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RESUMO 

Este artigo científico, visa abordar primeiramente a história da 
Gastronomia, mostrando a sua importância na sociedade e os 
seus avanços, até se tornar a arte da culinária, a qual 
conhecemos atualmente. Trataremos da relação entre 
gastronomia e religião, que desde sempre esteve presente na 
vida do Homem, modificando e influenciando o seu modo de 
vida e também os seus hábitos alimentares. Abordaremos 
também, alguns costumes e estes hábitos alimentares dentro 
de algumas religiões mais conhecidas, como o Judaísmo, 
Budismo, Islamismo, Hinduísmo, Candomblé e Umbanda. Seu 
objetivo, é demonstrar a variedade cultural gastronômica 
existente nas diversas religiões, e a importância de certos 
alimentos nestas. Também, demonstraremos um pouco das 
crenças relacionadas ao tipo de alimentação dos religiosos, 
assim como as restrições e proibições impostas por cada 
religião. O enfoque deste, será principalmente para a religião 
cristã, e alguns hábitos adquiridos por seus adeptos, que 
possui um grande número de seguidores, sendo uma das 
maiores religiões do mundo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema abordado neste artigo científico é um tema 

bastante comum e causador de muitas polêmicas. A relação 

religião e gastronomia e as restrições alimentares 

provenientes de cada religião sempre foi presente na vida do 

ser humano. A partir do momento em que se tem uma crença, 

qualquer sacrifício é válido para um seguidor religioso ou 

doutrinário. 

Não encontramos muitas publicações sobre o assunto 

e livros que abordem o tema são, também bastante escassos. 

A intenção desta pesquisa é demonstrar alguns hábitos 

alimentares que são adquiridos dentro de algumas religiões, 

como proibições em ingerir algo, ou o fato de não se 

alimentarem de proteína animal, enfim, diversos dogmas que 

se existe dentro de uma crença específica. 

O objetivo é demonstrar as diferentes formas de vida 

que podemos levar dentro de cada religião, sendo algumas 

mais amenas em suas imposições e outras bastante rígidas. 

Apesar desta rigidez, os fiéis seguem à risca as imposições 

religiosas, pois dentro de cada crença há uma explicação 

lógica para o seu hábito de consumo alimentício e, também, 

acaba se tornando parte de uma cultura de todo um povo, 

como é o caso da religião mulçumana. 
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As religiões são tantas que não daria pra falar de 

todas. Neste estudo abordaremos principalmente o 

Cristianismo, que é uma das maiores religiões do mundo, e no 

Brasil, é uma das principais religiões, se não a principal. 

Apesar dos brasileiros serem um povo totalmente 

miscigenado, com misturas culturais de diversos outros 

povos, esta ainda é a religião de maior seguimento no país. 

Provavelmente, na região Nordeste o Candomblé tenha maior 

destaque, pois a cultura de algumas cidades e estados desta 

região tem bastante influência africana, desde os tempos da 

colonização, pois suas crenças e seus costumes são 

transmitidos de pai para filho. No entanto, pesquisas 

comprovam que o Brasil ainda é em sua maioria formado por 

adeptos da religião cristã. 

Uma pesquisa de campo (anexos) foi feita com alunos 

de Nutrição e Gastronomia da Universidade do Noroeste 

Paulista (UNORP), da União dos Grandes Lagos (UNILAGO) 

e do Senac da cidade de São José do Rio Preto, interior de 

SP. Estes responderam um questionário sobre sua religião, e 

se fossem cristãos deveriam falar sobre os seus hábitos 

alimentares, principalmente no período de quaresma, que são 

os 40 dias que precedem a Páscoa, partindo da quarta-feira 

de cinzas até a quinta-feira Santa, mudança feita pelo Papa 

Paulo VI, em que há a missa do lava pés. Durante este 

período os fiéis mais devotos ficam sem comer carne 

vermelha por sacrifício e respeito, alguns fazendo promessas 
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e abdicando, além da carne, de outros prazeres como não 

comer chocolate ou ingerir bebidas alcoólicas, por exemplo. 

