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 “COMIDA DE SANTO: um estudo das origens socioculturais da 

gastronomia afro-brasileira e seus significados nas religiões de origem afro.” 

 

Maycon Willian de Oliveira Gonthier1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A proposta do presente trabalho cientifico é desenvolver um estudo da 

importância que a gastronomia de raiz africana tem na cultura alimentar brasileira, 

desconstruindo a mistificação e preconceitos que existem quanto a sua presença 

como comida de religiões de origens africanas. Investigar as origens e identidade de 

cunho histórico, social, cultural e realizar uma análise de como as principais vertentes 

dessas religiões presentes no Brasil – Umbanda, Candomblé, Quimbanda e 

Batuque/Nação - possuem diferentes entendimentos simbólico dos mais diversos 

pratos culinários presentes na cultura brasileira, e como essas atribuem diversos 

significados aos alimentos típicos da gastronomia nacional, dentro de seus preceitos 

de fé.(SODRÉ, 2002; RONDINELLI, 2006). 

A importância em desenvolver um trabalho investigativo que enfoca influência 

das culturas negras africanas no Brasil é de suma importância, uma vez que: 

 

O Brasil abriga a segunda maior população negra fora do continente 

africano. Nenhum país não-africano concentra em seu território a quantidade 

de Negras e negros que o Brasil, em sua diversidade étnica, tem o privilégio de 

abrigar. Levando em consideração de países africanos, só a Nigéria supera o 

Brasil (MORAES et ali, 2015) 

 

Pretende-se também demonstrar a diversidade cultural que resultou em cada 

preparo culinário e gastronômico mais representativos. Enfoca-se, na investigação 

aqui proposta, uma abordagem sobre ingredientes culinários que estão presentes na 

religiosidade africana e afro-brasileira, demonstrando sua cultura e o impacto que 

possui na própria culinária brasileira do dia-a-dia. (NADALINI, 2009) 
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A partir do início da escravidão na colônia portuguesa do Brasil no século XVI, 

os povos africanos escravizados e obrigados a abandonar suas terras, tiveram sua 

identidade totalmente deturpada pela cultura do colonizador português. Desde sua 

linguagem, seus costumes e valores impostos, até a influência católica, que impôs a 

proibição das práticas de sua religião de origem africana ou de realizar suas festas e 

rituais africanos, além de ter de modificar totalmente sua prática alimentar cultural e 

historicamente construídas. Em MACEDO (2017), encontra-se que diversos reinos, 

povos e nações africanas são caracterizadas com agrícolas e de domesticação de 

animais, prevalecendo as culturas do arroz africano, grãos como painço, sorgo, 

diversas frutas tropicais, como bananas e cocos, além de rebanhos de caprinos, 

bovinos e criação de galinhas, alimentos presentes em sua alimentação desde o início 

de suas civilizações. 

Ao existir muitas imposições e restrições em suas práticas, determinadas 

primordialmente, por sua condição de escravos - considerados, antes de tudo, como 

propriedade de seu senhor, não tendoi direito à sua própria vida e identidade – os 

povos africanos aqui dominados resistiram dentro de seus limites possíveis. Nesse 

sentido, destaca-se que: 

Os escravos reagiam não somente em busca da liberdade, mas 

por outros motivos inerentes da prática escravista: maus tratos 

recebidos injustamente, péssimas condições de trabalho e de vida, 

separação de parentes em caso de venda, proibição de realizar festas 

e reuniões, não cumprimento de direitos adquiridos (como o costume de 

roças próprias para a sua sobrevivência).  (MATTOS, 2016, p. 124) 

 

Fundamentalmente, milhares de homens e mulheres africanos submissos pela 

força da repressão colonizadora, não deixaram muitos dos elementos da cultura 

africana se extinguir. Não se trata apenas, de demonstrar, nesse trabalho a 

“contribuição” cultural africana presente na culinária e gastronomia brasileira, mas, 

principalmente, mostrar que há uma presença cultural africana, que se estabeleceu 

pela resistência e luta desses povos, que se traduziram desde suas fugas e 

estabelecimentos de quilombos, até pelas na manutenção de seus dialetos nas 

gerações e práticas de festas, manutenção de  suas representações artísticas e 

desenvolvimentos de práticas de resistências, como as iniciativas de se reunir 

escondidos para práticas de rituais religiosos, pelo culto encoberto de suas entidades 



 

 

transmutados nos santos católicos, até formas de luta como a capoeira , que 

juntamente com outros elementos culturais de resistência, é um forte elemento cultural 

do Brasil: 

 

Além de ter caráter lúdico, de se caracterizar como uma ocasião de 

brincar e festejar, a capoeira também era considerada uma forma de resistência 

contra roubos cotidianos, disputa de poder entre escravos e libertos, bem como 

de oposição ao sistema escravista” (MATTOS, 2016, p.184) 

 

