


Cenário: exaustão argumentativa. 

Debates e 
posições 

relativamente 
consolidados.  

Conceitos 
relativamente 
estabelecidos.  

Conhecimento da 
realidade da vida 

animal. 



Problema que se coloca à defesa animal 

Por que algumas pessoas se tornam 
vegetarianas e não se tornam, decorrido 

um considerável intervalo de tempo, 
veganas? 



Essas pessoas pretendem em algum momento se tornar 
veganas ou acham que não podem, que não é 
necessário, ou não devem?  

Que opinião essas pessoas têm sobre o veganismo, 
sobre a defesa animal, e a conexão entre ambos? 

Como classificar essa situação? 



Artigo de George Guimarães  
(Revista Vegetarianos, n 43): 

“É compreensível que a pessoa passe por um 
período de transição, mas não há o que comemorar 
caso ela estacione nessa fase.”  

“...a pessoa opta por manter o desconforto do animal 
que será explorado para que ela possa manter a 
rotina que considera ser a mais confortável para si 
mesma. Isso é comodismo.” 



Vegetarianismo = 
Protovegetarianismo 

Proto - que está a 
caminho de ser, mas 

ainda não é. 



Como intervir? 

Se não conseguimos convencer os 
protovegetarianos, de alguma 

forma tocados pela causa animal, 
que perspectiva de futuro podemos 
ambicionar para a causa animal? 



Fim do especismo: a população 
tornar-se vegana.  

Objetivo da causa: veganizar. 

Pressuposto: para interferir, é preciso 
conhecer.  



Propósito 

Criar um espaço de escuta de 
ovovegetarianos, lacto ou 
ovolactovegetarianos; 

Entender se há uma disposição por parte dos 
entrevistados de se tornarem veganos ou se 
consideram ter chegado ao estágio final.  



Também interessava saber a razão desta 
dieta, se relacionada aos animais, à 
saúde ou ao meio-ambiente. No caso de 
se relacionar com a compaixão ou 
percepção de um direito animal, 
interessava perscrutar se o não-
veganismo se devia ao desconhecimento 
da exploração animal mantida pelo 
consumo de ovo ou leite e derivados ou 
a algum outro impedimento. 



Metodologia 

Flexível 

Três grupos de questões, enviadas por 
e-mail, sendo o universo de pesquisa 
atingido pela técnica de snow-ball. O 
critério de entrevista foi ser vegetariano 
há um ano ou mais, e não ser vegano.  



Foram enviados e-mails a 38 endereços, 
obtendo 25 respostas, descartando 2 
respondentes por serem vegetarianos há 
menos de um ano.  

Universo pelo critério da exaustão. 



Apresentação das questões 

Envio este e-mail no sentido de contar com sua colaboração 
para uma pesquisa que estou desenvolvendo no sentido de 
compreender as relações entre o vegetarianismo estrito (dieta 
sem qualquer produto de origem animal) e o 
ovovegetarianismo, lactovegetarianismo ou 
ovolactovegetarianismo.  

A intenção é levantar dados sobre a transição ou não 
transição das últimas modalidades para a primeira. Sua 
participação é importantíssima e você pode responder apenas 
as questões com as quais se sentir à vontade, ciente de que 
sua identificação jamais será de conhecimento de qualquer 
pessoa que não o pesquisador, não havendo grupo de 
pesquisa envolvido.  



Questões 
1. Pediria que você apresentasse seu perfil relacionado à dieta: por que 
decidiu parar de comer carne? há quanto tempo parou de comer carne? É 
ovovegetariano, lactovegetariano ou ovolactovegetariano?  Tem a intenção 
de passar ao vegetarianismo estrito (sem nenhum produto de origem 
animal)? No caso positivo, em que tempo ou a partir de que condições?  

2. No caso de ter esse desejo: quais na sua opinião são os maiores 
empecilhos/dificuldades que se apresentam a quem assim o deseja? 

3. Na sua opinião, é necessário a um defensor dos animais que seja 
vegetariano estrito? Apresente as suas razões. 



As idades dos respondentes variaram de 
20 a 60 anos, e o tempo de 
protovegetarianismo de 1 a 25 anos. 

A expressão vegetariano daqui para 
frente será utilizada como categoria 
êmica (utilizada pelo grupo pesquisado). 



No primeiro momento, as entrevistas foram 
agrupadas em duas classes: autodefinidos 
vegetarianos pelos animais (19) e 
autodefinidos vegetarianos por outros motivos 
(saúde, ambiente e outros) (6) 

A segunda classificação reagrupou os 
entrevistados em dois grupos: com intenção de 
se tornar vegano (3) e sem intenção (20). Dois 
não responderam. 