Para iniciar, introduziu-se um pouco da história da 

gastronomia, pois, a alimentação sempre fez parte da vida do 

homem. No entanto, este hábito foi-se requintando e 

tornando-se além de um hábito nutricional e prazeroso em 

algo luxuoso e artístico. Em seguida abordou-se um pouco 

sobre religião e gastronomia, para poderem-se entender 

melhor alguns hábitos adotados em algumas culturas e/ou 

religiões mais conhecidas e citadas. E finalmente adentrou-se 

nos hábitos adotados especificamente pelo Cristianismo. 

Com este estudo, queremos mostrar o quanto as 

crenças podem interferir nos hábitos alimentares, e no modo 

de vida dos adeptos religiosos. 

  

 

1 HISTÓRIA DA GASTRONOMIA 

 

 

A palavra gastronomia vem do grego gastros – 

‘estômago’ e nomia – ‘conhecimento’. Refere-se à arte 

culinária em toda sua abrangência. De acordo com o Guia do 

Estudante, gastronomia 

 
São as técnicas utilizadas para a preparação de 
alimentos e bebidas e na gestão de 
restaurantes. O profissional de Gastronomia 
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domina os métodos de segurança alimentar e 
de planejamento e produção de cardápios de 
restaurantes de cozinha internacional e 
nacional, hotéis, redes de lanchonetes, bufês, 
empresas de serviços alimentícios, companhias 
aéreas e até hospitais. Com técnicas apuradas, 
executa desde a preparação de pratos mais 
simples até os de alta gastronomia. Pode 
especializar-se nas áreas de confeitaria, 
panificação ou em um tipo de culinária 
específica, como japonesa, francesa e italiana, 
entre outras. Também é de sua 
responsabilidade supervisionar o 
funcionamento da cozinha, treinar o pessoal, 
cuidar da tabela de preços, negociar com 
fornecedores, manter contato com clientes e 
desenvolver estratégias de marketing que 
visem à rentabilidade. Outra possibilidade é ser 
consultor, prestando assessoria na abertura de 
um restaurante ou na mudança de cardápio de 
um estabelecimento que já esteja em 
funcionamento. 

 
 

Sua história inicia-se desde os primórdios, quando os 

Homens utilizavam-se da caça para a subsistência. 

Posteriormente passaram a exercer a agricultura percebendo 

a importância do cultivo para a alimentação e com isto 

fixando-se a terra. Esta prática trouxe uma riqueza alimentar, 

o que possibilitou o crescimento da população desenvolvendo 

migrações. Logo, o comércio era gerado para suprir as 

necessidades de outras regiões que não possuíssem tanta 

variedade. 
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Apenas os egípcios e os mesopotâmicos mantiveram-
se em sua própria terra, graças à intensa e 
permanente fertilidade propiciada pelos rios Nilo, Tigre 
e Eufrates. Os pioneiros na arte gastronômica foram os 
indianos, africanos, árabes, japoneses, chineses e os 
italianos da era do Império Romano. Logo a fartura 
resultante da abundância de alimentos gerou o 
comércio, pois havia a carência de determinados 
produtos em uma ou outra região, assim era preciso 
estabelecer um intercâmbio entre estes territórios. O 
comerciante gerava um fenômeno até este momento 
inédito, alguns alimentos novos tornavam-se 
indispensáveis para as pessoas, implementando ainda 
mais os trâmites comerciais. (SANTANA). 

 

 

Descobriram que as ervas traziam um novo sabor a 

sua alimentação, e alguns temperos ajudavam a conservar os 

alimentos por mais tempo. Com a descoberta do fogo, viu-se 

a oportunidade de cozinhar os alimentos que antes eram 

ingeridos crus. Viu-se então surgirem novas formas de servir 

os alimentos, com sabores modificados. 

O primeiro país a ter destaque na área foi a França. 

