse caso, implica no consumo 
do animal, ao contrário da tradição 
hinduísta.  

Apesar dos esforços de Harris (1978) para 
tentar explicar algumas restrições 
alimentares movidas pela religião, 
Fernández-Armesto (2004) afirma que não 
faz muito sentido buscar explicações 
racionais e materiais para restrições 
nutricionais como essas, uma vez que são 
essencialmente suprarracionais e 
metafísicas. Os significados atribuídos aos 
alimentos são, como todos os significados, 
convenções estabelecidas sobre o uso e, 
por isso mesmo, arbitrários.  

Vários são os exemplos de representações 
simbólicas do consumo de carne apoiadas 
em religiões. Para recorrer a outro exemplo, 
podemos citar Daniel e Cravo (2005). 
Segundo eles, os espíritas, embora tenham 
hábitos de se alimentar de carne, nas 
ocasiões em que devem participar de uma 
“mesa de trabalho” procuram evitá-la, por 
considerarem que esse alimento produz 
uma baixa vibração, o que dificulta a 
comunicação com os espíritos mais 
elevados.  

Diante do exposto, percebe-se que 
representações simbólicas do consumo da 
carne estão presentes inclusive no seu não 
consumo. Segundo Fernández-Armesto 
(2004), o vegetarianismo no Ocidente é 
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recomendado atualmente como caminho 
para a saúde, com apelos concomitantes à 
moralidade e, cada vez mais, à ansiedade 
ecológica. Entretanto, para os primeiros 
apóstolos do vegetarianismo o que estava 
em jogo era mais que a saúde física. Eles 
acreditavam que a comida condiciona o 
caráter. De acordo com esse pensamento, 
comedores de carne eram cruéis, coléricos 
e mal-humorados. Comer carne levava ao 
roubo, ao servilismo e à tirania. Além disso, 
encorajava o instinto predatório. A carne 
como alimento seria a raiz de todos os 
males. 

2.3 Representações Sociais 

O conceito de representação social foi 
introduzido por Serge Moscovici em seu 
trabalho La Psicanalyse: Son image et son 
public publicado na França em 1961 (com 
uma segunda edição, bastante revisada, em 
1976), um estudo pioneiro das maneiras 
como a psicanálise penetrou o pensamento 
popular na França. Moscovici constrói a 
teoria das representações sociais através 
do resgate e aprimoramento do conceito de 
representação coletiva de Durkheim 
(Moscovici, 2003). 

Segundo Farr (1995), Moscovici considera 
mais apropriado, num contexto moderno, o 
estudo das representações sociais em 
detrimento do estudo das representações 
coletivas, uma vez que este estaria mais 
adequado ao contexto de sociedades 
menos complexas, objeto de estudo de 
Durkheim. As sociedades modernas são 
caracterizadas pelo pluralismo e pela 
rapidez com que mudanças econômicas, 
políticas e culturais ocorrem, havendo, 
portanto, poucas representações 
verdadeiramente coletivas na atualidade.  

Sá (1996) aponta como difícil a tarefa de 
definir concisamente o conceito de 
representações sociais. O autor relata que 
Moscovici sempre resistiu a apresentar uma 
definição precisa de sua teoria, por julgar 
que uma tentativa nesse sentido poderia 
acabar resultando na redução do seu 
alcance conceitual. No entanto, destaca 
alguns comentários feitos por Moscovici que 
ajudam a elucidar o conceito: “Por 

representações sociais, entendemos um 
conjunto de conceitos, proposições e 
explicações originado na vida cotidiana no 
curso de comunicações interpessoais. Elas 
são o equivalente, em nossa sociedade, dos 
mitos e crenças das sociedades 
tradicionais; podem também ser vistas como 
a versão contemporânea do senso comum”. 

Segundo Garcia (1994), a representação 
social é a construção mental da realidade, 
que possibilita a compreensão e 
organização do mundo, bem como orienta o 
comportamento. Os elementos da realidade, 
os conceitos, as teorias e as práticas são 
submetidos a uma reconstituição a partir 
das informações colhidas e da bagagem 
histórica (social e pessoal) do sujeito, 
permitindo, dessa forma, que se tornem 
compreensíveis e úteis. 

Minayo (2007) define de forma concisa as 
representações sociais como categorias de 
pensamento, ação e sentimento que 
expressam dada realidade, na medida em 
que explicam, justificam ou questionam. 
Ainda, segundo Spink (1993), uma vez que 
são socialmente elaboradas e 
compartilhadas, as representações sociais 
contribuem para a construção de uma 
realidade comum que possibilita a 
comunicação. 

As representações, embora mantendo a 
especificidade coletiva, só se manifestam 
através das expressões individuais do agir, 
pensar, sentir e existir. Possuem uma dupla 
dimensão: do individual enquanto 
participação na sua elaboração em conjunto 
com uma multiplicidade de outros indivíduos 
e do coletivo como forma de comungar com 
muitos outros indivíduos as mesmas 
percepções e cujo resultado escapa ao 
controle individual (Ruscheinsky, 2000). 

De acordo com Moscovici (2003), para a 
transformação de palavras não familiares, 
ideias ou seres em palavras usuais 
próximas, é necessário por em 
funcionamento dois mecanismos 
considerados geradores de representações 
sociais. São eles a ancoragem e a 
objetivação. 
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O processo de ancoragem enquadra algo 
estranho e perturbador em nosso sistema 
particular de categorias e o compara com 
um paradigma de uma categoria que nós 
pensamos ser apropriada. No momento que 
isso acontece, determinado objeto ou ideia 
adquire características da categoria com a 
qual foi relacionada e é reajustado para que 
se encaixe nela. Nesse sistema não existe a 
neutralidade, categorizar alguém ou alguma 
coisa implica necessariamente em 
estabelecer uma relação positiva ou 
negativa com ele. Já o processo de 
objetivação tenta transformar algo abstrato 
em algo quase concreto, transferir o que 
está na mente em algo que exista no mundo 
físico.  

Em suma, esses mecanismos transformam 
o não familiar em familiar, em princípio 
transferindo-o a nossa própria esfera 
particular, onde somos capazes de 
compará-lo e interpretá-lo, e, depois, 
reproduzindo-o entre as coisas que nós 
podemos ver, tocar e controlar.  

Abric (1994) citado por Sá (1996) atribui 
quatro funções essenciais às 
representações sociais: 

• funções de saber: possibilitam a 
compreensão e explicação da realidade 
uma vez que permitem aos atores sociais 
adquirirem e integrarem conhecimentos 
de forma assimilável e compreensível 
(senso comum). Ainda, facilitam e até 
mesmo são condição necessária à 
comunição social;  

• funções identitárias: situam os indivíduos 
e os grupos na sociedade, definindo as 
identidades sociais;  

• funções de orientação: guiam o 
comportamento e as práticas, definindo o 
que é lícito, tolerável ou inaceitável em um 
dado contexto social; 

• funções justificatórias: permitem aos 
atores sociais explicar e justificar suas 
condutas em uma situação ou em relação 
aos seus participantes.  

Bauer (1995) atribui ainda às 
representações sociais funções de 

resistência. As representações funcionariam 
como um “sistema imunológico” cultural, 
resistindo às inovações simbólicas que não 
são produzidas pelo grupo mantendo sua 
autonomia. Através da ancoragem, novas 
ideias são assimiladas às já existentes de 
forma a neutralizar a ameaça. Nesse 
processo, tanto a ideia nova como o sistema 
que a hospeda sofrem modificações. 

As representações sociais constituem-se a 
partir de maneiras de pensar, sentir e fazer 
socialmente estabelecidas, destacando uma 
pluralidade de ações e similitude de 
compreensões. Essas perspectivas, uma 
vez formadas e fundadas, adquirem a 
capacidade de agregar indivíduos e ao 
mesmo tempo tornando possível a vivência 
na sociedade (Ruscheinsky, 2000). 

Segundo Wagner (1995), as condições 
sociais em que um grupo vive delimitam, 
além do espaço de experiência dos seus 
membros, o que e como seus membros 
pensam. Dessa forma, indivíduos 
pertencentes ao mesmo grupo social podem 
ser muito diferentes com relação às suas 
personalidades, mas se aproximam 
bastante no que se refere à sua experiência 
social comum. São similares, portanto, com 
relação ao pensamento, à ação, aos hábitos 
incorporados, aos padrões de linguagem, 
enfim, às representações sociais, que são 
variações de um padrão comum subjacente. 

O aspecto coletivo das representações 
sociais, no entanto, não as torna 
interclassistas. Minayo (2007) sublinha a 
contribuição da Escola Marxista para o tema 
em questão. Na análise marxista, a classe 
dominante tem suas ideias elaboradas em 
sistemas que se configuram como ideologia, 
moral, filosofia, metafísica e religião. 
Entretanto, as classes subalternas também 
possuem ideias e representações que 
refletem seus interesses, embora sempre na 
condição de subordinação. Assim, todas as 
representações sociais são visões sobre a 
realidade e marcadas pelas contradições 
devidas ao lugar que os diferentes atores 
ocupam no modo de produção. Isso é o que 
definiria a especificidade das relações, das 
condições sociais e das representações. 
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Moscovici (2003) relaciona ciência, senso 
comum e representações sociais. Ao 
contrário do que se acreditava no século 
passado, longe de serem um antídoto 
contra as representações sociais, as 
ciências na verdade geram, agora, tais 
representações. Na medida em que as 
teorias, as informações e acontecimentos se 
multiplicam, os mundos devem ser 
duplicados e reproduzidos a um nível mais 
imediato e acessível. A ciência antes era 
baseada no senso comum e fazia o senso 
comum menos comum, mas agora senso 
comum é a ciência tornada comum. 