Exemplos de 
justificativas para o não 
veganismo (2ª questão) 



Dificuldades práticas: 

Falta de tempo para preparar e transportar a 
comida, além de, em caso de compra, ser 
caro e/ou restrito espacialmente em zonas da 
cidade. 

Sou ovolactovegetariana e tenho intenção de 
ser vegetariana, mas não tenho previsão de 
tempo. A única condição seria a respeito do 
leite, pois o leite de soja ainda é muito caro. 



Eu não gosto de cozinhar, então uma das dificuldades é 
encontrar restaurantes que ofereçam opção vegana. Gosto de 
algumas receitas que originalmente contêm carne ou produtos 
de origem animal, algumas delas foram bem adaptadas ao 
veganismo, mas outras receitas ainda não. A maioria dos 
supermercados ou não tem, ou se tem, oferece poucos produtos 
veganos, como sorvetes, creme de leite, e outros. 

As coisas veganas para se comer são ruins e caras, ou boas 
mas caras. Quando dá, eu compro, mas na maior parte das 
vezes não dá...rs rs 



Os substitutivos do leite, no caso os de soja que 
se encontram no mercado, são muito ruins, o 
gosto é adocicado e esquisito. Não como ovo 
diretamente, mas ele está nos bolos, bolachas, 
biscoitos, não tem como evitar, a menos que a 
pessoa faça em casa. Para comprar na rua, é 
muito difícil. O que os veganos fazem quando 
estão com muita fome e longe de casa? 



Acho que a minha maior dificuldade seria 
deixar de consumir certo tipo de alimentos que 
fazem parte da minha alimentação cotidiana e 
do patológica-psicologicamente falando -  que 
pode se tornar a relação com a escolha dos 
alimentos. Além disso, acho que a alimentação 
vegana não é só parar de consumir produtos 
de origem animal ou testados em animais, etc, 
mas tem toda uma filosofia ativista constante 
da qual eu não poderia fazer parte, pois sou a 
favor da tolerância e o respeito pelas escolhas 
dos outros. 



Tentei ser vegano, mas a vida começa a 
ficar complicada, centrada no que 
comer, no que preparar, onde eu vou, se 
terá opção. Era um inferno. Hoje eu 
digo: como tudo, menos carne, e a vida 
ficou muito mais fácil. Reconheço que é 
fácil ser vegetariano, mas ser vegano é 
uma das coisas mais difíceis. Eu não 
quero ocupar minha vida pensando em 
comida, comida, comida. Cansa muito, 
eu quis sair do inferno. 



Penso não ser  fácil, pois  vivemos em 
uma  cultura  pró  carne, pró 
quantidades, pró "fazer o que a maioria  
faz", pró  "animal é  animal"  e  ainda  
"onde então achar a PROTEÍNA??? 
"...Aqui em meu estado  mais  ainda  
com a  mania do  CHURRASCO, do 
qual  o  gaúcho daqui é  viciado, além 
do  chimarrão -  outro problema pois 
contem muita  cafeína. Eu  já passei 
para o café de CEVADA e  estou me 
dando muito  bem. 



Queremos produtos de qualidade! 
Falta opção de produtos no 
mercado, principalmente para calçar. 
Comida também, as pessoas acham 
que vegetariano só come folhas e 
nos faltam produtos veganos que 
sirvam como uma refeição, para 
comer na rua, por exemplo. 



Argumentos relacionados à saúde 

Sou ovolactovegetariano e não tenho interesse 
de passar para o vegetariano restrito.  Se 
houvesse condições de manter uma dieta 
saudável e sem efeitos desagradáveis quanto à 
digestão e conteúdo energético. Quanto às 
dificuldades, primeiramente tempo e dinheiro 
para adquirir alimentos e prepará-los.  Manter 
uma variedade e qualidade que supram a minha 
demanda por energia. 



Tenho vontade imensa, mas sou extremamente dependente do 
leite. Caso não tome, acentua-se minha enxaqueca. Já usei por 
muito tempo leite de soja mas confesso que não sentia-me saciada. 
Pior,cada copo que tomo com leite, sinto-me uma peste e, tomo 
com um baita sentimento de culpa porque sei como funcionam as 
indústrias leiteiras.Os ovos, posso passar sem eles   e, raramente 
como. Cada vez que tomo o leite, pelo menos duas vezes ao dia, 
lembro-me do promotor de Salvador que nos explicou que desde 
pequenos aprendemos que: 

"a vaquinha dá o leite, a galinha dá os ovos e assim por diante, 
mas na realidade nós é quem tiramos deles". Aquilo martela na 
minha cabeça até hoje. Então te digo que por enquanto sou 
vegetariano por amor e respeito aos animais. Pretendo se Deus 
quiser, deixar o leite pois os ovos raramente eu como. 



