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Resumo 
 

A identidade se constrói somando diversos fatores como, por exemplo, arte, cultura, 
costumes, crenças e linguagem. A culinária é um elemento significativo na formação 
de identidade, afinal, une o sabor à terra. Em relação à culinária afro-brasileira, 
constata-se que os escravos adaptaram o que encontram na nova terra Brasil aos 
sabores africanos, dando um toque apimentado e colorido. Além disso, a comida era 
um elemento significativo nas manifestações religiosas dos escravos, afinal, os 
alimentos eram oferecidos aos orixás. Aliás, ainda hoje, a alimentação e a 
religiosidade caminham juntas, nas comunidades afro-brasileiras, afinal durante os 
rituais religiosos o alimento oferecido ao orixá, também pode ser consumido com 
todas as bênçãos, pelas pessoas que buscam proteção e energia. Ressalta-se que 
muitos desses alimentos oferecidos aos orixás, em rituais religiosos, também fazem 
parte da alimentação diária dos brasileiros. Mais do que perceber e analisar a 
relação entre religiosidade e culinária, é necessário combater todas as formas de 
preconceito aos rituais, aos cultos e às tradições de origem africana. A partir de 
pesquisa bibliográfica, analisou-se à Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 e a 
relação entre alimentação e religiosidade, a fim de fomentar a discussão e o 
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reconhecimento das contribuições do povo negro em nossa sociedade. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 A Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, incluiu no currículo oficial da Rede 

de Ensino a obrigatoriedade da temática  História e Cultura Afro-Brasileira, a fim de 

resgatar “a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 

pertinentes à História do Brasil”. Esta lei tornou obrigatório o estudo e a divulgação 

das inúmeras contribuições do povo negro na formação da nação brasileira dentro 

dos estabelecimentos de ensino brasileiros e tornou-se um importante instrumento 

institucional para combater o preconceito contra a comunidade afro-brasileira. 

 Além disso, essa imposição legal demonstra o reconhecimento do Estado 

Brasileiro da importância da educação como instrumento para a pesquisa e a 

divulgação do conhecimento e “não precisam, em termos de programas de ensino, 

constituir-se numa única disciplina, pois podem estar presentes, em conteúdos e 

metodologias nas diferentes disciplinas constitutivas do currículo escolar” (SILVA, 

2005, p.161). 

 Segundo o Parecer nº 003, de 10 de março de 2004, do Conselho Nacional 

de Educação, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, cabe aos estabelecimentos de ensino o “compromisso com o entorno 

sociocultural da escola, da comunidade onde esta se encontra e a que serve, 

compromisso com a formação de cidadãos atuantes e democráticos, capazes de 

compreender as relações sociais e étnico-raciais”. O resgate e o reconhecimento 

dessa herança cultural em nossa sociedade, a partir da culinária e da religiosidade, 

oportuniza que se compreenda as inúmeras contribuições dos povos africanos em 

nossa sociedade. 

 O estudo sobre a História e a Cultura Afro-Brasileira permite ao estudante 

brasileiro (re)conhecer as contribuições da comunidade negra como, por exemplo, 

na culinária e na religiosidade tão marcantes na nação brasileira. Aliás, é importante 

destacar que muitos dos alimentos que são postos à mesa dos brasileiros e 

considerados como parte da cultura e patrimônio nacional são de origem africana e 



eram oferecidos aos orixás, em rituais religiosos.   

 Em cumprimento à legislação vigente no país e às normativas de dois cursos 

(Técnico em Cozinha e Tecnólogo em Gastronomia) em três modalidades de ensino 

(subsequente, PROEJA e superior), do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Farroupilha – Campus São Borja, buscou-se ir além da história da 

alimentação internacional e brasileira e suas receitas, foram postos à mesa temas 

como a resistência africana, o patrimônio imaterial, a religiosidade e seu sincretismo, 

assim como a discriminação racial, religiosa e cultural. 

 Ressalta-se ainda que, a fim de enriquecer o estudo sobre a história e cultura 

afro-brasileira, realizou-se pesquisa bibliográfica, visitas in loco a terreiros, além da 

organização de oficinas para a divulgação dos trabalhos produzidos pelos 

estudantes. 