Daí o nome “gourmet” (cozinheiro), tão utilizado atualmente 

para designar os chefes de cozinha. A união do Rei da França 

com a Princesa italiana Catherine de Médici, revolucionou o 

ramo gastronômico com os seus conhecimentos de requinte e 

higiene, como o hábito de lavar as mãos antes das refeições. 

Catherine ao ir para a França, levou consigo seus 

cozinheiros e confeiteiros, trazendo também, receitas que até 

então, não haviam saído da Itália. Sorvete, profiterólis, 

macarron e até os bolos decorados, tornaram-se receitas 
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conhecidas, após seus cozinheiros prepararem-nas. Dizem 

que Catherine gostava muito de comer, e não se intimidava 

nos tradicionais banquetes franceses, por isto passou a ser 

conhecida como “rainha das panelas”. 

Não é somente o ato de cozinhar, mas a gastronomia 

passou a ser uma arte. Pratos sofisticados, cada vez mais 

incrementados, que conquistam pelo olhar, passaram a fazer 

parte dos “menu” de restaurantes Europeus a partir da década 

de 60.  

No Brasil, a história da gastronomia iniciou-se com a 

alimentação indígena, baseada totalmente nos “frutos da 

terra” como o feijão, a mandioca, a fava, e também as 

farinhas que produziam. Não plantavam frutas, mas 

alimentavam-se daquilo que a natureza lhes proporcionava. 

Com a colonização portuguesa, a alimentação brasileira teve 

uma miscigenação, assim como seu povo. Além dos índios, a 

culinária brasileira formou-se a partir da mistura de hábitos 

alimentares das culturas portuguesa e africana. 

Os negros, trazidos para o Brasil como escravos, 

pelos colonizadores portugueses, contribuíram com o 

tradicional prato brasileiro, o arroz e feijão. Outras 

contribuições africanas, são ainda de grande popularidade em 

nosso país, como o pirão, cuscuz, carnes diversas, moluscos 

e crustáceos, legumes, verduras e frutas variadas. “Inhame, 

quiabo, erva-doce, gengibre, açafrão, gergelim, amendoim 

africano, melancia, banana e coco foram trazidos do 
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continente africano” (Portal Educação). Dos portugueses, 

receitas como bolos de milho, canjica e pudins, foram, e ainda 

são, muito presentes na culinária brasileira. 

Atualmente, a gastronomia está em alta, e muitos 

novos chefes têm surgido. Novos cursos de formação são 

criados em universidades e, programas de televisão, 

principalmente em canais pagos, são oferecidos em sua maior 

variedade, desde chefes junior, à grandes chefes renomados 

internacionalmente.  

  

 

2 GASTRONOMIA E RELIGIÃO 

 

 

Sabe-se que comida e religião têm uma relação 

bastante antiga. Há diversas religiões, que se utilizam do 

alimento como base de rituais e crenças. Cito aqui alguns 

exemplos: o fato de muçulmanos e judeus não comerem 

carne de porco, o hábito vegetariano dos hinduístas, a 

importante ligação do Candomblé entre homem e deuses 

através de suas oferendas e sacrifícios, além da crença dos 

cristãos no fruto proibido, de que se alimentaram Eva e Adão.  

Até hoje podemos nos deparar com “trabalhos”, 

através de oferta de comida e/ou bebida, em qualquer 
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esquina de ruas desertas. Segundo Dias (apud 

TONON,2013). 

  

 

Muito antes de as principais correntes religiosas 
de hoje se consolidarem (como o cristianismo, o 
islamismo e o próprio judaísmo), já eram 
comuns os ritos de oferendas aos deuses, bem 
como as festas que vão celebrar as colheitas, 
fundamentais para aplacar a fome dos povos 
antigos. 

 
 

Nesta relação, a comida deixa de lado o seu caráter 

de nutrição e prazer, e passa a ser um elemento para o 

espirito. Através de restrições e oferendas, as crenças são 

representadas, e cultuadas. 

