












No princípio ... éramos mais caça que caçadores ... 























































































O CHURRASCO NOS HUMANIZOU !





CARNES 

Valores por

100g

Proteína

g

Gorduras

g

Energia

Kcal 

ANIMAL

Nome Científico e 

Vulgar

IMAGEM 

A 19.0 1.6 96.0 Cavia porcellus

Porquinho da Índia

B 26.3 0.4 116.0 Cavia aperea

Preá

C 22.8 1.2 112.1 Sus scrofa domestica

Porco (carne magra)

D 29.0 5.4 172.0

Dasypus

novemcinticus

Tatu-galinha



































Pré-domesticação 
X

Pós-domesticação



















DIETA 
MEDITERRÂNEA







Pitágoras

c. 570 BCE – c. 495 BCE



Favas  flores negras, talo oco  os gregos
acreditavam que as almas usavam os pés de fava
para irem ao Reino de Hades (reino dos mortos,
governado pelo deus Hades)

Já Aristóteles pensava que os Pitagóreos não
comiam favas como uma forma de protesto
político contra a forma de governo democrático,
já que as favas coloridas eram usadas como voto
nas eleições. Os Pitagóreos favoreciam o tipo de
governo oligárquico.













VISÃO DUALÍSTICA: OU ISTO OU AQUILO

✓ Se é ave tem que ter penas e voar (galinha não 
voa mas o frango selvagem voava);

✓ Se é peixe tem que ter escamas e nadar;
✓ Se animal terrestre tem que andar;
✓ Se não rumina ... PODERIA ser um carnívoro; 
✓ Sangue é vida, não se pode consumir sangue;

Êxodo 23:19-22 

Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe.

NÃO É SOMENTE O PORCO QUE É 
PROIBIDO PARA OS JUDEUS!













ESSÊNIOS – GRUPO ASCETA JUDEU – SÉCULO II BCE A 68 ACE 

✓ Vegetarianos;
✓ Vida em comunidade;

✓ Bens comuns;
✓ Visão religiosa distinta dos fariseus e outros grupos judeus.





Paulo e os demais fundadores do
Cristianismo vão usar essa fala
de Jesus como o fim do tabu em
não se consumir carne de porco
e o fim das demais interdições
alimentares da lei judaica do
Kashrut.
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Para os pais da nova religião a morte do 
Cristo na cruz era o sacrifício último e 

nenhum outro sacrifício seria necessário. 
Sacrifícios rituais mais tarde passaram a ser 
símbolo de paganismo e, portanto, quem os 

praticasse era perseguido.  





















Galeno: teoria humoral  4 humores, 4 temperamentos 
EQUILÍBRIO PELA COMIDA





MEDICINA MEDIEVAL – HIPOCRÁTICA e GALÊNICA
(Escola de Salerno)

Carnes especialmente as vermelhas: quente; carne produz sangue e
“sêmen” (inclusive nas mulheres!); excita sexualidade ... e portanto não
é bom que as “EVAS PECADORAS” comam muita carne ...

Peixe: frio e úmido; não produz sangue e sêmen; recomendada para os
RELIGIOSOS E DURANTE A QUARESMA E DIAS DE ‘COMER MAGRO’.

Sal: seco e quente peixe salgado mais ‘equilibrado’ que o peixe seco;
peixe de mar melhor que de água doce







TRIBOS GERMÂNICAS















Não se mata a galinha dos 
ovos de ouro.

Não adianta chorar sobre o 
leite derramado. 



Abul ʿAla Al-Maʿarri (973–1058)

Vegano, anti-
reprodução e anti-

religião











Bogomils (c.1000) e Cátaros (c.1200):
✓ Vegetarianos;
✓ Anti-reprodução;

✓ Bens e vida em comum;
✓ Anti-Sistema;

✓ Perigosos para a Igreja;
✓ Perigosos para o Reino de França













O PAÍS DA COCAGNA

São Cristovão e árvore
dos dons















DIGA-ME COMO É O TEU AÇOUGUE E EU TE DIREI QUAL A 
TUA RELIGIÃO!











