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RESUMO 

Nos últimos anos houve um aumento no consumo de carnes e produtos cárneos, ultrapassando o               

limite recomendado para uma dieta saudável. Questões econômicas, pressão da sociedade           

capitalista e da indústria por meio da mídia, fatores nutricionais e sociais promovem um consumo               

excessivo de carne bovina que acarreta consequências negativas para a saúde humana e meio              

ambiente, o que aponta a necessidade de desenvolver intervenções no padrão alimentar para a              

diminuição do consumo de carne vermelha e processada. Contudo, é importante notar que esse              

consumo se apresenta de forma diferente entre os gêneros, sendo o homem o maior consumidor de                

carne bovina. É por essa razão a importância de considerar o gênero uma categoria analítica               

essencial para analisar essa dinâmica de consumo. O objetivo dessa pesquisa é realizar revisão              

narrativa da literatura sobre o consumo de carne no Brasil buscando considerar a questão de gênero                

e como essa questão pode afetar o consumo e a saúde. A manutenção da masculinidade pelos                

homens interfere em sua vida diária, resultando em diferenças de consumo alimentar entre os              

gêneros que trazem consequências para a saúde de cada indivíduo. O consumo excessivo de carne               

vermelha e processada pelos homens é reforçado pela representação do masculino na sociedade,             

estando a carne associada à características ditas masculinas em um sociedade patriarcal, como força,              

poder e virilidade. Entender as associações simbólicas relacionadas ao que se come e como esse               

consumo alimentar afeta a forma como os outros o percebem socialmente podem beneficiar o              

profissional de nutrição em sua atuação.  
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Nos últimos anos houve um aumento no consumo de carnes e produtos cárneos, tal fato é                

referido pela literatura como sendo consequência da demanda das novas classes médias            

(HEINRICH BÖLL FOUNDATION, 2015). O Brasil detém a 1ª posição no ranking mundial de              

produção de carne bovina, e a 2° no de exportação referente ao mesmo produto (SHARMA, 2016).  
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Contudo, não são apenas as questões econômicas e sociais envolvidas no aumento do             

consumo de carne, haja visto que o poder aquisitivo das famílias brasileiras influencia na compra de                

carnes e carnes processadas (embutidos, curadas, salgadas, defumadas etc). Soma-se a isso a             

pressão da sociedade capitalista e da indústria, por meio da mídia, além de fatores nutricionais. Isto                

posto, estes fatores promovem um consumo excessivo de carne bovina que traz impactos negativos              

à saúde humana, elevando os problemas de Saúde Pública e também para o meio ambiente               

(DUTRA; SOUZA, 2017).  

Dentre os fatores já citados, é importante notar que o consumo se apresenta de forma               

diferente entre os gêneros, sendo o homem o maior consumidor de carne bovina (CARVALHO et               

al., 2012). Por essa razão, a importância de considerar gênero uma categoria analítica essencial para               

analisar essa dinâmica de consumo. Segundo Saffioti (2015), gênero é a construção em torno do               

feminino e do masculino. Assim, a construção social dos gêneros impacta na forma como se dá a                 

alimentação, não apenas por estabelecer padrões alimentares diferentes para mulheres e homens,            

mas especificamente no que concerne ao consumo excessivo de carne bovina pelos homens. 

O consumo elevado de carne bovina acarreta em consequências negativas para a saúde             

humana e meio ambiente, o que aponta a necessidade de desenvolver intervenções no padrão              

alimentar para a diminuição do consumo de carne vermelha e processada. Dessa forma, se faz               

necessário entender as questões culturais e simbólicas que atravessam o consumo de carne, para              

então estudar ações que podem ser tomadas individual e coletivamente, com a finalidade da              

promoção de um consumo mais sustentável. 

Para o profissional de nutrição é importante que durante a sua formação se discuta os               

diversos fatores que implicam no consumo de carne, particularmente o de gênero, desenvolvendo             

assim, um olhar diferenciado para essas questões quanto a abordagem em Educação Alimentar e              

Nutricional (EAN). 