Esta relação entre crenças e comida, foi representada 

em vários filmes. Um deles é um filme bastante interessante 

chamado “A festa de Babette” que demonstra claramente a 

preocupação em quebrar com os paradigmas religiosos. Este 

conta a história de uma mulher parisiense, em pleno século 

XIX, que, fugindo dos conflitos existentes em Paris naquele 

tempo, chega a um vilarejo dinamarquês e passa a trabalhar 

na casa de duas senhoras solteiras e pudicas. Filhas de um 

falecido pastor. Ambas seguiam fielmente suas crenças, 

sempre fazendo momentos de orações com os fies religiosos. 

Após anos trabalhando com estas senhoras, Babette 

descobre que havia ganhado na loteria, e então, oferece-se 

para fazer um jantar Frances em comemoração ao centenário 
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do pastor. Ambas concordam, no entanto, quando veem o 

menu que Babette iria preparar ficam preocupadas 

acreditando que estariam descumprindo as leis Divinas, 

acreditam ser bruxaria, mas mesmo assim comparecem e se 

deliciam com banquete Francês. 

Muitos hábitos alimentares demonstram esta questão 

de respeito espiritual. Um exemplo são os Hare Krishna, 

originários da religião hinduísta, que possuem uma 

alimentação totalmente naturalista, sem consumirem nenhum 

alimento de origem animal. Estes alegam que a carne, tanto 

branca quanto vermelha, é desnecessária para o corpo, e 

optam por uma vida saudável que lembra os primitivos, 

quando ainda não se utilizavam da caça. Com esta 

alimentação demonstram, também, um respeito pelos animais 

diminuindo, assim, a cadeia alimentar. Para o hinduísmo, a 

vaca é um animal sagrado, pois oferta o seu leite, sendo 

considerada uma segunda mãe na vida do Homem. 

Outra religião que também abre mão de certos 

alimentos é a mulçumana. Uma iguaria que é estritamente 

proibida e seu consumo considerado pecaminoso é a carne 

de porco. Os mulçumanos acreditam que o porco seja um 

animal impuro e gerador de muitas doenças provindas de 

verminoses. Eles se se alimentam de outros tipos de carne, 

como aves e o carneiro, por exemplo. No período do 

“Ramadan” (mês em que praticam o jejuam, ritual da religião 

muçulmana. É o nono mês do calendário islâmico, e o 4º dos 
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5 pilares da religião.) jejuam durante 30 dias sem interrupção, 

pois é um período de sacrifício e purificação espiritual, em que 

o tempo é dedicado totalmente às orações. 

No judaísmo, a carne de porco também não é 

consumida, eles não se alimentam de animais com sangue, 

pois o sangue representa a vida. Para isto, as carnes por eles 

consumidas, passam pelo processo denominado “kosher”, em 

que todo o sangue do animal é retirado antes de seu preparo. 

O animal também não pode sofrer em seu abate, pois seu 

sofrimento faz com que produza adrenalina, e isto pode afetar 

o bem estar do ser humano, já que esta adrenalina produziria 

subprodutos tóxicos. Assim como os mulçumanos, os judeus 

também fazem um jejum com duração e 25 horas conhecido 

como “Yom Kippur” (Dia do Perdão). É um período de 

intensas orações. 

As religiões afro-brasileiras, como o Candomblé e a 

Umbanda, utilizam-se de oferendas para os Orixás, ofertando 

diversos tipos de comidas e também bebidas. Sacrifícios de 

animais também são praticados no Candomblé, como 

condição de continuidade da vida. Estes costumes de 

oferendas se dá devido à crença destes religiosos, de que 

assim, estariam mais ligados aos deuses. Está é uma forma 

de agradecimento, como uma pagamento cerimonial aos 

deuses. As religiões afro são muito comuns principalmente na 

Bahia, que mantém a tradição até mesmo em sua 

alimentação, como o Acarajé, que é uma comida que só pode 
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ser produzida pelos filhos de Santos, pois sua receita é única 

e tem um grande significado espiritual, pois é a comida que 

representa Iansã, “deusa do vento, Orixá da tempestade” 

(DOCUMENTAÇÃO, 2013). Toda a comida oferecida aos 

Santos e Orixás possui uma receita específica e é preciso que 

se tenha um “Iyabassê”, que é quem elabora a iguaria como 

se deve. 