Sá (1998) chama atenção para a 
possibilidade de vários campos de aplicação 
para a teoria das representações sociais, 
resultando desse modo em práticas de 
pesquisas diversas. O autor referido detecta 
a utilização desta teoria em campos como o 
da saúde, da educação, da infância, dentre 
outros, e mapeia temas diferentes como a 
Aids, a Epilepsia, os meninos de rua e 
outros como objetos de estudo. Alves et al. 
(2004) ressaltam o caráter interdisciplinar 
dessa teoria, que se afirma como conceito 
articulador dentre os vários campos de 
pesquisa. 

No que diz respeito à alimentação, Garcia 
(1994) propõe o uso do conceito de 
representações sociais para entendermos o 
convívio de aspectos simbólicos presentes 
nas práticas alimentares. Tal conceito como 
referência teórica seria adequado uma vez 
que considera a imbricação entre natureza e 
cultura.  

Segundo Garcia (1997a), através das 
representações sociais é concebida a ideia 
de alimentação enquanto veículo de 
configurações concretas e imaginárias 
construídas pelo pensamento social, 
adaptadas e readaptadas às condições 
disponíveis, mas sobretudo 
experimentadas, com um decodificador que, 
tal como uma carga genética, é sustentado 
por matrizes que conservam a história social 
e individual do sujeito através do paladar. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local do estudo 

O presente trabalho foi realizado em Belo 
Horizonte, capital do Estado de Minas 
Gerais, mais especificamente no Mercado 
Central de Belo Horizonte, principal 
mercado popular da cidade.  

Segundo o folheto comemorativo lançado 
em função de seu octogésimo aniversário, 
Mercado Central de Belo Horizonte 80 anos, 
o estabelecimento foi fundado em 1929 a 
partir da necessidade de se construir um 
local com estrutura apropriada para o 
abastecimento de hortifrutigranjeiros e 
carnes da capital de Minas Gerais. Até 
então, essa função cabia ao Mercado 
Municipal, instalado onde fica hoje a 
rodoviária de Belo Horizonte, em 1900, para 
atender a um público de 13.472 habitantes. 
Entretanto, em 1929, a cidade já abrigava 
47 mil pessoas. Hoje, pelas mais de 400 
lojas, passam, a cada dia da semana, 30 mil 
pessoas e, aos sábados, domingos e 
feriados, 56 mil. Ainda, de acordo com 
Mergarejo Netto e Diniz (2004), seus 
frequentadores são majoritariamente 
(77,86%) moradores da capital, de 69 
bairros diferentes. Destes, quase 40% o 
frequentam semanalmente e 12% 
diariamente. Esses dados indicam a 
importância preservada pelo Mercado no 
cotidiano dos habitantes de Belo Horizonte. 

Segundo Filgueiras (2006), os mercados 
populares carregam um forte significado 
histórico e cultural, sendo, no imaginário dos 
habitantes e visitantes, não só referências 
da história de suas cidades como também 
representativos da cultura regional, com 
destaque para os elementos relacionados 
aos hábitos alimentares e à gastronomia. 
São lugares tradicionais e tradicionalmente 
populares, pontos de convergência de 
fluxos da cidade e de seu entorno, de 
atividades caracteristicamente diversas, 
podendo ser considerados uma “espécie de 
vitrine da produção local, do artesanato, da 
população, da cidade, da região”. A 
despeito das transformações urbanas 
relativamente recentes, especialmente 
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aquelas decorrentes do congestionamento 
dos centros tradicionais e suas implicações 
na estrutura urbana, das novas formas de 
comércio e consumo e da profusão dos 
shopping centers, o Mercado Central 
mantém-se vibrante econômica e 
culturalmente, sendo um dos principais 
pontos de referência de Belo Horizonte e da 
cultura belorizontina, como também da 
cultura mineira em geral. 

3.2 Amostra 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram 
realizadas entrevistas com frequentadores 
do Mercado Central de Belo Horizonte, 
devido à sua importância econômica, ao 
forte significado simbólico (principalmente 
no que diz respeito à comida e culinária 
regionais) e à convergência de pessoas dos 
mais diversos tipos e bairros da cidade, 
características já descritas anteriormente. 

Segundo Filgueiras (2006), o público 
frequentador do Mercado Central em dias 
úteis difere quanto às motivações, 
quantidade e heterogeneidade quando 
comparado ao dos finais de semana. Da 
mesma forma, ocorrem variações ao longo 
de um mesmo dia. Além das diferenças de 
dinâmica “sazonal” do Mercado, a autora 
aponta como também presentes diferenças 
internas na distribuição do público. Sendo 
assim, de modo a garantir maior 
heterogeneidade à amostra de 
entrevistados, as entrevistas foram 
realizadas nos vários dias da semana, 
abrangendo manhã e/ou tarde, variando 
sempre o local do mercado para abordagem 
das pessoas.  

Um frequentador do Mercado, para estar 
apto a contribuir como entrevistado, deveria 
ser de idade maior ou igual a 18 anos, 
possuir a capacidade de entender com 
clareza os temas abordados, poder se 
comunicar de forma eficiente com o 
entrevistador e não ser turista.  

Ao todo foram entrevistados 34 
frequentadores selecionados de forma 
intencional no próprio Mercado, sendo que 
esse número foi definido ao longo da 
pesquisa pela estratégia de saturação, que, 

segundo Rosa e Arnoldi (2006) e Sá (1998), 
parte da premissa que mais entrevistas não 
se fazem necessárias quando não se 
encontram mais dados adicionais à solução 
do tema em questão.  

A caracterização da amostra como 
intencional dá-se pela opção do 
pesquisador em não abordar indivíduos que 
estivessem conversando, efetuando alguma 
compra, acompanhados por mais de uma 
pessoa, deslocando-se com rapidez ou 
carregando sacolas ou objetos pesados 
e/ou volumosos. 

Devido ao surgimento de dificuldades que 
serão relatadas à frente, buscou-se em 
determinado momento da pesquisa compor 
a amostra também com membros do 
Movimento das Donas de Casa e 
Consumidores de Minas Gerais (MDC-MG), 
no entanto não houve sucesso na 
articulação com a diretoria da organização. 

3.3 Entrevistas 

As entrevistas foram realizadas no período 
entre abril e outubro de 2009 no próprio 
Mercado Central de Belo Horizonte. A 
duração média foi de cinco minutos, 
variando entre dois e nove minutos. A 
modalidade de entrevista utilizada nesta 
pesquisa foi a semiestruturada, uma vez 
que, segundo Rosa e Arnoldi (2006), é 
adequada para a avaliação de crenças, 
sentimentos, valores, atitudes, razões e 
motivos acompanhados de fatos e 
comportamentos. Para tanto foi elaborado 
um roteiro de entrevista (Anexo 1) contendo 
perguntas idealizadas a fim de tentar extrair 
representações sociais do consumo de 
carne que dizem respeito aos mais variados 
aspectos. As perguntas, no entanto, 
serviram apenas de guia para o 
entrevistador, que teve plena liberdade para 
propor questões não planejadas 
previamente quando julgava conveniente. É 
importante relatar que o quesito 10 do 
roteiro foi explorado essencialmente de 
modo qualitativo, de forma a tentar 
identificar representações sociais a partir 
dos comentários surgidos com a indagação 
sobre o local de nascimento do 
entrevistado, ou mesmo contribuir para a 
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interpretação dos dados no processo de 
análise. Já os pontos 11 e 13, apesar de 
abordados nas entrevistas, não foram 
utilizados no processo de análise uma vez 
que a presença deles visava à 
esquematização de um grupo focal, que se 
mostrou inviável devido à clara percepção 
pelo pesquisador da falta de interesse dos 
entrevistados em contribuir com um tempo 
maior para a pesquisa.  

O roteiro construído foi utilizado apenas em 
entrevistas com pessoas que consumiam 
carne. No caso das pessoas ditas 
vegetarianas, ou seja, que não consumiam 
a carne, não havia roteiro pré-estabelecido. 
Os motivos que levam as pessoas a adotar 
tal prática alimentar são bastante diversos, 
o que impossibilitou a construção de um 
roteiro que contemplasse todas as 
possibilidades.  

As entrevistas só tinham início após o 
entrevistador fazer uma breve explanação 
sobre a pesquisa e seus objetivos e se 
houvesse consentimento da pessoa a ser 
entrevistada através da leitura e assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (Anexo 2). Para não influenciar 
nos resultados, a formação do pesquisador 
em Medicina Veterinária e a unidade 
acadêmica a qual ele estava vinculado, a 
Escola de Veterinária da UFMG, só eram 
informados caso solicitado pelo 
entrevistado. Todas as entrevistas foram 
gravadas na íntegra através de um gravador 
digital e anotações manuais foram feitas 
apenas nas situações em que o 
pesquisador julgou necessário.  

Com o objetivo de avaliar a metodologia 
proposta, fez-se um estudo piloto no próprio 
Mercado Central com a realização de seis 
entrevistas. Esse estudo demonstrou a 
necessidade de ajustes no roteiro de 
entrevista (modificação de algumas 
perguntas e inclusão de mais uma) e de 
mudança na estratégia de manuseio e 
operação do gravador. 

Cabe neste ponto relatar as dificuldades 
determinadas pelas escolhas metodológicas 
da pesquisa. Houve extrema dificuldade em 
se obter voluntários para a realização de 

entrevistas, parte pela determinação do 
pesquisador em apenas abordar pessoas 
em situações em que julgava que não 
causaria incômodo (raras ocasiões) e 
majoritariamente pelo elevado número de 
recusas1. Várias estratégias de abordagem 
e apresentação foram utilizadas para tentar 
sanar essa dificuldade, a maioria delas em 
vão. É interessante relatar que o 
entrevistador, ao vestir traje “social” (camisa 
social, calça social, cinto e sapato) alcançou 
maior sucesso na obtenção de voluntários, 
apesar da ocorrência de recusas ter 
continuado alta. Já a utilização de crachá 
identificando o entrevistador como 
pesquisador da UFMG não determinou 
maior êxito.  