 

HIPÓTESE/OBJETIVOS 

Realizar revisão narrativa da literatura sobre o consumo de carne no Brasil buscando             

considerar a questão de gênero e como essa questão pode afetar o consumo e a saúde. 

A presente pesquisa partiu da hipótese que o consumo de carne no Brasil aumentou ao longo                

dos anos, principalmente no gênero masculino, devido a fatores sócio-culturais, colocando o            

consumo de carne como papel central, sendo influenciado por esses fatores e, ao mesmo tempo,               

influenciando-os, reforçando esse ciclo.  

 



MÉTODOS 

A metodologia utilizada foi a revisão narrativa. Esse tipo de investigação científica não             

possui uma predeterminação e especificidade em seu levantamento de informações, tendo um            

protocolo menos rígido na sua elaboração. Dessa forma, a pesquisa partiu de uma temática mais               

aberta e a percepção subjetiva influenciou a seleção dos trabalhos que compuseram a pesquisa              

(CORDEIRO et al., 2007). O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da                 

UNIFESP, número 6389101019. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, as bases de dados consultadas foram: Scientific            

Electronic Library Online (Scielo), Public Medline (Pubmed) e Google Acadêmico. Outras           

literaturas foram consultadas, como relatórios técnicos e documentos oficiais produzidos por órgãos            

governamentais, fundações, organizações não governamentais e agências especializadas (literatura         

cinza) (BOTELHO; OLIVEIRA, 2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1) Caracterização do consumo de carne bovina: 

O Fundo Mundial para Pesquisas em Câncer (WCRF/AICR, 2007) recomenda como limite            

do consumo de carne vermelha (bovina e suína) e processada (embutidos, curadas, salgadas,             

defumadas e que contenham conservantes químicos) 500g por semana, para prevenção do câncer.             

Essa quantidade, dividida pelos dias da semana, resultaria em um valor de 71 gramas de carne                

vermelha cozida por dia. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda no máximo uma porção de                

carne por dia (100g/dia) para uma dieta saudável.  

Carvalho (et al., 2012) aponta que a média geral brasileira de consumo de carne vermelha e                

processada é de 106 g, sendo 73 g de carne bovina, 25 g de carne processada e 8 g de carne suína. A                       

média de consumo de carne vermelha para homens é de 138 g e para mulheres 81g. Esse consumo                  

pela população brasileira excede o limite recomendado pela WCRF em 1.9 vezes para homens e 1.1                

vezes para as mulheres.  

O consumo excessivo de carne vermelha e processada não é considerado saudável, a             

ingestão de 50g/d de carne processada está associado com 42% de aumento no risco de doenças                

cardiovasculares (CVD) e 19% no aumento do risco de diabetes, além de estarem classificadas              

desde 2015 como grupo 1 de carcinogênica pela OMS, assim como tabaco, amianto e fumaça de                 

óleo diesel. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera desde 2015 a carne vermelha como               

“provavelmente carcinogênica” (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). 

 



O estudo de Carvalho et al. (2012) revelou que a qualidade da dieta é inversamente               

proporcional ao consumo excessivo de carne pelos homens. Os indivíduos de ambos os sexos que               

tiveram um consumo excessivo de carne vermelha apresentaram maior ingestão de energia (1.4x             

maior para homens e 1.3x para as mulheres), gorduras totais (1.7x para homens e 1.5x mulheres) e                 

saturadas (2x homens e 1.6x mulheres).  

No último dado disponibilizado da POF 2008-2009, revela um pequeno aumento de 3,23%             

na quantidade de carne bovina adquirida para consumo domiciliar, sendo o per capita anual desse               4

período de 15,046 kg (IBGE, 2004b; IBGE, 2011). Quando observado o consumo de carne bovina               

no Brasil, que inclui o consumo domiciliar e fora do domicílio o per capita aumenta. Os últimos                 

dados apontam um crescimento significativo de 12,3% do consumo de carne bovina no Brasil a               

partir de 2018 (CARLOS COGO CONSULTORIA AGROECONÔMICA, 2018; ABIEC, 2019). 