No budismo, a base principal da alimentação é o 

arroz, alimento muito comum e de grande consumo no 

Extremo Oriente. Eles também aderem à alimentação natural, 

sendo vegetarianos. Porém, após o século X, passaram a 

permitir o consumo de alguns peixes, pois após a dinastia 

Tang, a cultura chinesa passou a sobressair sobre a cultura 

japonesa, interferindo assim, principalmente na culinária. Não 

há pão nos mosteiros, e o consumo de açúcar e óleo vegetal 

é reduzido. Utilizam-se muito de brotos, algas e soja, e como 

sua cultura atrai muitos turistas, alguns mosteiros fazem 

exceções em seus cardápios para aqueles que possuem o 

hábito de comer carne. A higienização no preparo dos 

alimentos e a organização da cozinha são fundamentais, além 

de hábitos que demonstrem respeito, como o de comer 

pouco. 
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2.1 Hábitos Gastronômicos Influenciados pela Religião 

Cristã 

  

 

Quando falamos em cristianismo, abordamos todas as 

religiões que de certa forma, seguem os ensinamentos e 

mandamentos de Jesus Cristo. Dentre elas há uma 

ramificação que seria basicamente: Católico, Ortodoxo e 

Protestante. Um grande marco no cristianismo, que temos 

como exemplo da relação comida e religião, é a Santa Ceia, 

em que Jesus com seus discípulos divide o pão e o vinho, 

considerados, após a criação do cristianismo o corpo e 

sangue de Cristo. Atualmente, nas igrejas católicas, esta 

refeição é representada através da oferta da hóstia em missas 

em que, os fiéis acreditam estar recebendo o corpo de Cristo.  

 

Os milagres de Cristo, entre outros, referem-se 
à multiplicação dos alimentos, seu próprio corpo 
e sangue consubstanciados no pão e vinho da 
eucaristia repete o rito do sacrifício de uma 
forma sublimada. A santa ceia assume um 
papel central na representação de uma aliança 
da humanidade com a divindade fundada na 
comensalidade. As refeições de Cristo na casa 
de Simão, nas bodas de Caná e na mesa dos 
peregrinos de Emaús são episódios em que a 
alimentação serve de parábola para a 
mensagem cristã. (CARNEIRO, p.118, 2003) 

 

Porém, não é somente no catolicismo que a Santa 

Ceia é ainda lembrada e respeitada. As outras religiões 
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cristãs, já citadas anteriormente, demonstram ter uma grande 

importância para elas, este acontecimento histórico. No 

presbiterianismo e no anglicanismo, esta, recebe o nome de 

Ceia do Senhor, para assim demonstrar que esta foi a 

principal refeição de Cristo, a qual marcaria para sempre a 

sua existência. A religião Ortodoxo, refere-se a ela como Ceia 

Mística, fazendo alusão ao próprio fato, mas também à 

celebração da eucaristia.  

Apesar de o país ser totalmente miscigenado, tendo 

dentro de cada uma das suas 5 regiões, e mais precisamente, 

dentro de seus 26 estados e um distrito, uma identidade 

única, e uma diversidade cultural, histórica e religiosa, o 

cristianismo é uma das maiores religiões existentes no Brasil, 

a qual possui grande número de seguidores.  Devido a isto, 

seus hábitos alimentares, na realidade, restrições estas que 

são seguidas somente pelos católicos, são bastante 

conhecidos e muitas vezes, até mesmo restaurantes 

modificam seus cardápios por respeito à religião, como por 

exemplo, churrascarias que passam a servir peixe na 

quaresma, os 40 dias que precedem a Páscoa e, 

principalmente, na sexta-feira Santa. 