No estudo de MATTOS (2016), coloca-se que a legislação colonial dava o 

direito aos escravos de terem um dia livre para cuidarem de pequenas plantações 

para sua subsistência. Frequentemente essa permissão era negada na prática pela 

possibilidade de escravos adquirirem certa autonomia e possibilidade de ganhos, que 

poderiam gerar mudança em sua condição social, acúmulo de dinheiro até para 

compra de sua alforria, ainda que hipótese de difícil realização.  Esses dados 

históricos nos dão uma possibilidade de analisar que, ainda que sob domínio 

escravocrata, o negro de origem africana, no Brasil, pode, ainda que de maneira 

estrita, produzir os alimentos que consumia, garantindo, de certa forma, a 

permanência e a produção de alimentos conforme seu gosto alimentar, influenciado 

por sua cultura de raiz africana. 

Dentro desse universo da pesquisa proposta, destaca-se que muitas comidas 

que encontramos na nossa cultura possui a origem de elaboração e são resultados 

de adaptações da culinária africana, de acordo com a disponibilidade cultural e da 

botânica do contexto brasileiro. 

Encontramos também em MATTOS (2016) que, ao chegar ao Brasil, os 

africanos de diversas origens culturais, escravizados, encontraram-se com uma 

grande diversidade de grupos sociais, como os portugueses, crioulos, indígenas de 

diversas origens culturais e outros africanos de diversas partes da África. Associações 

de origens religiosas foram uma das formas de resistência e sobrevivência, assim 

como a miscigenação entre etnias e suas culturas, criando releituras de práticas e 

costumes, inclusive alimentares e culinários. 

Um exemplo prático dessa adaptabilidade é o da maniçoba. A maniçoba,  

tipicamente identificado com as culturas do Pará e amazônica em geral, é um dos 

pratos da culinária brasileira que muitos pensam ser de origem indígena, mas, na 



 

 

verdade, é contributo da presença africana. Significa um alimento adaptado pelos 

africanos escravizados, para poder dar continuidade aos seus costumes. Com isso, 

utilizaram-se de ingredientes amazônicos, muito utilizados também por indígenas que 

entraram em contato na região, sendo uma culinária típica da África que se adaptou 

no norte  do Brasil. Na versão original desta receita usa-se folha de inhame, porém, 

esse tubérculo de origem africana e asiática, no século XVI, ainda não se encontrava 

presente no país. Encontraram, porém a folha da maniva, que pertence à família da 

mandioca que é um ingrediente tipicamente da cultura indígena. Ao adicionar a carne 

defumada de costume africano em seu preparo, elaborou-se um novo prato que marca 

hoje a cultura culinária Brasileira (MORIM, 2009) 

Outro exemplo dentro do contexto cultural, presente em práticas religiosas 

africanas originais, que sofreu influências de raízes africanas, é o churrasco, 

identificado hoje como típico da culinária gaúcha. Possui um elemento fundamentado 

dentro da religião afro do Rio Grande do Sul (Batuque/Nação) pois durante as guerras 

internas que se sucederam nessa região (Guerra do Paraguai e Guerra dos Farrapos) 

era comum a "comunhão" com o Orixá Ogum (Senhor da Guerra) através do 

churrasco, que por vezes era preparado e servido a primeira parte para esta divindade 

afim de se lograr êxito nas batalhas, tornando-se assim um prato sacralizado e 

fundamental nos cultos daquela religião (SOUZAS, 2016).  

Ainda nessa vertente, outro prato sacralizado dentro do culto afro é a feijoada 

(JUNQUEIRA, 1977), que assim como o churrasco do Batuque é associado ao Orixá 

Ogum (note-se as diferentes influências gastronômicas por conta das regiões), iguaria 

de origem portuguesa que como a maniçoba foi influenciada pela cultura negra, com 

a adição de carnes salgadas e defumadas, sendo, portanto, resultado de sincretismo 

cultural. (MASCARIN, 2013) 

Dessa forma, em toda história e regiões do Brasil se encontram várias 

adaptações da comida africana com presença em seu contexto religioso, mas que, 

para além desse contexto, marca presença na formação da cultura culinária e 

gastronômica do que conhecemos do país. (VERGER, 1981)  

Portanto, em vista do exposto, a Justificativa desse trabalho de pesquisa 

encontra-se justamente na investigação das origens sócio históricas e culturais do 

preparo, elaboração e consumo dos pratos mais significativos da cultura culinária 

brasileira, a fim de entendê-los como construtos culturais, que para além da 



 

 

degustação e sabor, possuem significados simbólicos nas religiões de origem  

africanas, como as afro-brasileiras de Umbanda e  Candomblé, bem como as que 

buscam ater-se às raízes africanas originais como a Quimbanda e o Batuque/Nação, 

como forma de valorizar e desmistificar suas origens e práticas, bem como evidenciar 

sua presença e importância como todas a culinária brasileira, na possibilidade e 

potencialidade, inclusive, de seu reconhecimento na identidade culinária do país, até 

mesmo na alta gastronomia, sem deixar de representa-las no universo de lutas e 

resistências que essas podem significar. 

