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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social. 

Objetos de conhecimento: Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas.  

 

Comida é cultura 

 

Por princípio, para mim comida é cultura. Enquadra-se também em muitas outras coisas, como 

história, turismo e até como alimentação. Mas é por intermédio de sua cultura que um povo, uma 

região, define sua relação com o alimento.  

Ao nos alimentarmos, ou ao sentirmos o prazer de comer, estamos “ingerindo” não apenas a 

nossa cultura, mas também as culturas de outros povos, nações, formas centenárias, milenares, 

de tratar e preparar o alimento. Da natureza à mesa, a comida percorre a cultura e a história dos 

povos. 

A cultura define o nosso paladar, o gosto.  

 

Feijoada, prato típico brasileiro, trazido pelos africanos. 

O prazer de comer, e de cozinhar, começa bem antes do sabor. Tem início na nossa formação 

cultural, na escolha dos ingredientes, na preparação do que vai ser cozinhado, no ato de cozinhar 

em si; e, aí sim, no ato de comer, no exercício do sabor. 

A culinária não tem dono; ela é uma fusão de vários “sabores culturais”. Migrações, colonizações, 

invasões, etnias contribuem para a formação de uma determinada culinária. Culinária, é, por 

princípio, diversidade. Um prato típico local muitas vezes é produto de várias fusões culturais. A 

jornalista inglesa Mina Holland, que rodou o mundo atrás de comida e publicou o “Atlas 

Gastronômico – uma volta ao mundo em 40 cozinhas”, exemplifica com a culinária da Sicília, 

“onde gregos, romanos, normandos, árabes, espanhóis, franceses e, mais recentemente, os 

italianos se alternaram no governo”. Isso tudo tem reflexo na formação da culinária mediterrânea 

da Sicília. 
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Para os chineses, comer carne de cachorro pode ser a coisa mais natural do mundo. Para nós, 

soa estranho. Para o nordestino, uma buchada de bode vai muito bem; já para o carioca da Zona 

Sul do Rio, não. 

A diversidade gastronômica do Brasil é mais um exemplo clássico dessa fusão cultural. Nossa 

culinária é produto da influência indígena, portuguesa, africana, japonesa, alemã, italiana, para 

citar as mais expressivas. 

Fonte: https://www.brasil247.com/blog/comida-e-cultura Acesso em 20/05/2020 

 

Vocabulário: 

Intermédio: Por meio. 

Fusão: Combinação. 

 

Após a leitura do texto, realize as atividades a seguir: 

 

Após a leitura e compreensão do texto, realize as atividades a seguir:  

 

1- O texto diz que a culinária está ligada a cultura. Por isso em diversos lugares do mundo, e 

até mesmo próximo a nós pessoas preparam e comem os mesmos alimentos de formas 

diferentes. Um exemplo disso é o arroz e feijão. Podemos dizer que no Brasil, é uma 

unanimidade, todos consomem. Mas, há formas diferentes de preparar e consumir. 

No preparo, alguns usam alho e cebola, outros, só alho ou só cebola. E na hora de comer 

há aqueles que colocam o arroz por baixo do feijão, outros o feijão por baixo do arroz. 

 

E você? Escreva como é o preparo e consumo do arroz e feijão onde você mora. 

  

  

  

 

 

2- Hora da entrevista. 

 

Converse com seu responsável, faça as seguintes perguntas e registre as respostas: 

 

a) Nome:  
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b) Idade:  

 

c) Há algum alimento que você consuma com frequência desde a infância? Se sim, qual? 

  

 

d) Há alguma receita que faça parte da sua história? Se sim, qual? 

  

 

 

3- E você? Como se relaciona com os alimentos? Se pudesse escolher alguma receita pra 

tornar tradição de sua família, qual seria?  

  

  

  

  

  

 