A dinamicidade e a agitação próprias do 
ambiente do Mercado Central mostraram-se 
complicadoras para a estratégia de coleta 
de dados proposta. O ruído elevado do 
ambiente, por exemplo, tornou a tarefa de 
transcrição das entrevistas mais laboriosa 
do que já costuma ser. Entretanto, as 
características atribuídas ao Mercado 
Central já discutidas anteriormente foram 
incentivo para a insistência no modelo 
metodológico proposto. 

3.4 Análise das entrevistas 

A teoria das representações sociais não 
privilegia nenhum método de pesquisa 
especial, sendo então bastante amplo o 
leque de escolhas. Isso não significa, no 
entanto, que todos os métodos de pesquisa 
servem para a pesquisa das representações 
sociais independentemente do seu 
enquadramento teórico-conceitual. Contudo, 
apesar da multiplicidade de opções 
metodológicas, a prática articulada mais 
comum de pesquisa, o “Romeu e Julieta” 
das representações sociais, combina a 
coleta de dados através de entrevistas 

                                                 
1 O reconhecimento pelo pesquisador da 
importância da quantificação das recusas deu-se 
apenas em fase bastante adiantada do trabalho, 
entretanto, sabe-se que seu número foi muito 
superior à quantidade de entrevistados. 
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individuais e o tratamento através da análise 
de conteúdo (Sá, 1998). 

Sendo assim, a análise das entrevistas foi 
norteada pelas técnicas de análise de 
conteúdo descritas por Bardin (2008) e 
organizou-se em três etapas: 

1. pré-análise: esta etapa teve início com a 
organização do material, com o objetivo 
de sistematizar as ideias iniciais e 
estabelecer contato com os documentos. 
As entrevistas foram transcritas na 
íntegra e o mais próximo possível da 
fala. Nesse processo, iniciou-se também 
o procedimento de familiarização com os 
dados; 

2. exploração do material: fase em que se 
buscou maior familiarização com os 
dados a partir da leitura exaustiva e 
repetida das entrevistas transcritas para 
se retirar as “unidades de registro2”, que, 
depois de interpretadas com base nas 
“unidades de contexto3”, foram 
categorizadas tematicamente; 

3. tratamento dos resultados obtidos e 
interpretação de maneira a se tornarem 
significativos e válidos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Unidade de significação a codificar. 
Corresponde ao segmento de conteúdo a 
considerar como unidade de base visando à 
categorização. 
3 Serve de unidade de compreensão para 
codificar a unidade de registro e corresponde ao 
segmento da mensagem cujas dimensões 
(superiores às das unidades de registro) são 
ótimas para que se possa compreender a 
significação exata da unidade de registro. 

Antes de sua execução, a presente 
pesquisa foi avaliada e aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG 
(Anexo 3). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização da amostra de 
entrevistados 

Dos 34 entrevistados, 14 foram do sexo 
feminino e 20 do masculino. A idade média 
foi de 40 anos, variando entre 22 e 67 anos. 
A ocupação variou entre 23 tipos, sendo as 
mais frequentes “estudante de nível 
superior” e “aposentado”, com quatro 
entrevistados em cada delas. Quanto à 
frequência de ida ao mercado, sete 
entrevistados afirmaram ir todos os dias, um 
cinco vezes por semana, um três vezes por 
semana, seis uma vez por semana, cinco 
duas vezes ao mês, nove uma vez ao mês e 
cinco apenas ocasionalmente. Com relação 
ao hábito alimentar, três entrevistados se 
disseram vegetarianos. A tabela 3 
apresenta a caracterização dos 
entrevistados.
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Tabela 3 – Caracterização dos frequentadores do Mercado Central de Belo Horizonte 
entrevistados  

 
Entrevistado Idade Sexo Ocupação Frequência de ida ao Mercado 

E01 23 Feminino Estudante Cinco vezes por semana 
E02* 26 Masculino Estudante Duas vezes ao mês 
E03 53 Masculino Comerciante Todos os dias 
E04 30 Masculino Laboratorista Duas vezes ao mês 
E05 22 Masculino Analista de sistema Uma vez ao mês 
E06 42 Masculino Analista de sistema Todos os dias 
E07 22 Feminino Estudante Todos os dias 
E08 25 Masculino Balconista Todos os dias 
E09 60 Feminino Comerciante Todos os dias 
E10 28 Feminino Vendedora Uma vez por semana 
E11 61 Masculino Aposentado Uma vez ao mês 
E12 51 Masculino Motorista Uma vez por semana 
E13 27 Feminino Pedagoga Uma vez por semana 
E14 39 Feminino Diarista Ocasionalmente 
E15 67 Feminino Dona de casa Ocasionalmente 
E16 61 Masculino Aposentado Ocasionalmente 
E17 29 Feminino Vendedora Três vezes por semana 
E18 26 Masculino Advogado Uma vez por semana 
E19 66 Masculino Aposentado Duas vezes ao mês 
E20 67 Masculino Aposentado Todos os dias 
E21 45 Feminino Professora Uma vez por semana 
E22 44 Masculino Carpinteiro Ocasionalmente 
E23 57 Masculino Projetista Uma vez ao mês 
E24 28 Masculino Auxiliar de mecânico Uma vez ao mês 
E25 29 Feminino Comerciante Todos os dias 
E26 47 Masculino Porteiro Duas vezes ao mês 

  E27* 22 Masculino Estudante Uma vez ao mês 
  E28* 24 Feminino Enfermeira Uma vez ao mês 
E29 48 Masculino Funcionário público Uma vez ao mês 
E30 42 Masculino Fisioterapeuta Uma vez por semana 
E31 47 Feminino Doméstica Ocasionalmente 
E32 38 Masculino Eletricista Uma vez ao mês 
E33 40 Feminino Atendente de 

h it l
Uma vez ao mês 

E34 39 Feminino Vendedora Duas vezes ao mês 
*Entrevistados que se declararam vegetarianos 
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4.2 Consumo e gosto pela carne: cultura 
ou instinto? 

Percebe-se que entre a grande maioria dos 
entrevistados o consumo da carne e o gosto 
por ela são representados como uma 
construção cultural. O “costume” e a 
“cultura” são assinalados como 
determinantes para a adoção desse hábito 
alimentar. Tal representação vai ao 
encontro de Canesqui e Garcia (2005), que 
apontam a alimentação como um ato 
necessariamente modelado pela cultura. 
Ainda, de acordo com Mintz (2001), o gosto 
do ser humano pelas substâncias não é 
inato e, segundo Maciel (2001), o que é 
comida para uma cultura, pode não o ser 
em outra, derivado não de seu valor nutritivo 
ou perigo à saúde. 

P: “Por quais motivos come carne?” 

“É cultural, a cultura nossa brasileira gosta 
de comer carne desde sempre. Influências 
europeias, né. Não sei o motivo. Eu como 
porque lá na minha casa todo mundo (...) é 
carnívoro, então todo mundo come carne. 
Não tem nenhum vegetariano. É influência 
familiar.” (E01) 

“Eu acho que tudo é uma questão de 
costume e cultural mesmo. É uma questão 
de mudança, eu não sinto falta nenhuma [de 
carne].” (E02) 

“... eu gosto e acho que faz parte da nossa 
cultura comer.” (E03) 

“Costume. Já comi muita coisa sem carne. 
Mas é costume, é costume chegar num 
restaurante quando almoça, ou então em 
casa mesmo, e sempre ter um pedaço de 
carne.” (E05) 

“É o costume, hábito, né. Criação, né. 
Costume. Não tem outro motivo sem ser 
esse não.” (E06) 

“Questão da carne já é criação. Acho que é 
acostumado a comer carne com mamãe e 
papai, tem que ter sempre uma carninha. 
Então geralmente é mais ou menos por aí. 

Coisa de criança. Se você não fosse 
acostumado, acho que você não lembraria 
da carne.” (E06) 

“Olha, costume. Desde criança já fui 
acostumada a comer carne todo dia. Lá em 
casa lá minha mãe quando não tem carne 
ela faz alguma coisa pra substituir a carne, 
mas sempre tem que ter carne. Então eu já 
acostumei a comer carne todo dia.” (E07) 

“Costume, fui criado comendo carne, né.” 
(E19) 

Muito embora a consideração da cultura 
como determinante do consumo de carne 
tenha sido mais frequente, na fala de dois 
entrevistados identifica-se a ideia de que o 
consumo desse alimento está relacionado 
ao “instinto” e a uma necessidade intrínseca 
ao organismo humano de comer a carne. 

P: “Por quais motivos [come carne]?” 
E08: “Por vontade, por instinto, vontade 
própria, assim, por vontade de comer, 
entendeu?” 

“Um outro, eu acho, que é um motivo 
secundário, é questão da saúde. Fazer 
bem, pela necessidade do corpo em comer 
carne.” (E13) 

Ainda, no discurso de uma das 
entrevistadas, observa-se a convivência 
dessas duas ideias. O consumo da carne 
seria determinado tanto pelo costume 
familiar quanto por uma necessidade 
inerente ao corpo, que “pede” a carne. 