 

2 IDENTIDADE: APROPRIAÇÃO OU SOMA 

 

 Não há número exato da mais cruel forma de imigração – à força, a ferro e à 

chibatada no corpo e na alma - aliás, segundo a religião dos senhores, os negros 

sequer possuíam alma e eram vistos como mercadoria. Estudos revelam que 

dezenas de milhões de seres humanos escravizados saíram da África negra, 

conforme Silvério (2003, p.39), “em termos gerais, chegamos a aproximadamente 22 

milhões de indivíduos exportados da África negra em direção ao resto do mundo 

entre 1500 e 1890”. 

 Adaptar-se a um novo local onde foi levado, forçadamente, exigiu diversos 

sacrifícios. Muitas perdas, incluindo a própria negação do ser humano escravizado: 

negro, escravo, africano. Sem nome, sem lar, sem origem, sem história; apenas a 

cor como referência a ações, a atitudes, a sentimento.  

 Diferente do poema de Victória Santa Cruz que enfatiza “negra sim, negra 

sou”, o Brasil muito tentou encobrir tal aceitação. A tão aclamada “democracia racial” 

ignora tanto a identidade africana como a indígena em todos os espaços da 

sociedade. Se hoje o samba é apreciado pela elite, foi porque o negro iniciou a 

resistência, indo até preso por insistr em reuniões proíbidas. 

 Mas valorizar a cultura negra não significa isolá-la do outro. Aquele que quer 

aprender, somar experiências se apropria do sentimento, deve ter respeitada sua fé. 

Inadmissível um indivíduo de sobrenome de origem germânica ser convidado a se 



retirar de um terreiro unicamente pela sua cor se ele crê naquela religião. 

 Assim como estudar as contribuições, e são tantas, para a culinária. Fortes 

(2007, p.23) fala de como o brasileiro se alimenta de pratos africanos sem “nem 

mesmo precisar saber”, mas na culinária africana e afro-brasileira saboreada 

diariamente possui “o substrato de séculos de uma penosa adaptação cultural 

calcada na dor do açoite” e ainda completa: 

 

Como tudo na África, trata-se de uma culinária nascida da impressionante 
diversidade daquele continente, mas, sobretudo, ligada a uma história 
marcada eternamente pela tragédia da escravidão. Dessa mácula da 
civilização, contudo, forjou-se uma via de integração com o resto do mundo 
pavimentada, acima de tudo, pela força das comidas, dos temperos, dos 
alimentos transformados em ferramentas de resistência e, porque não dizer, 
de dominação. (FORTES, 2007, p.23). 

  

 Sim, como diz Hall (2011, p. 75) “foi a difusão do consumismo, seja como 

realidade, seja como sonho, que contribuiu para esse efeito de “supermercado 

cultural””. O esvaziamento da identidade étnica tornando-o “cult” ou “modinha” é uma 

clara forma de discriminação e apropriação cultural. 

  É verdade que as tradições e a cultura da comunidade negra sempre 

enfrentou o preconceito e tentativas de “clarear” e “colonizar” elementos próprios da 

identidade do povo negro, como, por exemplo, aconteceu com o acarajé. Intentou-se 

desvincular o acarajé de sua origem africana e rebatizá-lo como bom cristão “bolinho 

de Jesus”, devido, evidentemente, muito mais ao preconceito contra as matizes 

africanas e revelou, infelizmente, a associação do alimento a cultos obscuros e 

demoníacos. 

 A tentativa de “rebatizar” o acarajé associado a insistente tentativa de dar um 

toque europeu a origem da feijoada evidenciam o preconceito ao povo negro e a 

suas manifestações culturais e religiosas. Estas situações envolvendo atitudes 

preconceituosas e discriminatórias em relação ao povo negro merecem uma 

profunda e enérgica resposta da sociedade  brasileira e, por isso, deve se incentivar 

através da educação o estudo e a divulgação das relevantes contribuições da 

comunidade negra na formação histórica e cultural da nação brasileira. 