Um dos hábitos mais comuns, para os mais fiéis, 

dentro do catolicismo, seria o fato de não comerem carne 

vermelha durante a quaresma. Segundo a doutrina católica, 

este seria um período de purificação, em que as pessoas se 

arrependem de seus pecados e tentam modificarem-se para 
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melhor. Rincon (2014), explica claramente em seu artigo a 

importância deste período para os cristãos. 

 

Como o próprio nome quaresma sugere, trata-
se de um período de quarenta dias que começa 
na quarta-feira de cinzas e termina na Páscoa, 
descontando os domingos. Esse intervalo serve 
para que os cristãos se preparem para celebrar 
a ressurreição de Cristo, e é marcado por 
penitências que, além da famosa abstenção à 
carne, também incluem sacrifícios como o 
jejum, a prática da caridade, as mortificações — 
punições físicas ou mentais por amor a Deus — 
e muitas orações. 

 

 

Uma pesquisa (anexos) bem simples foi feita com 60 

alunos dos cursos de Gastronomia e Nutrição, sobre seus 

hábitos alimentares na sexta-feira Santa. Sabemos já, que 

este é um hábito comum dos católicos, e por isto 

perguntamos suas religiões. Vale acrescentar aqui, que em 

nenhum momento perguntamos se o estudante possuía 

hábitos alimentares vegetarianos, pois como podemos 

verificar, temos 6 evangélicos, de 23 entrevistados, que não 

comem carne vermelha na sexta-feira Santa. 

Contraditoriamente, há 10 católicos, de 19 

entrevistados, que não abdicam a carne durante a data que 

precede a Páscoa. Aqui, podemos perceber o quanto os 

preceitos católicos estão se perdendo com o tempo, pois a 

maioria já não segue mais as restrições pregadas dentro de 

suas crenças. 
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Além de católicos e evangélicos, temos 9 espiritas, 

sendo 3 que não consomem carne vermelha, 6 teísta 

agnóstico, 1 universalista que não consome carne vermelha e 

2 testemunha de Jeová. Assim podemos perceber que os 

cristãos evangélicos predominam entre os entrevistados, 

seguindo dos católicos, passando para os espíritas, teísta 

agnóstico, testemunha de Jeová e universalista.  

No entanto, independente de datas comemorativas, 

há registros na bíblia sagrada de que devemos ter uma 

alimentação rica em cereais, frutas e legumes e com 

moderação de carnes vermelhas. No cristianismo, desde o 

início, as bebidas também tiveram a sua importância. Ao 

contrário de algumas religiões que não permitem a ingestão 

de bebidas alcoólicas, o vinho, como já foi citado, tem uma 

conotação totalmente simbólica para a religião cristã. Outras 

bebidas como licores, espumantes e elixires também se 

destacaram, pois eram tidos como “ícones da boa 

alimentação”. 

O consumo de peixe e do pão também tem sua 

importância simbólica, pois o pão passou a representar o 

corpo de Cristo, e antes de sua morte, peixe e pão eram os 

principais alimentos dos cristãos. O pão, como o vinho, fez 

parte da Santa Ceia, e atualmente tem uma 

representatividade muito importante entre os fiéis. Há 

inclusive, em São Paulo, o famoso Mosteiro de São Bento, em 

que há uma grande comercialização de pães e bolos, 
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produzidos pelos próprios monges beneditinos. De acordo 

com a filosofia do Mosteiro, 

 

São Bento ao escrever a Regra para os seus 
monges no século VI, os adverte que o 
mosteiro deva ser construído de tal forma que 
possua padaria, horta, queijaria, pomar, oficina 
para atender as necessidades da comunidade. 
Para o patriarca beneditino a vida do monge é o 
ora et labora, oração e trabalho, pois a 
ociosidade é inimiga da alma; por isso em 
certas horas devem ocupar-se os monges com 
o trabalho manual, e em outras horas com a 
leitura espiritual.  
O Mosteiro de São Paulo não foge à regra. Em 
1999 passou a oferecer ao público bolos, pães, 
geléias, biscoitos, cujas receitas são seculares, 
e estavam guardadas no arquivo da abadia. A 
forma de prepará-los só é transmitido a um 
outro monge para que se continue cumprindo o 
que escreveu S. Bento: "são verdadeiros 
monges, se vivem do trabalho de suas mãos". 