“Eu acho que pelo costume, exatamente 
assim, da minha família. Do costume que a 
gente tem de alimentar com carne, mas eu 
não como direto, não. Tanto que eu sinto 
muito mais falta de verdura do que carne, 
mas às vezes meu organismo pede.” (E10) 

4.3 O gosto pela carne  

Mesmo havendo exceções, em geral a 
carne foi apontada como alimento de 
grande agrado ao paladar. O sabor dela é 
tido como grande fonte de prazer. Chama 
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atenção, em alguns casos, o forte apego 
demonstrado ao consumo da carne, 
revelado através da obrigatoriedade da 
presença dessa no ato de comer, seja este 
solitário ou em grupo. Esse achado vai de 
acordo com Rial (2004), que afirma que 
para muitas culturas a presença da carne é 
fator importante para que uma ocorrência 
alimentar seja considerada refeição. 
Segundo Woortmann (2004), a carne é 
considerada a comida por excelência. 
Fiddes (1991) afirma que em diferentes 
contextos, culturas, grupos sociais e 
períodos históricos a carne é soberana, 
sendo muitas vezes considerada a comida 
“verdadeira”.   

P: “Por quais motivos [come carne]?” 
E13: “Principalmente porque eu acho muito 
gostoso. O sabor da carne é fantástico. 
Esse é o principal motivo.” 

E14: “Ahn, de manhã, no almoço, na janta... 
Não como sem carne, não.” 
P: “Então se você for num almoço na casa 
de alguém e não houver carne, como é que 
vai ser?” 
E14: “Difícil.” 
P: “Difícil?” 
E14: [risos] “Ah, pra falar verdade, eu não 
como mesmo, não.” 
P: “Não come?” 
E14: “Mas de jei... nem vou fazer comida 
quando não tem carne. Nem, de jeito 
nenhum. Não, lá em casa já é avisado já: se 
não tem carne eu não vou fazer comida. Só 
vou se tiver carne. Carne e verdura, lógico, 
né? Eu acho que os dois faz parte, mas se 
não tiver um pedacinho de carne, meu filho, 
não tem comida, não.” 

E16: “Deliciosa, carne é a coisa melhor do 
mundo. Oh, não fico sem carne nunca. Se 
você vai num churrasco e cerveja então... 
uma delícia.” 
P: “E se tivesse um “churrasco” que não 
tivesse carne?” 
E16: “Eu não iria comparecer. Se tivesse 
um churrasco desse, só de vegetariano, 
estaria fora.” 

E19: “(...) E realmente sem carne pra mim 
não funciona, não.” 
P: “Por quê?” 

E19: “Eu gosto de carne. Eu gosto de muita 
carne.” 

“Ah, se não tiver um pedacinho de carne 
não tem como, não. Não tem como, não. É 
esquisito comer sem uma carne, um 
pedacinho de carne. Não tem como, não.” 
(E22) 

“Pra te falar a verdade, comer sem carne é 
horrível. Eu não como sem carne, a verdade 
é essa. O valor que ela tem é tudo, eu não 
consigo comer sem carne. Na alimentação 
diária em qualquer prato tem que ter carne.” 
(E30) 

Percebe-se que, na hierarquia da comida, 
como observa Fiddes (1991), a carne 
realmente ocupa o topo, é a comida 
preferida e principal. 

P: “Qual a função da carne na sua 
alimentação?” 
E08: “Principal. Alimento sem carne, por 
exemplo, se for pra mim comer um arroz 
com feijão não vai descer como se tivesse 
comendo com a carne. Entendeu?A carne é 
como se fosse um... é... seria um pouco a 
mais, daria um sabor melhor ao alimento, 
faria o alimento ter um pouco mais de sabor. 
Entendeu?” 

“[A carne] É o principal, né.” (E14) 

“O alimento que mais prefiro é carne.” (E26) 

4.4 O que é carne 

Segundo Fiddes (1991), o status e o 
significado da carne está essencialmente 
ligado à carne vermelha. Durante as 
entrevistas isso ficou evidente em algumas 
situações em que a carne de frango e de 
peixe não foram consideradas como sendo 
carne, acontecendo o mesmo com a 
linguiça, produto derivado da carne. Em um 
dos casos, mesmo sendo alertado que a 
pergunta se tratava de carnes em geral, e 
não somente de carne vermelha, o 
entrevistado excluiu a carne de peixe da 
categoria de carnes. 
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“No dia-a-dia, todo dia tem carne. Tem um 
pedaço de carne, às vezes não tem carne, 
tem um frango, mas a carne sempre tem.” 
(E15) 

“Frango, então, frango também come, pra 
variar. Porque carne, se você comer carne 
todo dia você vai enjoar.” (E15) 

“Ah, pra mim [a carne] é o que dá mais 
sabor no resto da comida, né, com arroz 
feijão, salada. Também não faz muita falta, 
não. Eu gosto de comer outras coisas 
também: salada, frango, queijo...” (E32) 

P: “E se fosse numa festa que não tivesse 
carne?” 
E32: “Pode ser, a gente come outra coisa: 
pizza, frango. Carne que você fala é em 
geral, né, ou é só de boi?” 
P: “Não, carne em geral. Tem alguma 
ocasião que você não come carne?” 
E32: “Quando eu vou pescar.” 
P: “Por quê?” 
E32: “Porque lá é o peixe.” 

“E linguiça não é muito meu forte, não. Mas 
mesmo assim acho que linguiça não é muito 
assim carne, não, mas é feito de carne 
também. Mas eu gosto também.” (E07) 

4.5 Carne e comensalidade 

Segundo Ishige (1987), as refeições feitas 
em comum colaboram para o reforço do 
grupo, sendo que, em diversas sociedades, 
celebrações são acompanhadas por 
banquetes nos quais laços sociais são 
criados ou reforçados. A partir da análise 
das entrevistas, pode-se sugerir que a carne 
ocupa papel central nas reuniões e eventos 
comemorativos, proporcionando momentos 
importantes de coesão social. Evidencia-se 
através dessa observação que a carne, 
além de cumprir funções biológicas, atende 
também a funções sociais. Woortmann 
(2004) atenta para o fato de um alimento de 
origem animal sempre ocupar a centralidade 
nas refeições cerimoniais e/ou públicas. O 
consumo de carne nessas ocasiões 
mostrou-se ser maior que o habitual, 
inclusive sendo incentivado pelo grupo.  

P: “Em que ocasiões você come carne?”  
E05: “No dia-a-dia, refeição. Normalmente 
no final de semana quando tem churrasco e 
tudo mais. Quando a gente senta num bar 
com um grupo de amigos sempre come 
uma coisa do tipo.” 

“Em dias época de Natal ou então 
aniversário de alguém que tem churrasco, aí 
aumenta [o consumo de carne], sobe 
exponencialmente falando.” (E05) 

“Eu como carne mesmo é mais na época de 
Natal, fim de ano, sabe? Assim, em festa 
natalina. Ou então quando tem um evento, 
assim, um jantar. Igual amanhã vai ter um 
jantar no Baby Beef, aniversário da 
Associação dos Funcionários do BDMG. 
Todo 4 de julho tem um jantar lá no 
restaurante Baby Beef para nós e tal. 
Nessas datas especiais assim eu como um 
pouco de carne.” (E11) 

“Às vezes quando eu como carne que eu 
não gosto às vezes é por incentivo dos 
amigos. A gente está num barzinho, vai pra 
um churrasco, uma coisa assim, aí tá 
rolando... às vezes você nem está com 
vontade de comer uma carne, mas você 
acaba comendo. Ou às vezes num barzinho 
assim.” (E24) 

P: “Em que ocasiões você come carne?” 
E13: “Sempre, não tem ocasiões especiais. 
Apesar de que às vezes tem a 
comemoração, churrasco, é um hábito 
assim, né, tem aquela comemoração e a 
carne é colocada como celebrar, para 
celebrar, mas eu como carne em qualquer 
situação, quase todas as refeições.” 

4.6 Restrição religiosa 

Apesar de existirem inúmeras restrições ao 
consumo da carne de motivação religiosa, 
apenas uma delas foi evidenciada nesta 
pesquisa, a abstinência de carne na 
Quaresma ligada ao catolicismo. Algumas 
vezes, no entanto, apareceu como simples 
tradição, não havendo importância o 
significado religioso, apesar do 
reconhecimento de sua origem, e sendo 
praticada inclusive por não católicos. Muitos 
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dos entrevistados afirmaram seguir essa 
restrição e houve grande variação no 
período que ela se dá: por toda a 
Quaresma, em todas as sextas-feiras da 
Quaresma, por toda a Semana Santa, na 
Sexta-Feira da Paixão e na Quarta-Feira de 
Cinzas ou apenas na Sexta-Feira da 
Paixão. 

Segundo Strong (2004), sob influência 
principalmente judaica, o jejum voluntário 
tornou-se entre os cristãos um aspecto 
relacionado ao caminho para a perfeição. 
Aos poucos essa prática foi sistematizada 
pela Igreja Católica, sendo inicialmente 
praticada apenas da Sexta-Feira Santa à 
manhã de Páscoa e posteriormente 
estendendo-se por toda a Quaresma.  

Ainda segundo o autor, o jejum, redução 
global da quantidade de comida, passou a 
ser praticado sob a forma de abstinência de 
carne devido a uma reinterpretação feita por 
leigos, que a assumiram como símbolo de 
violência, morte e todas as formas de 
corporeidade e sexualidade. Entretanto, não 
foi identificada tal representação da carne 
nas entrevistas. Os motivos para a prática 
da abstinência surgia ora como uma regra 
da Igreja, que deveria ser cumprida por todo 
bom católico, ora por determinação cultural 
e reprodução de uma tradição.  

E15: “Às vezes na quaresma. Na Semana 
Santa eu não como. Só na Semana Santa.” 
P: “Qual motivo?” 
E15: “Porque eu sou católica e respeito, né, 
a Igreja.” 