Tentei ficar um tempo sem comer nada de origem 
animal e fiquei anêmica. Minha mãe me obrigou a ir ao 
médico e constatou anemia grave, tive vários outros 
sintomas depois. E o médico me garantiu que o 
veganismo me daria muitos problemas, principalmente 
na gravidez. É o que os médicos dizem. Quando 
retomei o leite e ovos, e mais o tratamento (que de 
certo não era vegano), melhorei um pouco, mas não 
totalmente. Não recomendo a ninguém que se torne 
vegano porque minha experiência foi muito ruim, eu 
realmente achei que ia morrer.  



Eu não sei bem como funciona o veganismo 
para o sistema físico, creio que a pessoa pode 
adoecer. Não temos pessoas veganas em larga 
escala há mais de 30, 40 anos, para sabermos 
se é uma dieta segura, mesmo que equilibrada. 
Talvez o futuro nos diga se é ou não. Por 
enquanto, os ativistas dizem que é, baseado no 
seu desejo que seja, mas não sabemos. E fica a 
pergunta: quem é que consegue ter uma dieta 
equilibrada com tanta dificuldade que o 
veganismo traz? 



Muitas pessoas veganas adoecem, isso já tem 
sido conhecido. Claro que os veganos não 
aceitam que possa ser pela falta da quantidade 
ideal de proteínas.  

É a minha vida ou o bem-estar da vaca e das 
galinhas.  



Relação entre defesa animal e 
veganismo (3ª questão) 



Não. Penso que é bom, mas há diversos 
fatores dificultadores, havendo que 
problematizar. Estigmatizar que todo 
defensor deva ser vegetariano estrito, para 
mim pode acabar afastando pessoas com 
potencial que o sejam no futuro, mas que 
ainda não estão preparados psico e 
logisticamente. Sou da ideia de acolher 
todos que apoiem a causa dos animais, e a 
partir desse acolhimento, cada individuo 
deve refletir sobre suas práticas e saber se 
deve parar, como parar e quando parar. 



Conheço uns veganos que são tão “mala”, mas tão 
mala, que em vez de convencerem ao veganismo, só 
fazem despertar mais repulsa. Daí acho que outros que 
são ovolacto conseguem muito mais pelos animais do 
que eles, porque não vão com o discurso radical.  

Não, porque se todo mundo se tornar vegetariano, 
mesmo comendo ovo, leite, queijo e mel, a matança 
animal terminaria, porque o que iriam fazer com os bois, 
me referindo aos criadores? Iria acabar o açougue e o 
frigorífico. Se isso acabasse, muitos animais menos 
seriam produzidos e nenhum seria morto.  



Acho que se a vaca dá o leite com sobras, as 
galinhas dão ovos, não vejo em que isso me tira do 
fato de também defender os animais. 

Penso que isto dependa das motivações de cada 
um e do que ele considera ao se autodenominar 
um defensor de animais. No meu caso, sou contra 
quaisquer maus-tratos a animais, mas penso que é 
possível obter produtos de origem animal, como 
leite, ovos, mel, sem causar prejuízos a eles.  



Seria o ideal, com certeza, mas citando o meu exemplo, 
penso que não adianta 100% eu ser vegetariana 
enquanto continuo comprando ração para os meus 
animais.  

Por um lado, eu acredito que não. Acho que cada 
pessoa, sendo estrita ou não, já está contribuindo para 
tentar parar com todos os problemas relacionados ao 
consumo de carne e o maltrato aos animais e 
contestando um costume cultural, social. Mas por outro 
lado, acho que se quiséssemos realmente ter um 
impacto sobre as empresas e a ideologia social, todos 
deveríamos parar o consumo desses alimentos e falar 
com as pessoas, não persuadir, mas falar, informar! 



Não necessariamente. Acho que deixar de comer carne 
já é uma grande coisa. Quantos animais salvamos? 
Queria dar um exemplo. Conheço pessoas que não são 
veganas, mas dedicam sua vida por exemplo a salvar 
animais de rua. Que ao longo da sua vida, acolheram, 
trataram e salvaram a vida de centenas de animais que 
teriam morrido na rua. Comparando essa pessoa com 
um vegano que não tem nem teve um só cão ou gato 
na sua casa, quem salvou mais vidas?Quem fez mais 
pelos animais? Também tem hipocrisia no veganismo.  

Acho que os animais têm que ser respeitados, mas não 
vejo desrespeito em pegar o ovo ou o leite, que até faz 
bem as vacas, porque a não retirada do leite acarreta 
vários problemas de saúde nelas.  