 

3  TEMPERO 

 

  Ao falar em patrimônio cultural, a referência direta e indiretamente é o 



passado, o qual é sempre construído, a partir do presente, portanto, deve ser 

protegido e preservado. Em 1936, Mário de Andrade entregou proposta ao Ministro 

da Educação e Cultura Gustavo Capanema onde destaca que “o patrimônio cultural 

da nação compreendia muitos outros bens além de monumentos e obras de arte” 

(IPHAN, 2006, p.85), destacando a importância do estudo das lendas, magias e 

culinária, porém a decisão do Ministro foi pela preservação do patrimônio edificado, 

igrejas barrocas, casa-grande e outras formas de pedra e cal. 

 Com o advento da Constituição Federal do Brasil, em 1988, através do artigo 

216, ampliou-se a definição de patrimônio cultural, abrindo espaço para as 

expressões da cultura popular, como também para os bens imateriais, que foram o 

patrimônio intangível. Em 04 de agosto de 2000, o Decreto Presidencial nº 3.551, 

instituiu o Registro de Bens Culturais e de Natureza Imaterial que constituem 

patrimônio cultural brasileiro e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. 

 A distinção entre bens materiais e imateriais não é pacífica. A comida é 

material, mas a culinária é imaterial. Como separar ambas? Como tratar os 

considerados bens imateriais? Como se percebe, trata-se de algo que necessita ser 

elaborado do ponto de vista conceitual. Os bens imateriais não são de fácil 

definição, mas só tem sentido se significarem uma prática regular. A comida liga-se 

diretamente a nós e a nossa identidade social e, por isso, não espanta que os 

antropólogos, desde o começo, tenham se fascinado pela ampla gama de 

comportamentos centrados na comida, efetuando uma ligação dos hábitos 

alimentares com a emoção, conferindo até mesmo um poder sentimental e religioso. 

 A frase “a cozinha de um país é uma paisagem posta na caçarola”, por muitos 

atribuída ao escritor Josep Pla, significa que a gastronomia faz parte da formação de 

uma nação e, para isso, faz-se necessário entender seu povo, sua história e como 

as trocas e influências trazidas e levadas entre os indivíduos afetam a culinária de 

um país. No Brasil, a influência africana temperou e coloriu a alimentação 

tupiniquim, trazendo a lembrança da terra de onde foram arrancados os africanos – 

vindos de diversas nações, visto que a África é um continente – e buscavam paz de 

espírito e força para enfrentar tantos tormentos. 

 A comida e o ato de comer assumem, assim, uma posição central no 

aprendizado social, revelando a cultura em que cada um está inserido. Além disso, o 

Estado Brasileiro reconhece que, através da educação, se criará reais condições 

para o resgate, o reconhecimento e a preservação do patrimônio cultural da 



comunidade negra e contribuindo no combate ao preconceito.  

 A participação das mulheres negras nas cozinhas dos colonizadores brancos 

e sua obrigação em alimentar seus senhores, favoreceu a introdução de sabores 

mais fortes e picantes e pratos saborosos à culinária. Embora a relação social entre 

colonizador branco e negros na sociedade brasileira fosse marcada pelo uso da 

força, do castigo e da opressão do primeiro em relação ao segundo, na alimentação 

houve uma vantagem considerável do negro, através da inclusão de elementos da 

cultura africana, a partir de receitas e cardápios:  

Tanto em Cuba como no Brasil, a produção de cana-de-açúcar era 
crescente pelo uso de mão de obra escravizada, mas tanto lá como em solo 
brasileiro, possibilitou a criação  e adaptação de receitas africanas. Cozinha 
africana “que a ideologia de um sistema religioso ajudou a criar e de certa 
maneira ajudou a preservar”. (LIMA, 2013, p.23) 

 Destaca-se que a adaptação da cozinha africana em função dos rituais e 

oferendas a seus deuses em solo brasileiro e latino aproximou dois continentes, 

cultivou a fé e tradições africanas. 