E29: “Semana Santa. Sexta-Feira da Paixão 
eu não como, não. Porque eu sou católico, 
né.” 
P: “E você sabe explicar o motivo dos 
católicos não comerem carne na Semana 
Santa?” 
E29: “Eu acho que isso é uma tradição da 
Igreja, né, e eu respeito por eu ser católico. 
Eu acho que... eu acredito que não deva 
fazer tão mal assim, não, mas é uma 
tradição que gente sempre mantém, né.” 

E22: “Não, só Sexta-Feira da Paixão que eu 
não como carne mesmo. Só na Sexta-Feira 
da Paixão.” 

P: “Por quê?” 
E22: “Tradição, tradição.” 

E25: “Semana Santa.” 
P: “Por quê?” 
E25: “Cultura também.” 

“Hoje a gente já tem várias histórias a 
respeito. Os antigos, meus avós... e aí isso 
veio passando de pai pra filho de não comer 
carne na Sexta-feira da Paixão. Hoje sabe 
que é uma imposição da Igreja, essa coisa 
toda de como se tivesse comendo o corpo 
de Cristo na Sexta-Feira da Paixão, essa 
coisa toda. Mas mesmo assim... Como que 
eu vou explicar? Tendo essa influência dos 
antepassados, das pessoas mais velhas a 
gente adquiriu esse hábito e aí não come, 
troca pelo peixe ou pelo ovo e assim vai.” 
(E30) 

P: “E tem alguma ocasião que você não 
come carne?” 
E33: “Só na Semana Santa, Sexta-Feira da 
Paixão.”  
P: “Por quê?” 
E33: “Por causa da minha religião.” 
P: “E você sabe o significado disso?” 
E33: “Sim.” 
P: “Qual é?” 
E33: “Na Sexta-Feira da Paixão... Você 
nunca ouviu falar não? Na religião católica a 
gente não come carne na Sexta-Feira da 
Paixão porque é tradição da Igreja Católica 
não comer carne.” 

E34: “Aí de muito, muito raramente, de vez 
em quando, na Semana Santa, por 
exemplo, ou no mês da quaresma a gente 
consome mais peixe, mas é mais caro. 
Pesa mais no orçamento.” 
P: “Na Semana Santa você não come carne 
vermelha, não?” 
E34: “Ah, tradição de família, mas nem é 
tanto pelo fato de ser quaresma nem nada 
não, não tem muito isso.” 

“Eu sou evangélica, entendeu? Eu não 
como por causa da tradição dos meus pais, 
porque diz que na Sexta-Feira da Paixão, a 
carne, se a gente comer carne por abuso, a 
gente se..ah, sei lá, diz que acontece 
alguma coisa com a gente, mas eu não 
acredito nisso, não.” (E31)  
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Nota-se em algumas falas apresentadas 
que a abstinência da carne resume-se na 
restrição da carne vermelha, uma vez que a 
carne de peixe é consumida livremente, 
funcionando até mesmo como substituta da 
“carne”. Como já discutido, o significado da 
“carne” está essencialmente relacionado à 
carne vermelha. 

4.7 O local da compra 

A preocupação com a origem da carne 
consumida questionada nas entrevistas, 
quando existe, manifesta-se geralmente 
através da escolha do local de compra do 
produto. Quando é o açougue, essa escolha 
se dá pela familiaridade com o açougueiro, 
cujo tempo de convívio e confiança 
depositada em sua figura asseguram a 
qualidade da carne oferecida. Ainda, 
segundo um dos entrevistados, 
diferentemente do ocorrido em açougues, a 
beleza da apresentação das carnes em 
supermercados, com “cor bonita”, “cor 
vermelha”, é reflexo da adição de produtos 
químicos indesejáveis. Em outra percepção, 
quando o local de escolha é o 
supermercado, a motivação se dá pela 
crença de que, devido ao maior porte, a 
preocupação por parte do estabelecimento 
com a qualidade e segurança da carne 
oferecida é maior e que ainda há 
fiscalização mais rigorosa pelo Estado. 
Outro fator que mostrou ter influência para a 
decisão de compra da carne em 
supermercados foi a política de ofertas que 
são realizadas nesses locais. 

“Ah, eu compro carne de boi de um açougue 
só há muitos anos. O açougueiro já é de 
confiança e é ele e o filho dele que 
trabalham dentro do açougue, então ele e o 
filho dele já são de confiança porque eu já 
compro carne de boi na mão deles há mais 
de 30 anos, sabe? Então ele já sabe as 
qualidades de carne de boi que eu gosto e 
já sabe que eu gosto da carne é magra. 
Então eles já são assim de extrema 
confiança.” (E11) 

“A carne a gente compra com uma pessoa 
conhecida, um açougueiro que orienta e fala 
qual a melhor parte. Só isso. Eu não compro 

em qualquer lugar não. A gente não compra 
carne em qualquer lugar não.” (E15) 

P: “Mas o que tem [no açougue] perto da 
sua casa que você olha e diz que tem 
coragem de comprar?” 
E29: “O diferencial é que você vê a cor da 
carne, você vê... acho que vem direto do 
abatedouro mesmo. Essas carnes muito 
vermelhas eles passam muito produto 
químico, né, pra carne ficar bonita, né. E a 
carne boa, eu aprendi que a carne boa é 
aquela que é mais escura, aquela é que é a 
carne boa, porque ela é bem mais nova. 
Essas carnes de supermercado, que você 
vê nas prateleiras aquelas cor bonita, 
aquelas cor vermelha, aquilo tudo ali é 
produto químico.”  

P: “Mas como é esse cuidado seu? Você 
compra carne aonde, o que você olha?” 
E23: “Num supermercado bom, né. Num 
supermercado de grande porte. Você 
conhece o pessoal e você está vendo lá, 
como está sendo manuseada.” 

“... eu procuro comprar carne só em 
supermercado, porque eu imagino que 
supermercado é mais fiscalizado que 
açougue.” (E26) 

“Eu só compro carne no (nome do 
supermercado), exatamente por causa 
disso. Primeiro porque eu já cheguei em 
alguns açougues e tive nojo por causa do 
cheiro, o ambiente, mosquito e no (nome do 
supermercado), pelo que percebo, lá tem 
uma rotatividade maior. Aí eu compro carne 
só lá no (nome do supermercado).” (E34) 

“... costumo comprar em supermercados 
diversos, porque tem aquela coisa de 
oferta.” (E17) 

Surgiram também durante as entrevistas 
representações do Mercado Central como 
lugar privilegiado para a compra e consumo 
da carne. 

“... tem todo aquele charme de olhar, né, de 
ver a carne, a peça, se ela está bonita e o 
Mercado Central tem muito disso, do 
charme de ver a carne. Então, por mais que 
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eu me preocupe de ver a procedência, tem 
toda aquela ideia de ter a carne mais em 
contato visual e eu acho que o mercado 
central privilegia muito isso.” (E13) 

“Porque eu acho que é o melhor, é da hora, 
não fede. A melhor cerveja, carne nova, 
carne de primeira linha” (E20) 

4.8 Carne de cavalo 

No discurso de um dos entrevistados 
identificou-se uma representação social da 
carne de cavalo, produto não representado 
como alimento em nossa cultura. A carne de 
cavalo, segundo o entrevistado, seria “bem 
docinha” e “bem macia”. 

“Então a carne eu já consumo carne e 
sempre consumi. O cara me vende uma 
carne que eu tenho certeza absoluta que 
não é carne comercializada normal, porque 
ela espumou e é adocicada. E como eu sou 
cachaceiro, você vai num bar, ouve 
conversa de um, conversa de outro, aí eu 
autoimaginei, o comentário que o cara fez é 
o mesmo que o meu: eu comi carne de 
cavalo, a carne é assim. Outro vem lá de 
Marias, viu. Então eu comi carne de cavalo. 
Eu tenho certeza. Bem docinha, bem 
macia.” (E26) 

4.9 Carne, o produto de animais 

Raramente durante a pesquisa percebeu-se 
nas falas dos entrevistados elementos que 
levassem a associar a carne como produto 
advindo do abate de animais. Tal 
observação sugere que as representações 
sociais do consumo de carne, de modo 
geral, são independentes das 
representações dos animais. Todavia, 
através de três entrevistas, duas formas de 
pensamento descritas por Francione (1996) 
relacionadas à maneira como o ser humano 
interage com os outros animais foram 
identificadas.  A primeira refere-se à visão 
bem-estarista, a qual prega que os animais 
devem ser tratados “humanitariamente” e 
não devem estar sujeitos ao sofrimento 
desnecessário. Essa posição assume a 
legitimidade no tratamento instrumental dos 
animais como meios para fins humanos 

desde que haja ressalvas garantidas. Por 
exemplo, o uso de animais em 
experimentos biomédicos e o abate de 
animais para consumo humano são 
aceitáveis desde que essas atividades 
sejam conduzidas de forma “humana”. Já a 
teoria dos direitos animais confronta a visão 
anterior, considerando que animais não 
humanos, assim como os humanos, 
possuem um valor inerente que deve ser 
respeitado. A visão dos direitos reflete uma 
mudança na vaga obrigação da ação 
“humanitária” para a teoria da justiça que 
rejeita o status dos animais como 
propriedade e a correspondente hegemonia 
dos humanos sobre os outros animais. A 
teoria dos direitos animais não aceita o uso 
de animais para experimentos ou para 
consumo humano, não porque 
simplesmente essas atividades causam 
sofrimento aos animais, mas porque esse 
uso viola as obrigações fundamentais de 
justiça que possuímos com os animais não 
humanos. Para simplificar, enquanto os 
bem-estaristas buscam a regulação da 
exploração animal, os defensores dos 
direitos animais buscam a abolição. 
Entretanto, muito embora seja clara a 
diferença entre essas duas posições, de 
acordo com Francione (1996), o termo 
direitos animais é frequentemente usado 
erroneamente, sendo muitas vezes 
apropriado pelo movimento em prol do bem-
estar animal. 