Entenderam a pergunta como se fosse 
vegetarianismo  

É uma incoerência lutar, defender os animais e 
depois comê-los como se fosse uma iguaria. Deus 
não colocou no mundo os animais para servirem ao 
homem, seja no comércio, exposições, 
atrações,jogos onde entram animais para serem 
torturados.Mas.Infelizmente o dinheiro é a mola 
propulsora deste mundo cruel que vivemos.Então 
entra a ganância mesmos que tenha que sacrificar 
os animais,Estou falando em um modo geral:sejam 
mamiferos, aquáticos,répteis,domésticos, 
selvagens etc...Temos que respeitar todo o ser vivo 
que habita este planeta. 



Acredito que quem ama os animais e entende bem 
o quanto eles são vítimas do ser humano, que em 
sua caminhada histórica, destruiu seu habitat, suas 
condições de sobrevivência, os domesticou, os 
subordinou, os maltratou e ainda por cima, em sua 
ignorância, egoísmo e narcisismo, exige que eles 
façam e ajam como "nós" queremos, deve sim ser 
ou aderir ao vegetarianismo. Vejo uma vaquinha, 
como um cãozinho, um porquinho também, são 
animais não-humanos vítimas de sua própria 
bondade. (...) Aproveito e deixo uma opinião: o ser 
humano deveria respeitar mais os outros animais 
que, como ele, convivem aqui na terra em conjunto 
e que não são menos importantes que eles. 



Acho sinceramente uma hipocrisia uma pessoa dizer 
que ama os animais e bancar todos os dias o mercado 
mais cruel que existe: o da carne. Diga então que ama 
cães e gatos, já que não é nossa culltura comê-los, 
lembrando que há países que os comem como nosso 
povo faz com as pobres vaquinhas, porcos, galinhas. 

Sim, dedicar e mostrar aos outros que o 
vegetarianismo não é apenas um estilo de vida, mas 
sim uma razão bíblica onde Deus fez e fará o homem 
veg, sendo assim buscamos ajudar a todos no 
caminho do Criador. 



Breves conclusões que levam a novas 
interrogações 

Passado um período mais longo de tempo (no caso um ano de 
protovegetarianismo), os pesquisados utilizam falácias 
argumentativas - Argumento-espantalho (ração dos cães), 
argumentum ad ignorantiam (não há veganos de longa data), 
Apelo a autoridade (médico), Ataque Pessoal (veganos 
“mala”), Eufemismo (vacas “dão” leite), Amostra não 
representativa (“muitas pessoas” adoecem), Falso dilema 
(minha vida ou o bem-estar da vaca), dentre outros, para 
justificar-se ou negar a necessidade do veganismo para um 
DDA. 

As falácias ajudam a acionar mecanismos de defesa (como 
racionalização), havendo também desconhecimento da 
exploração animal.   Forte presença de noções bem-estaristas. 



Necessidades 

Informação sobre saúde; 

Informação sobre exploração animal 
relacionada aos derivados de leite e ovos; 

Informação sobre rotina compatível com 
veganismo. 



A mensagem vegana não vem atingindo o 
alvo.  

Se alguns podem, por que outros em 
igual condição não poderiam? 

Se a mensagem vegana não atinge os 
protovegetarianos, o problema está na 
mensagem, nos protovegetarianos ou 
onde? 



Cassado o direito de dizer Amo os 
Animais 

Quem alimenta bem o seu cachorro, mas come bife de 
uma vaca 

Quem afaga o seu gatinho, mas veste sapatos feitos 
com couros que foram de um boi 

Quem mima sua tartaruga, mas rouba o leite dos 
terneiros 

Quem cuida da temperatura do aquário, mas come 
pratos com peixe ou rouba os ovos das aves 

Quem protege do sol a gaiola do seu pássaro, mas vai a 
um circo que explora animais 



Está proibido de dizer Amo os Animais. 

Quem deixa que seu cachorro cruze para produzir mais filhotes porque 
acha que é bom,   

Quem prende em gaiola o pássaro que teria o horizonte como limite 

Quem monta no lombo de um cavalo forçando-o a obedecer 

Quem confina em paredes de vidro o peixe que nadaria solto 

Quem compra animais de raça 

Quem usa produtos de origem animal 

Quem usa produtos testados em animais 

Quem apóia o uso de animais na ciência 

Quem apóia rodeios, touradas, rinhas, zoológicos, circos 



Não pode dizer Amo os Animais 

Pode dizer: tenho posses, tenho propriedades, tenho coisas, 
objetos e cuido desses objetos para que sigam me conferindo 
prestígio, para que me valorizem porque sozinho valho  muito 
pouco.  

Pode dizer: me beneficio dos animais e para isso quero que 
sofram o menos possível 

Pode dizer: lucro com animais que comercializo, exploro, 
escravizo... 



Mas não pode dizer Amo os Animais. 