Huldrych Zwingli

Von Erkiesen und Freiheit der Speisen





Lord
Byron Alexander 

Pope

Joseph Ritson Thomas Tryon.



Mary 
Wollstonecraft

Godwin

Percy Bysshe Shelley



Românticos e Vegetarianos

❖ Classe social e cultural mais elevada da sociedade britânica;

❖ Visão política progressista  (‘gauche’);

❖ Moralidade menos rígida que o restante da sociedade;

❖ Independência religiosa;

❖ Os seus pares eram consumidores de imensas quantidades 

de carnes enquanto a população em geral tinha uma 

alimentação bastante deficiente;

❖ O vegetarianismo era uma forma de demarcação social que 

ia muito além da questão da ética animal. 





". . . After Frankenstein vows to hunt down his 'progeny', the Creature nurtures Frankenstein 

to keep him alive, feeding him for example with a dead hare; only when killing for 

Frankenstein does the vegetarian Creature kill for food."

Doctor 

Frankenstein 

The vegetarian Creature 

























O advento do “ranch” e da produção extensiva (e hoje intensiva) de animais
para corte aconteceu nas Américas. Antes os animais valiam mais vivos do
que mortos. Após a criação extensiva de gado – principalmente bovinos nas
Américas e ovinos na Austrália e Nova Zelândia – os animais pela primeira
vez na história da humanidade a carne passa a valer mais que os
subprodutos: tração, lã, leite, adubo, etc.

Esse foi um momento crucial na história da alimentação e que ainda não é
completamente compreendido pelas ciências humanas.

O grande especialista das relações homem-animal, prof. Doutor Richard W.
Bulliet, tem uma teoria bastante interessante sobre essa mudança extrema.
Vide Hunters, Herders and Hamburgers.









Reformas da Saúde e Religião

❑Dieta vegetariana ou 
ovolactovegetaria;

❑PROIBIÇÃO DE BEBIDAS
ALCÓOLICA;

❑Interdição de tudo o que poderia 
ser EXCITANTE na comida: 
especiarias e sobretudo pimenta 
eram sumamente condenados; 

❑EXTREMAMENTE
ETNOCÊNTRICA: VISÃO PURITANA 
E MORALISTA DE UNS POUCOS 
BRANCOS DE CLASSE MÉDIA DE 
ORIGEM ANGLO-SAXÔNICA. 

















A HIERARQUIA DAS CARNES
Bovinos

LEITEQUEIJOS até o fim da Idade Média era comida de camponeses; a partir do Renascimento passa a
ser mais consumido pelas clases altas Al contadino non fà sapere…; MANTEIGA é produto de luxo;

Força trabalho nos campos, transporte; esterco;

Consumida pelos pobres só quando os animais não tinha mais serventia como força de trabalho  pouco
apreciada;

Não se presta bem às conservas (salga, embutidos, etc);

Animais jovens consumidos pelas classes altas  símbolo de algo especial  COMER CARNE BOVINA DE
BOA QUALIDADE TORNOU-SE DISTINÇÃO SOCIAL;

Medicina galênica  comida FORTE formadora de sangue e esperma abstinênciaMASCULINO



A HIERARQUIA DAS CARNES
Aves

OVOS!

Não se mata a galinha dos ovos de ouro!

Objeto de comércio.

Consumida pelas classes altas  símbolo de algo especial para dias especiais (o peru do
Natal e o frango assado do domingo).

Medicina galênica  comida especial para enfermos, não é quente como as carnes
vermelhas CALDO DE GALINHA!

ASSOCIAÇÃO COM O FEMININO OU NEUTRO;



RICOS



POBRES



“Pobre comendo galinha, um dos dois está doente.”

“Em tua casa não tens sardinha e na dos outros pedes galinha.”

“Galinha velha é que dá bom caldo.”