 

2) Questões sociais e de gênero : 

A comensalidade – o ato de comer junto, não somente o que se come, mas principalmente                

como se come – organiza regras da identidade e da hierarquia social. Segundo Carneiro, (2005, p.                

72) “o significado desses conteúdos não é interpretado pelas culturas que o praticam, mas sim               

cumprido como um preceito inquestionável, para o qual não são necessárias explicações”. Dessa             

forma, o ato de comer é determinado por elementos sociais e culturais que figuram o nosso                

subconsciente. 

Assim, podemos entender o motivo da carne vermelha ser altamente consumida embora seu             

consumo excessivo esteja associado ao aumento do risco de doenças crônicas e sendo um item               

oneroso. A carne, principalmente a carne vermelha, tem um valor simbólico.  

Segundo Mintz (2001), o gosto do ser humano é formado através do tempo sendo              

influenciado por interesses econômicos, poderes políticos, as necessidades nutricionais e os           

significados culturais, isto é, não é inato. Para os indivíduos, na maioria das vezes, o consumo e o                  

gosto pela carne são adquiridos através da construção cultural. A carne recebe o papel central das                

refeições cerimoniais e/ou públicas, ocupando posição dominante, para muitas culturas a presença            

da carne em uma ocorrência alimentar é o que a classifica como uma “refeição”. Além disso, nos                 

componentes de uma refeição o alimento de origem animal é denominado popularmente de “prato              

principal”, sendo a refeição preparada em torno dela, reforçando sua hierarquia (BARROS;            

MENESES; SILVA, 2011; TWIGG, 1983 apud ORELLANA; SEPÚLVEDA; DENEGRI, 2013). 

 

4  Quantidade de alimento cru e limpo para consumo de uma pessoa. 

 



em diferentes contextos, culturas, grupos sociais e períodos históricos, a carne é            
soberana, sendo muitas vezes considerada a comida “verdadeira”. Na hierarquia da           
comida, ela estaria no topo, particularmente a carne vermelha, pelo fato do status e              
do significado da carne estarem essencialmente ligados a ela. Com menos 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           
(TWIGG, 1983 apud FIDDES, 1991). 

 

Já na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a carne era reservada aos homens            

combatentes, ficando as mulheres e as crianças em segundo plano em relação ao consumo              

(KELLMAN, 2000). Esse fato pode estar relacionado a carne bovina ser associada a força e a                

virilidade, Fischler (1979) denomina esse mecanismo de associação como “contaminação          

analógica”, que transfere a determinados alimentos propriedades que seriam transportadas ao           

indivíduo no ato da ingestão.  

Nakagawa & Hart (2019) realizaram um experimento on-line com fatores para o sexo do              

entrevistado (feminino/masculino) e ameaça a identidade de gênero (sem ameaça/ameaça). A           

pesquisa constatou que os homens após sentirem sua masculinidade ameaçada demonstram um            

maior apego ao consumo de carne, como uma forma de restabelecer sua masculinidade.  

Sendo assim, o papel central da carne na alimentação evoca o polo masculino de um código                

sexual da comida (SAHLINS, 1979 apud LIFSCHITZ, 1997). Há uma divisão na alimentação no              

que se refere a quais alimentos se referem aos homens e às mulheres: o consumo de carne vermelha                  

estaria mais associado aos homens e o consumo de legumes, verduras (saladas), frutas e grãos               

associado às mulheres, à feminilidade, e à fraqueza (ALLEN et al., 2000; RUBY & HEINE, 2011;                

WILSON; WEATHERALL; BUTLER, 2004). Essa divisão resulta em dois pólos: de um lado             

“carne-masculinidade-força-virilidade” e de outro “natural-feminino-leveza-estética”. Assim, um       

homem másculo, forte, viril e saudável é aquele que consome carne vermelha (LIFSCHITZ, 1997). 