E07: “(...) Então, igual essas carnes assim 
de baby beef assim eu já não gosto muito 
de comer por causa que você pensa assim 
nos bezerrinhos, tadinhos dos bezerrinhos. 
Agora as outras carnes eu nunca parei pra 
pensar isso não.” 
P: “Você falou que tem dó dos bezerrinhos. 
E dos touros e das vacas, enfim, dos 
animais adultos, por que não tem o mesmo 
sentimento?” 
E07: “Eu acho que é porque eles não foram 
tão maltratados assim na hora de cuidar. 
Igual uma professora minha uma vez 
passou um vídeo lá falando como é que é 
feita a carne de vitela lá que o bezerro fica 
preso num cubículo assim pra não 
conseguir mexer. Aí eu tenho esse 
sentimento assim. Para não criar músculos. 
E os outros eu acho que não foram tão 
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maltratados assim na hora da criação. Ah, 
sei lá, não tenho esse mesmo sentimento.” 

P: “Por quais motivos você não come 
carne?” 

“Os motivos são vários. Bom, é... isso 
começou há um tempo atrás quando meus 
pais tinham um aviário e eu trabalhei nesse 
aviário dos 13 aos 16 anos. Então eu 
cheguei a ver como são tratadas as aves 
assim desde a criação até o momento do 
abate e isso acaba que na adolescência te 
choca um pouco, e depois eu cheguei a 
trabalhar num projeto no Vale do 
Jequitinhonha onde que visitava também 
abatedouros, tal e várias coisas e continuei 
não concordando com aquele modo de 
tratamento.” (E02) 

“Saúde e a facilidade de comer outras 
coisas e não precisar de exploração dos 
animais. Não que... você também explora as 
pessoas nas plantações, no latifúndio, a 
mesma coisa. Só que como você pode 
substituir, ele não é o principal motivo por 
alguma outra coisa, como é tranquilo de 
substituir a carne então eu prefiro substituir 
a carne do que ficar comendo, porque não é 
tão necessária hoje em dia com o avanço 
da humanidade.” (E27) 

Percebe-se que nos dois primeiros 
discursos há uma preocupação com a forma 
como os animais são tratados. Já no 
terceiro, a exploração dos animais não 
humanos é questionada, inclusive sendo 
comparada à humana, o que traz a ideia de 
que tanto animais humanos e não humanos 
são detentores de direitos.  

4.10 Consumo de carne e saúde 

As representações sociais do consumo de 
carne que dizem respeito à saúde foram 
variadas e distintas. O consumo de carne foi 
representado como: um hábito saudável e 
imprescindível; saudável, mas prescindível; 
necessário, mas com potencial danoso ou 
desnecessário e danoso. Segundo 
Moscovici (2003), hoje o senso comum 
nada mais é do que a ciência tornada 
comum, sendo esta fonte geradora de 

representações sociais. Portanto, uma vez 
que no meio científico não há um consenso 
sobre a recomendação ou não do consumo 
de carne para benefício da saúde humana, 
essa variedade de representações sociais é 
esperada. Entretanto, para explicarmos o 
surgimento do consumo de carne como 
saudável e não saudável num mesmo 
discurso, devemos recorrer a Garcia 
(1997a; 1997b), a qual mostra que as 
práticas alimentares que estão de alguma 
forma orientadas por um viés disciplinar (a 
preocupação com a saúde neste caso) não 
serão o cumprimento linear desse princípio. 
Oscilações conflituosas do comportamento 
alimentar manifestam-se através de 
representações edificadas ora pela 
preocupação com a saúde, ora pelo desejo, 
adequando-se, desse modo, ora à saúde e 
ora ao paladar.  

“(...) As duas funções que eu tinha citado: a 
função de me dar prazer em saborear a 
carne e de me dar condições de saúde. É 
um hábito saudável o consumo de carne 
para mim.” (E13) 

P: “E além da questão do gosto, a carne 
tem alguma importância na sua saúde?” 
E22: “Dizem que não tem, não, cara. Dizem 
que não tem, não, mas eu acho que tem 
sim. Se eu não comer carne no almoço e na 
janta eu passo mal. Seja lá a carne que for, 
mas tem que comer um pedaço, mesmo pra 
poder ver lá no prato e comer. Precisa muito 
não.” 

“Porque eu acho que carne a gente deve de 
comer, né. Nem que seja um pedaço, todos 
os dias. (...) Porque a carne vem muita 
química4 e a gente tem que comer um 
pouco de carne.” (E31) 

“No meu caso até médico pediram pra eu tá 
consumindo carne, porque eu tenho 
problema de amenorreia e a carne tem 
substâncias, proteínas que para o meu caso 
era essencial.” (E10) 

                                                 
4 Neste caso, a palavra “química” deve ser 
interpretada como “nutriente”. 
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“Uai, porque se você não comer carne fica 
faltando algum nutriente, né, pra poder 
complementar a alimentação.” (E33)  

P: “Então você acha que se você parar de 
comer carne, por exemplo, vai te causar 
algum transtorno?” 

“Não, de forma alguma. Se eu parar, de 
forma alguma.” (E04) 

“Acho que problema não se substituir por 
alguma coisa que tenha as mesmas 
vitaminas. Porque tem gente que é 
vegetariana e nunca come carne e acho que 
não vive mal por isso.” (E07) 

“Não, eu creio que não.” (E08) 

“Não, vai fazer é bem, né. Comer carne 
demais faz mal, você tem que comer 
moderadamente.” (E23) 

P: “Você acha que pode fazer mal [comer 
muita carne] ou o que é?” 
E26: “Fazer mal, sim. Acho que faz mal, 
sim, mas eu faço muito exercício, né. 
Queimo muita caloria, não sei se vai 
contrabalancear.”  

P: “Por quais motivos [come carne]?” 
E24: “Primeiro porque eu gosto realmente, 
né. E segundo por causa de saúde. Eu sei 
que a carne tem muitas proteínas.” 
(...) 
P: “E tem algum motivo especial para você 
não consumir muito, consumir pouco?” 
E24: “Preocupação com a saúde.” 

P: “Por quais motivos [não comem carne]?” 
E28: “Saúde.” 
E27: “Saúde e a facilidade de comer outras 
coisas e não precisar de exploração dos 
animais.” 

“E outra também que eu vi que o não 
consumo de carne talvez possa fazer com 
que sua qualidade de vida seja melhor.” 
(E02) 

A carne foi apontada por alguns como 
sendo um alimento que teria uma 
interferência negativa na digestão. Além 

disso, é representada como potencial fonte 
de risco à saúde por conter “toxinas”, 
“hormônios” e “antibióticos”. Tal 
representação possui fundamento prático, 
uma vez que as carnes em geral podem 
conter resíduos de antibióticos e outros 
aditivos caso não haja o uso prudente e 
racional desses no processo de criação dos 
animais destinados ao consumo humano. 

“Porque eu sei que a carne demora a ser 
digerida. Eu sinto mal estar. Não assim de 
sentir muito mal, mas mais cansada. Então 
eu evito um pouco de comer. E também por 
causa da... eu sei das toxinas que vêm junto 
com as carnes, né. Questão de hormônio, 
é... questão hormonal mesmo, né,  que nas 
carnes que a gente come de açougue assim 
tem muito hormônio. Carne de frango, carne 
de boi, mesmo.(...)Mesmo questão na hora 
do abatimento do boi, da vaca e tal ele sofre 
uma tensão muito grande, então ele libera 
um monte de toxina na carne que isso a 
gente tá comendo junto.” (E01) 

P: “Mas que mal vocês acham que a carne 
causaria à sua saúde?” 
E27: “Antibióticos, hormônios que colocam a 
mais...” 
E28: “Digestão.” 
E27: “Digestão, antibióticos, hormônios...” 
(...) 
P: “Vocês já sentem diferença na saúde [por 
não comerem carne]?” 
E28: “Eu sinto diferença direto é nessa 
coisa da digestão. Foi a coisa mais 
perceptível. O funcionamento assim, né.” 

Uma das entrevistadas, devido, segundo 
ela, à orientação de uma nutróloga, 
restringiu a característica de conter “muito 
hormônio” à carne de frango, justificada pelo 
fato do frango engordar muito rápido. De 
fato, na avicultura de corte moderna, 
consegue-se que um frango esteja pronto 
para o abate em cerca de 45 dias. Todavia, 
este período curto é resultado de avanços 
técnicos no que diz respeito à nutrição, 
genética, manejo sanitário e ambiência. 
Francisco et al. (2007) apontam que a 
utilização de hormônios para acelerar o 
crescimento de frangos é o grande mito que 
envolve a avicultura moderna brasileira e 
que 89% dos consumidores de carne de 
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frango da cidade de Porto Alegre acreditam 
que essa carne contenha hormônio. Bueno 
et al. (2009), ao avaliarem o conhecimento 
de cardiologistas, endocrinologistas e 
nutricionistas sobre o uso de hormônios na 
dieta de frangos de corte, verificaram que 
quase 70% dos entrevistados responderam 
em alguma parte da pesquisa que existe o 
uso de hormônio nas granjas de frangos de 
corte, e que a utilização dos mesmos pode 
acarretar problemas de saúde aos 
consumidores. 