“Não se compra galinha gorda por pouco dinheiro.”

“Capão de oito meses, para a mesa de reis.”

“Acabou a galinha, acabou o resguardo.”

“Caldo de galinha e água benta não fazem mal a ninguém.”

“Não mate a galinha dos ovos de ouro.”



DA MESA DO RICO À MESA DO POBRE
Aves e novas representações sociais





Suínos

CONSUMIDOS POR TODOS, SOBRETUDO AS CLASSES MAIS POBRES;

RESERVA E SOBREVIVÊNCIA;

FÁCIL DE CRIAR : consome sobras dos humanos nas cidades; em semi-liberdade nos
campos (bolotas, etc);

CARNE QUE MELHOR SE ADAPTA À CONSERVAÇÃO: salga, defumação, cura, embutidos;

ABSOLUTAMENTE TUDO É CONSUMIDO: nenhum desperdício;

Medicina galênica  comida FORTE, QUENTE E ÚMIDA QUANDO SALGADA OU EM
CONSERVA o equilibrio se consegue por exemplo com o uso da MOSTARDA;

DIFERENCIADOR CULTURAL: CATÓLICOS X JUDEUS E MUÇULMANOS – CIDADE X CAMPO

SEMIÓTICA!

A HIERARQUIA DAS CARNES



Embutidos e 
Conservas 

A garantia de 
sobrevivência durante 
a entre-safra  e os 
longos invernos

• “Charcuterie”  do francês chair
(carne) + cuite (cozida)

• Linguiça do latim lucanica, um 
embutido rústico da Roma Antiga, 
que deu origen a inúmeras linguiças
da região mediterrânea

• Salsicha, salame  do latin salsus
(salgado), via salsicia (latim
medieval), saussiche (francês antigo
do norte), sauce e sausage (inglês
antigo)







« Les bourgeois c'est comme les 
cochons

Plus ça devient vieux plus ça 
devient bête… »









Num lugar da Mancha, de cujo nome não me quero
lembrar, vivia, não há muito tempo, um desses fidalgos
que usam lança em hastilheira, adarga antiga, cavalo
magro e galgo corredor. Panelada de algo que era mais
vaca do que carneiro, guisado(1) na maioria das noites,
ovos fritos com torresmos(2) aos sábados, lentilhas às
sextas-feiras, filhote de pombo bravo como acréscimo
aos domingos — consumiam três quartos da sua
fazenda.

N un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme
no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en
astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla
de algo mas vaca que carnero, salpicón(1) las mas noches,
duelos y quebrantos los sábados(2), lentejas los viernes, algún
palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes
de su hacienda.







❑Queijo
❑Alface
❑Bacon
❑Tomate
❑Maionese
❑Outro _____________















ALGUNS TEMAS PARA DISCUSSÃO FUTURA 

Em termos ecológicos, sociais, nutricionais, culturais e éticos: 

✓Aonde estaria realmente o problema, no consumo EXCESSIVO de carnes ou no 
desperdício de alimentos ? Ou em ambos? Ou na forma como criamos os animais?

✓O que causaria a nível mundial a eliminação da pequena criação de animais, da caça e 
da pesca para as populações não-urbanas ? NOTA: populações rurais = cerca de 3
BILHÕES DE HABITANTES; 

✓Como ficariam as religiões de matriz africana se não fosse mais permitido o consumo de 
produtos animais? Seria correto eliminar essas religiões?

✓ 48% dos animais em perigo de extinção são ANIMAIS DOMÉSTICOS. Seria então correto 
extinguir espécies ?

✓ Se os animais domésticos forem deixados livres na Natureza vão se reproduzir como 
aconteceu  com o gado nas Américas e os coelhos na Austrália, destruindo a flora e 
fauna nativas. O que fazer então com esses animais?

✓ E os animais que são considerados ‘pestes’, como baratas, formigas, cupins, ratos e 
outros? O que vamos fazer com eles ?