Em todas as culturas a masculinidade é uma construção social, a socialização masculina             

estimula o exercício do poder e da virilidade, sendo necessária “validá-la” constantemente em ações              

públicas, exibições, competições e ligadas a agressividade e poder. Assim, a masculinidade é tênue,              

frágil e facilmente “perdida” (RUBY & HEINE, 2011).  

Segundo Adams (1991), em decorrência da carne ser associada ao longo dos anos, e em               

diferentes culturas (européias, africanas e asiáticas), com elementos como, masculinidade, virilidade           

e poder, a carne se apresenta como símbolo do patriarcado. Essa representação do que se consome                

quando se ingere a carne bovina orienta a compreensão da realidade e práticas e comportamentos               

alimentares (BARROS; MENESES; SILVA, 2012). A atuação da masculinidade no cotidiano dos            

homens, por conta de associações simbólicas do masculino a certos tipos de comportamentos             

 



alimentares, entre eles o consumo excessivo de carne vermelha, contribui para resultados negativos             

à saúde (NAKAWAGA & HART, 2019). 

Ruby & Heine (2011) investigaram a percepção que indivíduos têm de pessoas que seguem              

dietas onívoras e vegetarianas. Os participantes da pesquisa classificaram as pessoas vegetarianas            

como mais “virtuosas”, mas “menos masculinas”, revelando que a dieta é um fator de influência na                

percepção da “masculinidade” do indivíduo, identificando a relação carne-masculinidade. Outro          

estudo apontou que vegetarianos tendem a serem classificados pelos onívoros como pessoas “boas”,             

mas “fracas” (MONIN & MINSON, 2007).  

Orellana, Sepúlveda & Denegri (2013) realizaram uma pesquisa sobre o significado           

psicológicos de “alimentação saudável”, cujo resultado estava relacionado ao consumo de frutas            

(100%), legumes (80%) e saúde (62,9%). A palavra “alimentação saudável” foi associada a carne              

em 55,2% no grupo dos homens e no grupo das mulheres foi de 24,5%. Percebe-se que a                 

alimentação saudável está associada ao consumo de frutas e verduras e a saúde, e em menor                

porcentagem ao consumo de carne.  

O consumo de carne vermelha e processada pelos homens ultrapassa o recomendado para             

uma dieta saudável. Esse consumo excessivo é reforçado pela representação do masculino na             

sociedade, estando a carne associada à características ditas masculinas em uma sociedade patriarcal,             

como força, poder e virilidade. A construção social do gênero e a manutenção do masculino               

demanda constantes performances, dessa forma, o homem precisa provar diariamente sua           

masculinidade através de “ações másculas”, entre essas ações estaria o consumo excessivo de carne              

vermelha, preferencialmente a bovina. 

 

CONCLUSÃO 

Nos últimos anos houve um aumento no consumo de carne vermelha e processada. O              

consumo se apresenta de forma diferente entre os gêneros, ocorrendo uma ingestão maior entre os               

homens. A manutenção da masculinidade pelos homens interfere em sua vida diária, resultando em              

ingestão excessiva de carne vermelha e influenciando negativamente na saúde e longevidade.  

O profissional de nutrição, conhecendo fatores que atravessam o comportamento alimentar e            

o consumo, pode identificá-los na tentativa de desmistificar a percepção do homem quanto ao              

consumo de carne vermelha e processada, objetivando uma ingestão mais adequada, em            

conformidade com as recomendações vigentes para a saúde. Entender as associações simbólicas            

relacionadas ao que se come e como elas afetam a forma como o consumo alimentar é percebido                 

socialmente podem beneficiar o profissional de nutrição em sua atuação.  
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