“Faz menos mal do que a outra, segundo 
minha nutróloga, né. Ela que me orientou 
que eu comesse mais carne de porco ao 
invés de frango, que tem a mídia aí no 
frango, mas ela fala que a carne de porco 
faz menos mal que a de frango. Por quê? 
Porque o frango eu acho que engorda em 
poucos dias, né. Então tem muito hormônio, 
muito tóxico, e aí ela sugere não comer, o 
mínimo possível.” (E21) 

Bem como as representações sociais do 
consumo de carne variam 
circunstancialmente, tendo como alicerce 
ora a saúde e ora o paladar, quando 
emerge o fator econômico, mais 
especificamente o preço da carne, o mesmo 
parece ocorrer. A carne transita de item 
básico, de importante e necessário valor 
nutricional, para opcional e de luxo quando 
se evidencia a questão econômica. Para 
uma das entrevistadas, por exemplo, a 
carne seria fonte importante de nutrientes, 
sendo preciso comer “nem que seja um 
pedaço, todos os dias”. Em outro momento 
da mesma entrevista, quando surge 
ocasionalmente a questão financeira, sua 
posição é de que, se não houver 
possibilidade de compra da carne, “não tem 
nada a ver”, outros alimentos atenderiam a 
necessidade.  Da mesma forma, na 
pesquisa de Garcia (1997a), um mesmo 
entrevistado, quando está se referindo à 
comida de sua casa, coloca-a como sendo a 
melhor e a preferida. Em outra ocasião, ao 
falar de sua experiência com as refeições 
feitas fora de casa, o entrevistado diz que 
come melhor fora de casa. A autora utilizou 
a expressão “representações mutantes” 
para tais representações, explicando que os 
elementos constituintes das representações 

sociais convivem em estruturas flexíveis, 
adaptando-se às circunstâncias, ao gosto, 
aos valores etc. Entretanto, apesar da 
flexibilidade, não se pode considerar a 
existência de representações falsas, uma 
vez que todas elas respondem às 
necessidades da existência humana de 
diferentes formas e condições dadas 
(Minayo, 2007). 

“Não, se não tiver a gente passa sem ele 
também, entendeu? Porque carne é muito 
bom, mas se a gente tiver o dinheiro pra 
comprar, tudo bem. Se não tiver, não tem 
nada a ver. Um arroz com feijão, uma 
verdura já são suficientes.” (E31) 

“E também não tenho dinheiro para isso, 
não. Estou comendo [carne] porque minha 
mulher tem mais condição do que eu. Eu 
sou praticamente assalariado, estou num 
subemprego.” (E26) 

4.10.1 Carne vermelha x carne branca 

Ficou clara a diferença existente entre as 
representações sociais do consumo da 
carne vermelha e da carne branca quando 
se discute saúde. Mais uma vez a carne 
vermelha apropria para si os significados 
dados à carne. Identificou-se nos discursos 
a atribuição a ela dos malefícios à saúde 
advindos do consumo de carne 
anteriormente discutidos. A carne branca, 
ao contrário, teve seu consumo fortemente 
relacionado à saúde.  

“(...) Eu acho que a carne, carne vermelha, 
eu acho que ela possui muita toxina e isso 
me faz mal.” (E21) 

“A carne vermelha é de difícil digestão, né. 
Difícil digestão, apesar que ela tem proteína 
que a gente precisa, né, mas ela é muito de 
difícil digestão e  pelo que os médico falam 
ela não é saudável, não.” (E29) 

“(...) O melhor tipo de carne pra gente 
consumir é a carne branca, né, porque a 
carne vermelha é terrível, mas devido a 
esse costume, costume familiar, aí eu 
consumo muita carne vermelha.” (E29) 
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“A carne bovina por ele gostar mais e a 
carne de frango por acreditar que seja uma 
carne mais saudável, com menos gordura, 
então são as duas carnes que a gente mais 
consome.” (E13) 

“O ideal é comer carne de peixe, carne de 
frango, que é carne branca. Carne vermelha 
faz bem mais... o teor dela é bem mais... 
prejudica bem mais a saúde a carne 
vermelha.” (E23) 

“Tradição e acho que quando você come o 
peixe você se sente mais leve e também 
sabendo os benefícios que o peixe traz hoje 
para a saúde, né.” (E24) 

4.10.2 Carne e proteína 

Foi bastante evidente a representação 
social da carne como inquestionável fonte 
de proteínas, representação certamente 
ancorada na ciência. Porém, mesmo a 
carne sendo no meio científico reconhecida 
como importante fonte de muitos outros 
nutrientes essenciais ao bom funcionamento 
do organismo humano, a proteína é 
soberana nos discursos.  

“A carne é proteína, né.” (E19) 

“A carne é fonte de proteína, né. A carne é 
fonte de proteína, proteína pro músculo.” 
(E01) 

“Motivo... proteína, não tem proteína? A 
gente tem que consumir proteína, eu acho, 
né.” (E15)  

“Faz bem. Os médicos falam que tem 
proteína, então a gente come.” (E15) 

“Primeiro porque é bom, o sabor é gostoso. 
E segundo pelas proteínas, no caso, que é 
o que mais tem na carne.” (E18) 

“Sinceramente acredito muito na proteína e 
no sabor [da carne] também, claro.” (E24) 

“A gente precisa de proteínas também, né.” 
(E29) 

“Porque eu gosto, por causa das proteínas, 
por isso.” (E34) 

Variações ocorreram apenas no que diz 
respeito à possibilidade de outros alimentos 
conseguirem suprir com mesma qualidade 
as necessidades proteicas do organismo 
humano. Nesse ponto, dois entrevistados 
demonstraram opiniões distintas. Em 
verdade, segundo Slywitch (2010), a 
alimentação vegetariana pode cumprir tão 
bem a função de fornecimento de proteínas 
quanto uma com a inclusão da carne.  

P: E qual a função da carne na sua 
alimentação? 
E16: Proteína. Proteína animal. A melhor 
proteína é a animal. A soja não substitui, 
quem diz que substitui é balela. Alguém aí 
diz que substitui. Tem a soja, a proteína 
vegetal, né? Mas isso não está provado. Pra 
animal, como ração animal, é uma 
excelente proteína. Pra produzir... proteína 
vegetal pra produzir proteína animal, não é 
isso?” 

“(...) Todas as proteínas, o que eles dizem 
necessário pra viver utilizando carne, hoje já 
se encontra em outros meios, outras 
formas, outros alimentos assim.” (E03) 

Muito embora a carne branca seja 
representada como mais saudável que a 
carne vermelha, quando o tema em questão 
é proteína, em algumas falas ficou evidente 
a representação da carne vermelha como 
possuidora de valor proteico superior, a que 
contém a tão clamada proteína animal. 

“O organismo precisa de pelo menos duas 
vezes por semana a carne vermelha por 
causa da proteína animal.” (E21)  

“(...) Eu prefiro a carne de boi, mesmo 
porque pelo valor protético da carne 
vermelha eu prefiro a carne de boi.” (E30) 

4.10.3 O porco e sua carne: os grandes 
vilões 

Chamou bastante atenção nesta pesquisa a 
forte presença de representações sociais 
negativas relativas ao suíno e a sua carne. 
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A carne suína carrega o estigma de possuir 
teores de gordura perigosamente mais 
elevados que as outras carnes e por ser 
higienicamente inadequada e potencial 
transmissora de doenças. O próprio porco 
foi tido por uma das entrevistadas como um 
animal “mais sujo”, inclusive sua carne. 
Faria et al. (2006) estudaram o mercado 
consumidor de carne suína e derivados em 
Belo Horizonte e verificaram que 38,4% dos 
consumidores acreditam que a carne suína 
in natura e derivados sejam perigosos à 
saúde pelo excesso de gordura ou de 
colesterol, e 27,8% por transmitir doenças. 
Segundo os autores, o consumo de carne 
de porco no Brasil é baixo quando 
comparado a outros países, sobretudo 
europeus, e pode estar relacionado à 
persistência dessas representações em 
nossa sociedade. Segundo Roppa (2010), 
ocorre entre os consumidores o 
desconhecimento em relação aos intensos 
trabalhos de melhoria nas áreas de 
genética, nutrição, manejo e sanidade que 
foram efetuados pelos criadores de suíno ao 
longo das últimas décadas. Pressionados 
por uma melhor produtividade para tornar a 
espécie economicamente mais viável e 
pelas exigências da população por um 
animal com menos gordura, devido à 
substituição da mesma pelos óleos 
vegetais, os técnicos e criadores passaram 
a desenvolver um novo tipo de suíno. O 
autor faz a diferenciação entre “porco” e 
“suíno”. O “porco” seria o animal rústico 
criado sob métodos rudimentares, sem 
condições higiênico-sanitárias adequadas, a 
fim de produzir carne e banha. Já o “suíno” 
seria o animal geneticamente melhorado 
criado de modo tecnificado, com manejo 
nutricional e higiênico-sanitário adequados, 
para produzir carne de qualidade, segura e 
com teor reduzido de gordura. Entretanto, 
embora haja esforços da indústria e 
associações de criadores para que essa 
diferenciação penetre o pensamento dos 
consumidores, verificou-se que as 
representações sociais negativas da carne 
suína ainda resistem. 

“Eu não gosto do sabor da carne de porco e 
é mais gordurosa também.” (E01) 

“...eu gosto da carne assim sem gordura, 
carne assim mais magra e a carne de porco 
é muito pesada, ela é mais gordurosa.” 
(E11) 

“... porque pra mim a carne mais saborosa é 
a carne suína, mas eu não como muito 
porque ela é mais gordurosa.” (E13) 

“Carne de porco é restrição porque vem a 
idade. É uma carne mais gordurosa.” (E26) 

“A carne suína [como] muito pouco. Suína é 
muito pouco, porque a suína faz muito mal, 
tem muita gordura.” (E29) 

“(...) Melhor mesmo seria uma carne de 
porco, né, só que carne de porco faz muito 
mal pra gente. Olha, a carne de porco ela 
é... como posso dizer... é muito gordurosa.” 
(E31) 

P: “Quais os tipos de carne que você mais 
consome e as razões?” 
E12: “Carne de vaca, de frango. Carne de 
porco não. Carne de porco eu tenho medo. 
Medo das doenças que a carne de porco 
provoca. Eu perdi um amigo com solitária na 
cabeça.” 