 

4 AXÉ E RELIGIOSIDADE 

 

 Para BELUZZO (APUD FUENTES, 2004, p.37), “se existe algum traço de 

identidade entre África e o Novo Mundo, é o religioso”, aliás, a combinação entre 

religiosidade e culinária influenciaram (e influenciam) a cultura brasileira. “As práticas 

religiosas de várias etnias africanas – como a iorubá, a eve e a fom – fundiram-se 

com a religião católica e deram origem ao sincretismo religioso, marcante tanto em 

Cuba como na Bahia” (BELUZZO, 2014, p.37). 

 No tempo da escravidão no Brasil, ocorreu a conversão religiosa forçada e a 

adaptação dos orixás aos santos católicos, onde, por exemplo, Iemanjá é Nossa 

Senhora Maria, Exu é Santo Antônio, Ogum é São Jorge, Oxóssi é São Sebastião e, 

assim, tantos outros. Também, por volta do século XVIII as religiões de origem 

africanas já mantinham certa estrutura e os rituais religiosos buscavam a proteção e 

as bênçãos dos orixás, que eram representações das forças da natureza, através de 

deuses africanos. 

 Assim também adaptou-se a comida para apreciação dos orixás, sendo essa 

uma das razões para a manutenção da essência das receitas trazidas da África, o 



que acabou incorporando ao cardápio da maioria da população brasileira pratos 

como bolo de feijão temperado e moído com camarão seco, sal e cebola fritos com 

azeite de dendê – acarajé – na África, é chamado de àkàrà que significa bola de 

fogo, enquanto “je” possui o significado de comer. 

 Aliás, o tão popular acarajé é oferecido à Iansã, que também pode ser 

chamada de Oya ou Inhançã, orixá guerreira, esposa do orixá Xangô, evidenciando 

a relação entre culinária e religiosidade. Estes deuses possuem características e 

gostos muito humanos, há homens e mulheres, alguns bravos, outros carinhosos, 

outros tantos combinam diversos sentimentos, apreciam comida, cores e músicas 

específicas:  

 

Certo que os Orixás comem o que os homens comem, porém recebem a 
seus pés nos terreiros, comidas onde os modos de preparar, ao lado dos 
saberes: palavras de encantamentos (fó), rezas (àdúrá), evocações (oriki) e 
cantigas (orin) ligadas a estórias sagradas (itan), são elementos essenciais e 
vitais para a transmissão do axé. (SOUZA JUNIOR APUD LODY, 2009, 
p.128) 

  

 É verdade que a alimentação é um importante componente de diferenciação 

social, assim, a região, a época, a forma de preparo dando um significado simbólico 

ao alimento e, na maioria das vezes, aproximando culinária e religião. Em Salvador, 

na Bahia, há uma forte e marcante herança cultural, especialmente, na culinária, à 

base de azeite de dendê: 

 

Certo, não era só o dendê que define a cozinha afro-brasileira. Não apenas 
um ingrediente básico identifica a origem de uma comida num país 
pluriétnico como o Brasil, mas também as técnicas de preparo; as situações 
sociais, portanto culturais, em que a comida é servida. (FERNANDES, 2001, 
p.20) 

  

 Ao final dos anos de escravidão e logo após a Lei Áurea, a população negra, 

espalhada pelo país e formando comunidades nos arrabaldes das cidades, onde não 

era vista, não tinha necessidades básicas atendidas nem expectativa de melhoria de 

vida, voltou-se à religiosidade e os terreiros de candomblé e de umbanda ampliavam 

o reconhecimento da cultura negra. 

 Aliás, é preciso abrir um parêntese e destacar que tambores e batuques 

criaram o samba, palavras africanas foram incorporadas ao dicionário brasileiro e 



nos deram um sotaque único no nosso idioma. A tradição oral persiste em um 

sistema que teima em valorizar apenas culturas dominantes e brancas, porém a 

cultura africana é um dos pilares com o seu tempero forte e aroma adocicado. 

 O sabor da comida, a fé em seus santos, o falar sua língua foram partes da 

resistência dos povos escravizados, uma vez que centenas de povos africanos que, 

no Brasil, perderam sua identidade, precisaram aprender a sobreviver e se 

reconhecer. O lugar de uso das línguas africanas era (e ainda são) os terreiros, de 

onde também saíram os sons da musicalidade brasileira e, onde, aliás, “a palavra 

axé, o fundamento sagrado desses terreiros, foi popularizada como saudação de 

boa sorte, amém, e também denomina um estilo de música” (CASTRO, 2012, p.39). 