(Mosteiro de São Bento) 

 
 

Algumas famílias também assumem estas restrições 

alimentares em outras datas, além da Páscoa, como Corpus 

Christi e Natal, por exemplo. Mas atualmente, principalmente 

entre os cristãos, estas quase não estão presentes. Mesmo 

os católicos mais fervorosos já não seguem à risca o que a 

bíblia impõe, e provavelmente, são os que menos se 

restringem aos prazeres gastronômicos. Com exceção da 

quaresma que, ainda tem uma grande quantidade de adeptos, 

os católicos não deixam de comer carne vermelha, carne de 

porco e moluscos em outros períodos do ano. Isto porque, 
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nossa cultura não ficou tão presa a religiosidade como vemos, 

por exemplo, no Oriente Médio entre os Islâmicos. Segundo 

os ensinamentos cristãos as pessoas têm a liberdade de se 

alimentar com o que tiver vontade porque o mais importante é 

o respeito ao próximo e o respeito à religião do outro. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Vimos neste artigo, como surgiu a gastronomia, e 

como está se tornou além de um hábito alimentar, uma arte 

da culinária. A influência francesa, que trouxe ao hábito de 

cozinhar, o luxo, e transformou-a numa profissão muito 

valorizada e com grande crescimento no mercado. Apesar de 

ser uma profissão, em que os homens se destacam mais, 

muitas mulheres têm se mostrado grandes chefes de cozinha. 

Como o objetivo deste trabalho é tratar da religião e a 

influência que os hábitos alimentares têm sobre esta, 

podemos perceber que há muito tempo atrás, desde os 

primórdios, esta relação entre religião e alimentação já 

ocorria. Os hábitos alimentares, sempre foram influenciados 

pela religião, cultura, e modo de vida do homem. Cada qual, 

em sua localidade, e dentro de sua cultura, exerce os 
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preceitos passados de geração em geração, alguns com 

maior rigorosidade, outros mais amenos. 

Dentre as diversas religiões mencionadas, destacou-

se o cristianismo, pois é uma das maiores religiões do mundo, 

e em nosso país, podemos dizer que é a que mais tem 

aderentes. Percebemos que, apesar dos ensinamentos e 

regras transmitidos para seus seguidores, o Cristianismo seja 

talvez a religião que tem menos praticantes das restrições 

alimentares impostas pela religião. Todos se dão o direito à 

liberdade de escolha alimentar e, apenas em alguns períodos 

como a quaresma, seguem os ensinamentos bíblicos. 

Podemos explicar isto, pelo fato de o Brasil ser um 

país totalmente miscigenado, com uma população 

completamente variada e não termos aqui uma cultura única 

que implicaria na influência de vida das pessoas. Separamos 

nosso país em 5 regiões, e dentre estas 26 estados e um 

distrito, e mesmo assim podemos ver dentro de um único 

estado uma diversidade cultural extremamente grande. 

Mas acima de tudo, vimos também que há um grande 

respeito entre as religiões, em relação aos seus hábitos 

alimentares. As regiões que possuem grande fluxo de turistas 

incluem em sua gastronomia um cardápio variado, para 

aqueles que são de fora, e consequentemente mantêm outros 

hábitos alimentares. 

Em suma, podemos dizer que, independente de raça, 

cor, cultura, conceitos e hábitos alimentares, o que realmente 
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importa é o respeito mútuo e se os adeptos estão satisfeitos 

com suas crenças e acreditam que estejam exercendo seu 

papel dentro desta. 
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