“Por exemplo, a carne de porco tem muita 
bactéria.” (E17) 

E26: “(...) Carne de porco eu tenho muito 
cuidado. Eu tempero com limão, se resolve 
eu não sei, mas a lenda diz que resolve.” 
P: “Resolver o quê?” 
E26: “Essa tal de contaminação, né. Se tiver 
que fritar ela é mais frita que a carne bovina, 
só um exemplo. Então eu consumi muito 
porco também e se foi pra fazer mal, foi a 
longo prazo, né. Eu já estou indo pro saco, 
acho que não vai ter... não vou viver muito 
tempo mais, não.” 

P: “Por que você não gosta de carne de 
porco?” 
E10: “Porque não gosto. Assim, do próprio 
bichinho mesmo eu não gosto dele, então 
não como. (...) Eu acho ele porco mesmo, 
entendeu? A gente nunca foi chegada, né? 
(...) Minha mãe nunca deu costume de dar 
carne. Também sempre falaram que é um 
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animal, né, mais sujo, da própria carne 
mesmo. É porque a gente não teve 
costume, eu não gosto. Feijoada, por 
exemplo, eu não como. Só o feijão.” 

É interessante lembrar que na língua 
portuguesa a palavra “porco” pode significar 
o animal suíno ou servir de adjetivo para 
sujo, imundo, sem higiene. Esse fato parece 
corroborar para a perpetuação das 
representações sociais da carne suína 
identificadas. Como se percebe na fala 
mostrada acima, segundo a entrevistada o 
porco é “porco mesmo”. Em uma das 
entrevistas surgiu uma representação do 
açougueiro que, embora pareça ser 
individual, ilustra curiosamente a utilização 
do termo “porco” não significando 
propriamente o animal. 

“Eu continuo morrendo de nojo de 
açougueiro porco. O açougueiro é muito 
porco. O açougueiro e os similares... são 
muito porcos. (...) Eu só não posso me 
preocupar com a higiene do açougueiro, 
porque isso a gente não tem ainda, mas eu 
acho que a ANVISA logo, logo vai ter que 
fiscalizar isso porque eles são muito porcos. 
Em supermercado grande, bandeira 
internacional, bandeira brasileira, 
açouguezinho de esquina, açougue grande, 
tudo é... o açougueiro em geral é muito 
porco, muito pobre de espírito. Ele não lava 
a mão, ele assoa o nariz e continua 
limpando a carne. Aí se eu for falar eu vou 
vomitar.” (E09) 

Vale destacar que por dois entrevistados foi 
utilizado para caracterizar a carne de porco 
o sistema de classificação dos alimentos 
operante popularmente no Brasil descrito 
por Woortmann (1978). Com base nas 
oposições quente/frio e 
reimoso/descarregado, a carne de porco foi 
apontada como “reimosa” e “quente”. De 
acordo com o autor, em Belo Horizonte 
comidas “quentes” são as que “desandam a 
pessoa”, provocando diarreias e distúrbios 
estomacais ou intestinais. Já a “reima” trata-
se de uma qualidade que torna o alimento 
“ofensivo” para certos estados do 
organismo. 

E34: “Carne de porco eu poderia te dizer 
que a gente consome em ocasiões 
especiais, porque é uma carne mais 
gordurosa, né. Uma carne mais reimosa, 
entendeu? Meu marido não se adapta muito 
bem”. 
P: “O que significa a carne ser reimosa?” 
E34: “É uma carne mais gordurosa, que faz 
mal pro organismo, né. Ataca o fígado, por 
isso que a gente não consome.” 

E22: “(...) A carne de porco é muito reimosa 
também.” 
P: “Muito o quê?” 
E22: “Reimosa, uma carne muito quente, 
né, mas a mais gostosa que tem.” 

5. CONCLUSÕES 

Admitir que o tema alimentação não se 
explica apenas em termos biológicos foi o 
primeiro passo para a concepção deste 
trabalho. A própria representação 
identificada nesta pesquisa de que o 
consumo de carne seria um hábito edificado 
culturamente ilustra o quanto é complexo o 
tema em questão. De fato, os resultados 
mostraram que as representações 
simbólicas não são simples coadjuvantes no 
processo alimentar de consumo da carne. 
Pelo contrário, verificou-se que tais 
representações não somente estão 
fortemente presentes, como atuam na 
compreensão da realidade e orientam 
práticas e comportamentos, o que de certa 
forma já era esperado, uma vez que são 
componentes atribuídos às representações 
sociais. Constatada, portanto, a importância 
do fator cultural no que diz respeito ao 
consumo da carne, espera-se dos médicos 
veterinários e de outros profissionais com 
atuação na área uma visão ampliada dessa 
realidade, para não correrem o risco de 
suas ações serem pautadas num tecnicismo 
reducionista.  

A teoria das representações sociais, aliada 
à metodologia qualitativa, mostrou-se, 
através deste trabalho, ser alicerce bastante 
útil e adequado para a pesquisa do caráter 
sociocultural do consumo de carne. Os 
resultados obtidos apontaram 
representações sociais de perspectivas 
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diversas. Em geral, o gosto pela carne, 
alimento de sabor bastante apreciado e, às 
vezes, até com forte apego, é representado 
como uma construção cultural, atuando, 
inclusive, como instrumento de coesão 
social em reuniões e eventos sociais. A 
familiaridade com o açougueiro e o porte do 
supermercado apareceram como fatores 
relacionados à qualidade da carne.  
Interessante foi a constatação de que, 
quando ocorre a abstinência da carne no 
período da Quaresma, ela se dá pela 
obediência a uma regra religiosa ou 
simplesmente para reprodução da tradição. 
Quanto à relação entre consumo de carne e 
saúde, identificaram-se representações 
variadas, que vão desde que consumir 
carne seria saudável e imprescindível até 
que seria danoso e desnecessário. A carne 
vermelha, que teve o significado da carne 
essencialmente ligado a ela, é representada 
como menos saudável que a carne branca. 
Foi recorrente nos discursos a 
caracterização da carne como importante 
fonte de proteína. Chamou atenção as 
representações negativas da carne de 
porco, tida como gordurosa e potencial 
transmissora de doenças. Verificou-se que, 
de modo geral, as representações sociais 
do consumo de carne são independentes 
das representações dos animais, entretanto, 
surgiram representações embasadas nos 
pensamentos bem-estarista e abolicionista. 

O conhecimento das representações sociais 
do consumo de carne pode ser proveitoso 
tanto para consumidores e indústria da 
carne quanto para pessoas, grupos e 
entidades defensoras do não consumo da 
mesma. A partir de estudos como este, 
estratégias de marketing podem ser 
elaboradas pela indústria da carne para 
reforçar representações positivas e 
combater informações equivocadas que 
alimentam representações negativas. 
Defensores do não consumo de carne, ao 
conhecerem tais representações sociais, 
podem traçar planos mais eficientes para 
divulgação e esclarecimento de suas ideias 
e teorias, sejam elas de base nutricional, 
ecológica, ética etc.  

Reconhece-se que este trabalho permitiu 
apenas uma visão geral das representações 

sociais do consumo de carne. Entretanto, os 
resultados obtidos podem contribuir de 
forma ímpar no direcionamento e desenho 
de pesquisas com recortes mais 
específicos, buscando o melhor 
entendimento de representações que dizem 
respeito a temas mais particulares do 
consumo de carne. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 
 
 

Representações sociais do consumo de carne em Belo Horizonte 

Roteiro de entrevista 

 

1 Você come carne? Por quais motivos? 

2 Qual a função da carne na sua alimentação? 

3 Em que ocasiões você come carne? 

4 Em ocasiões você não come carne? 

5 Qual a quantidade de carne que você consome durante a semana? 

6 Quais tipos de carne você mais consome? Quais as razões?  

7 Você se preocupa com a origem da carne que consome? 

8 Idade 

9 Ocupação 

10 Local de nascimento 

11 Bairro que reside 

12 Frequência de ida ao mercado 

13 Telefone para contato 
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Anexo 2 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Título da Pesquisa: “Representações sociais do consumo de carne em Belo Horizonte, MG” 

 

Caro voluntário, 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa que deseja conhecer as 

representações sociais do consumo de carne em Belo Horizonte - MG, ou seja, entender melhor 

os valores simbólicos e culturais do consumo desse alimento. Sua contribuição será de grande 

importância para a compreensão de hábitos e de costumes que dizem respeito ao consumo da 

carne e produtos derivados. Para isso, será feita uma entrevista que será gravada e registrada 

pelo entrevistador. Caso sinta qualquer desconforto, você pode se negar a discutir qualquer 

questão durante a entrevista. Partes de sua fala poderão ser utilizadas na apresentação final da 

pesquisa, entretanto, em nenhum momento haverá divulgação de seu nome ou de outras 

informações que permitam sua identificação. Caso participe, a qualquer momento você poderá 

desistir de participar e retirar seu consentimento, sem que haja qualquer penalidade ou prejuízo 

para você.  

Estes trabalhos fazem parte do estudo de campo do estudante de Mestrado da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Guilherme Santiago de Barros (matrícula 

2008659890).  

Se você está de acordo em participar e contribuir com o desenvolvimento da pesquisa, 

respondendo às questões da entrevista, por favor, assine no espaço abaixo. 

Nome completo:__________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

Local e Data:_____________________________________________________ 
 

Contato com o pesquisador: 

Guilherme Santiago de Barros: (31) 34092084 ou (31) 34831405 
Av. Antônio Carlos, 6627, CP 567, CEP 30161-970 
E-mail: guilhermesbarros@gmail.com 
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Anexo 3 

 