 Cada ser tem suas características, isso vale ao humano e ao divino, ele é 

parte da natureza, um entre tantos outros seres que possui determinadas funções 

em um mundo que é unido por elos destas e de outras dimensões: 

Fora do candomblé, essa cozinha marcadamente africana – tanto nos 
elementos constitutivos como nas técnicas do preparo e na terminologia 
correspondente – está presente não só na comida cotidiana do povo – por 
alguns de seus pratos mais 'ligeiros' ou 'secos' -, mas também nas 
celebrações e nas festas populares, na hospitalidade ocasional a visitantes 
'de fora', nos almoços e jantares comemorativos e nos restaurantes 
turísticos da comida chamada curiosamente de “típica”. (LIMA, 2013, p.23) 

  

 Somente com o reconhecimento da presença da comunidade negra na nossa 

cultura, religiosidade, arte, culinária, enfim, na nossa identidade é que se pode 

combater as tentativas de colocar em segundo plano ou menorizar a memória dos 

povos afro-brasileiros. 

 

5  ATIVIDADES E RECONHECIMENTO 

 

 A fim de fomentar a pesquisa e a divulgação das contribuições do povo negro 

na formação da sociedade brasileira, produziu-se, no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus São Borja, um livreto de receitas, 

adequado aos recursos disponíveis que impossibilitavam a edição de livro, também 

a realização de oficinas de comidas afro-brasileiras e a degustação de pratos típicos. 

 Destaca-se que essas ações começaram através de pesquisa sobre a comida 

de orixás como patrimônio cultural, a conversa com pessoas e visitações a espaços 



negros dentro da cidade de São Borja e que recontam a memória da comunidade 

negra. 

 Além disso, as ações desenvolvidas visam promover o acesso à cultura e à 

arte, dentro dos estabelecimentos de ensino e incentivam a participação de alunos, 

servidores, professores e comunidade escolar, para o fortalecimento da democracia 

e da cultura da paz. 

  

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A determinação legal contida na Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 

somada às  orientações da Resolução nº 01/2004, de 17 de junho de 2004, que 

“instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico 

Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana destaca, por 

exemplo, a importância da discussão da temática sobre o preconceito às diferentes 

formas de manifestação artística, cultural e religiosas dos povos africanos e afro-

brasileiros. 

 Ao se trazer essa discussão ao currículo dos cursos de Tecnologia em 

Gastronomia e Técnico em Cozinha Subsequente e Proeja, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus São Borja, oportunizou-se 

aos estudantes o acesso ao conhecimento sobre as contribuições do povo negro na 

formação da identidade nacional. 

 Pode-se, ainda, verificar as relevantes contribuições da comunidade negra na 

culinária nacional e a relação entre a comida e a religiosidade para os povos 

africanos e afro-brasileiros, colocando-se, assim, à mesa a história do Brasil. 

 É preciso ressaltar que um dos objetivos dos cursos é “O domínio da história 

dos alimentos, da cultura dos diversos países e da ciência dos ingredientes, além da 

criatividade e atenção à qualidade, são essenciais nesta profissão em que o 

alimento é uma arte” (CATÁLOGO DOS CURSOS, 2016, p. 42). 

 Colocou-se à mesa importantes debates sobre a comida de axé percebeu-se 

influência dos alimentos preparados e oferecidos aos orixás com aqueles servidos 

nos lares da maioria da população brasileira. 

Mais do que  levar uma oferenda ao seu orixá, o preparo da comida 

demonstra o cuidado com a pessoa que irá se alimentar. É um ritual, de paz, de 

boas energias. Os orixás sempre comem a mesma comida dos homens, atualmente, 



a diferença, é que os homens comem disfarçadamente (ou descaradamente) a 

comida dos Orixás. Afinal precisamos tirar o disfarce de “comida típica afro” e 

encará-la como comida brasileira que tem como base no seu preparo a oferta de 

dádivas. 
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