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RESUMO: 

A presente pesquisa tem por objetivo estudar a influência africana sobre a formação 

gastronômica afro-brasileira, a partir de levantamentos bibliográfico de viajantes 

estrangeiros que passaram pelo Brasil no século XIX e de obras históricas, 

antropológicas, gastronômicas e de memórias que abordam o assunto. Pretende-se 

levantar os insumos, os hábitos alimentares, as técnicas, que vieram da África, e as 

suas acomodações e reelaborações no contexto brasileiro, o que resultou na culinária 

denominada afro-brasileira 

 

INTRODUÇÃO: 

  Considerando o grande número de africanos trazidos como escravos ao Brasil, ao 

longo do período escravista, os quais, mesmo sem condições de exercer sua condição 

existencial e sendo bastante maltratados, conseguiram resistir com resiliência e 

imprimiram a formação cultural, social, econômica e política brasileira a sua marca. 

Dessa maneira, sendo a gastronomia uma dimensão cultural na história humana, o 

presente trabalho se propõem a estudar as influências africanas na formação cultural 

e nos hábitos alimentares brasileiros, em especial no universo afrodescendente.  

A pesquisa, além de elencar os insumos, técnicas gastronômicas e a gastronomia que 

foi construída a partir do tráfico e da escravidão africana, pretende fazer uma análise 

bibliográfica sobre alguns “mitos” que se relacionam com a contribuição africana à 

formação da identidade gastronômica brasileira, como, por exemplo, a história da 

feijoada, que por muito tempo teve sua origem associada aos espaços das senzalas, 

mas que, segundo alguns pesquisadores, possui mais nexos de origens a pratos 

europeus, ais como o “Cozido Português” e o “Cassoulet”, da França. Segundo nos 

informa Paula Pinto Silva, “em diversos países, encontram-se variações da receita em 

que vários ingredientes são cozidos na mesma panela. Os séculos 16 a 18 foram 

marcados pela escassez de alimentos: não podia haver desperdício”1 

 

 

 

 

                                                           
1SILVA, Paula Pinto. Farinha, feijão e carne-seca: um tripé culinário no Brasil colonial. São Paulo, Editora Senac, 
2005. 

 



OBJETIVO: 

Evidenciar e levantar a contribuição dos africanos na formação da gastronomia afro-

brasileira, elencando e listando os ingredientes e as técnicas provenientes da África e 

diferentes receitas e pratos afro-brasileiros.  

 

METODOLOGIA:  

Levantamento bibliográfico, fichamento e sistematização de informações sobre o 

assunto proposto pela pesquisa, em livros de História, Antropologia, Gastronomia e 

Relatos de viajantes estrangeiros. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Tanto a quantidade de africanos que foram trazidos ao Brasil, quanto as suas 

diferentes origens continentais, é notável a diversidade de ingredientes e técnicas que 

frequentam a cozinha brasileira, o que, ao longo da nossa história, resultou em um 

riquíssimo menu de receitas e pratos afro-brasileiros, tais como: frango com cuscuz  e 

coco,  chuchu com toucinho, peixe vermelho com leite de coco, caruru, munguza, 

acarajé, vatapá, terrine de mamão verde, doce de mamão verde, batata doce com 

carne seca, bolinho de chuchu, manja e muitos outros. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES:  

Revisão bibliográfica já realizada, fichamento e levantamento de referências 

bibliográfica 
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