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INTRODUÇÃO:

O movimento feminista tem como objetivo construir igualdade entre os gêneros

feminino e masculino (MONTEIRO; GARCIA, 2021). Desse modo, se justifica pelo fato de que

a história das mulheres é traçada com muitas opressões causadas pelo machismo,

caracterizado por comportamentos sexistas de opressão ao gênero feminino. Por se tratar de

um movimento plural que abrange novas pautas sociais, nota-se o surgimento de algumas

vertentes em meio a tal manifestação, como orientações políticas, questões ambientais e

pautas raciais, entre outras. Porém, embora haja divergências dentro de um mesmo

movimento, a base estrutural mantém-se intacta, que é constituída pela busca de igualdade

de direitos entre homens e mulheres (MARIA et al. 2015)

Assim, nota-se o surgimento do ecofeminismo, que consiste em compor uma das

linhas de pensamento da luta feminista e se caracteriza pela união do movimento com

discussões voltadas para a ecologia. No livro “Ecofeminism” de Maria Mies e Vandana Shiva,

é discutida a relação entre a dominação da natureza com as relações de poder que são a

base para um sistema capitalista, o qual está enraizado na sociedade moderna (MIES &

SHIVA, 1997). Dessa maneira, tal obra aponta a necessidade de uma solução para a crise

ambiental atual, além de ressaltar a importância do rompimento da dominação masculina

(MIES & SHIVA, 1997).

Em outro âmbito, o veganismo é um movimento que busca construir e disseminar a

tese de que os animais são sujeitos de direitos. Assim, trata-se de um modo de vida que

consiste em se abster do consumo de produtos que tenham origem animal (MONTEIRO &

GARCIA, 2021). Além disso, trata-se de uma luta muito além da não ingestão de produtos de

origem animal, uma vez que os adeptos a tal movimento passam a alterar seus cotidianos e é

considerado um estilo de vida que busca a consciência do consumo (CARMO, 2019).
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Assim, o objetivo desta pesquisa foi compreender a relação entre a exploração de

corpos animais, que ocorre através consumo da carne, com a dominação dos corpos

femininos que sofrem uma imposição social, estética e comportamental.

METODOLOGIA:
Realizou-se um estudo teórico que buscou relacionar o veganismo com o feminismo,

a partir de uma análise da obra de Carol J. Adams: A política sexual da carne (ADAMS, 2012).

Assim, buscou-se estabelecer um paralelo entre a dominação dos corpos animais e femininos.

Houve também a revisão de artigos científicos (base de dados: scielo, pubmed, google

acadêmico), além da análise de livros que abordam a pauta feminista, relacionada com a

opressão estética, como a obra de Susie Orbach: A gordura é uma questão feminista

(ORBACH, 2010). Ademais, foi realizada a leitura do livro “Ecofeminism” de Maria Mies &

Vandana Shiva (MIES & SHIVA, 1997), com intuito de compreender como as pautas

ecológicas interligam com temas feministas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
1. Dominação masculina

É visto que, em meio a história da humanidade, a vinculação com a carne é expressa,

muitas vezes, como uma forma de poder, já que as tarefas diárias eram designadas de forma

distinta entre os sexos (MIES, 2016). Os homens eram responsáveis pela caça e as mulheres

à procriação e coleta de vegetais (MIES, 2016). Desse modo, essa divisão fez com que

funções masculinas fossem supervalorizadas, gerando uma hierarquização entre os grupos.

Assim, a crença de superioridade reforçou-se a partir da dominação do outro animal em meio

à da caça, promovendo a ilusão de que tal ato demonstra força e virilidade (ADAMS, 2012).

Diante dessa comparação, nasce um paralelo entre a exploração animal e a submissão

imposta às mulheres, que compartilham o mesmo opressor.

A desigualdade entre os gêneros torna-se uma construção em uma sociedade que se

baseia na exploração. Assim, em meio a essa abordagem, é perceptível os privilégios sociais

destinando ao sexo masculino. Com isso, tais condições podem ser vistas por meios de

trabalho, posições coletivas, status, ou até mesmo julgamento social (MIES, 2016).

2. Objetificação
Nota-se que os corpos femininos, em seu modo natural, não são aceitos socialmente,

por isso há uma necessidade de aperfeiçoá-los (PINHEIRO et al, 2020). Desse modo, a

objetificação também ocorre, muitas vezes, quando a sociedade cria um estereótipo de

perfeição, exigindo indiretamente, que as mulheres o sigam (PINHEIRO et al, 2020). Assim, o
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corpo da mulher passa a não pertencer, uma vez que suas escolhas pessoais são anuladas

em prol de um modelo coletivo, bem como um objeto no qual pode ser moldado conforme a

exigência social. Sendo assim, percebe-se que essa problemática gera uma má relação com

si mesma, fazendo com que muitas mulheres apresentem algum grau de baixa autoestima

desejando a mudança de algo no seu corpo (PINHEIRO et al, 2020).
Dessa maneira, essas interferências refletem, em alguns casos, em uma relação

disfuncional com a alimentação, uma vez que a padronização dos corpos está vinculada com

a indústria da dieta, que romantiza a magreza (ALVARENGA et al, 2010). Desse modo,

inicia-se o ciclo das dietas restritivas das quais são ineficazes a longo prazo, já que se tornam

insustentáveis. Assim, pode haver, um reganho de peso ou surgimento de transtornos

alimentares devido a uma alimentação disfuncional (ALVARENGA, 2015). Com isso, tais

disfunções podem ser consideradas consequências da objetificação dos corpos femininos.

Do ponto de vista animal, a objetificação faz com que seres vivos se tornem peças de

um maquinário capitalista com objetivo de lucro. Atualmente, com o consumo elevado de

produtos de origem animal, é notório que haja uma necessidade do aumento de produção

(CANUTO, 2012), elevando assim a quantidade de animais que serão destinados para o

abate. Todavia, a indústria está voltada para o lucro, desse modo a qualidade de vida animal

não se torna prioritária, sendo assim muitos vivem sem liberdade, preso em gaiolas (COSTA,

2008), com uso recorrente de medicamento (MARTIN, 2015) para que seu tempo de vida seja

duradouro.

3. Ecofeminismo
Assim, nota-se que dentre as vertentes do feminismo, há a existência do

ecofeminismo que se caracteriza pela união do movimento com discussões voltadas para a

ecologia. Dessa maneira, em meio as suas abordagens, nota-se as pautas sobre a

necessidade de uma solução para a crise ambiental atual, vinculada ao rompimento da

dominação masculina que explora mulheres, animais e outros grupos de minorias. Por isso,

esta abordagem representaria o paralelo entre o veganismo e o feminismo, já que discute as

problemáticas ambientais e busca liberdade feminina.

CONCLUSÕES:
É notório que há uma relação entre: feminismo e veganismo. O paralelo se constrói por

ambas serem passíveis a um consumo, advindas da mesma origem de opressão: o

machismo. Desse modo, há uma relação entre a dominação masculina e o veganismo, uma

vez que há estímulos no âmbito masculino para o consumo da carne. Além disso, tal

opressão, quando vinculada ao ambiente feminino, é vista em exigência de padrões estéticos,
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que afetam de modo negativo inúmeras mulheres, em várias partes do mundo. A

padronização dos corpos inferioriza o sexo feminino, fazendo com que essas se sintam

insatisfeitas com sua própria essência, gerando uma sensação de insuficiência. Diante do

exposto, nota-se a importância de estudar e analisar o paralelo entre o veganismo e o

feminismo, principalmente no âmbito da Nutrição, já que são temas que impactam diretamente

o contexto social, pois oprimem tais minorias.
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