 

OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

Os objetivos da presente pesquisa proposta são: 

 

 Desenvolver um estudo da importância que a gastronomia de raiz 

africana tem na cultura alimentar brasileira; 

 Desmistificar e descontruir preconceitos que existem quanto a sua 

presença como comida de religiões de origens africanas.  

 Investigar as origens e identidade de cunho histórico, social, cultural e 

realizar uma análise de como as principais vertentes dessas religiões 

presentes no Brasil – Umbanda, Candomblé, Quimbanda e 

Batuque/Nação - possuem diferentes entendimentos simbólico dos mais 

diversos pratos culinários presentes na cultura brasileira; 

 Descrever e analisar como cada uma das quatro religiões de origem 

africana atribuem diversos significados aos alimentos típicos da 

gastronomia nacional, dentro de seus preceitos de fé. 

 Demonstrar a diversidade cultural que resultou em cada preparo 

culinário e gastronômico mais representativos e o impacto que possui na 

própria culinária brasileira do dia-a-dia.  

 

 

 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 



 

 

 

  A presente pesquisa será, primeiramente, uma Pesquisa Bibliográfica, 

de caráter qualitativo, utilizando-se da literatura que aborde temas das seguintes 

áreas de interesse como: História da África, História Afro-brasileira, Religiões de 

origens africanas, estudos sobre as religiões presentes no Brasil – Umbanda, 

Candomblé, Quimbanda e Batuque/Nação.  

Entendem-se que dissertações e teses aprofundam o campo de pesquisa,  

esses trabalhos  acadêmicos também serão aqui consideradas, principalmente os 

constantes dos acervo das bibliotecas digitais das principais universidades brasileiras: 

NOU RAU da UNICAMP, USP, PUCC, UNESP, bem como artigos acadêmicos 

pertinentes, no campo da Antropologia, Sociologia, História, Sociologia cultural e 

Estudos sobre Religiões. 

 

Propõe-se aqui uma Pesquisa de Campo, que inclui um trabalho de campo no 

qual serão realizadas entrevistas semiestruturadas com três sacerdotes de cada 

religião de origem afro indicadas: 

 

 Três Caciques de Umbanda; 

 Três Babalorixás de Candomblé 

 Três Sacerdotes de Quimbanda 

 Três Babalorixás de Batuque/Nação 

 

Entende-se dessa pertinência das entrevistas, uma vez que muitas informações 

contidas neste trabalho residem no costume das culturas africanas, nas quais muitas 

das tradições, são mantidas através das oralidades. As explicações sobre a origem 

da culinária afro-brasileira foram passadas por sacerdotes de cultos afro que possuem 

conhecimento sobre as comidas ritualísticas e sua origem (acredita-se que o axé2 

começa na cozinha) que lhes foi transmitida de forma verbal, o que não invalida a 

fonte, ao contrário, a enriquece pelo fato do conhecimento litúrgico ser investigado, 

por sua pertinência e exclusividade de pesquisa, com possíveis desdobramentos e 
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aprofundamentos em cursos futuros de pós-graduação a serem feitos pelos 

graduandos. 

 A Entrevista semiestruturada aqui entendida, segue orientações conforme 

FREITAS (2013): 

 

A entrevista é a obtenção de informações de um entrevistado sobre 

determinado assunto ou problema. A entrevista pode ser: 

 padronizada ou semiestruturada: é quando o entrevistador 

segue roteiro preestabelecido.  

Algumas sugestões de planejamento da entrevista: 

 quem deve ser entrevistado: procure selecionar quem 

realmente tem o conhecimento para satisfazer suas 

necessidades de informação; 

 plano da entrevista e questões a serem perguntadas: prepare 

com antecedência as perguntas a serem feitas ao entrevistado 

e a ordem em que elas devem acontecer; (idem, p. 106) 

 

Entende-se que ambas abordagens possibilitarão a consecução da pesquisa 

proposta, uma vez que, construída a base teórico acadêmica necessária e pertinente, 

a pesquisa de campo baseada em entrevistas semiestruturadas trará perspectiva 

flexível das informações, possibilitando que sejam exploradas outras questões que 

surjam no decorrer da entrevista, ampliando, até mesmo, os dados coletados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE PESQUISA 



 

 

 

Pretende-se que a presente pesquisa apresente um estudo ampliado e 

profundo de que o que se come, a maneira como se prepara determinado alimento, é 

uma forma explicativa da sociedade.  

Busca reconhecer-se que a alimentação, pensada a partir de qualquer uma de 

suas dimensões (produção, distribuição, preparo, consumo e descarte), permite 

conhecer como se estruturam socialmente grupos humanos ao longo da história, 

conforme POULAIN, (2004) nos comenta. Alimentar-se não é somente comer para 

sobreviver, mas um ato cultural, coletivo, que possui significações profundas em cada 

sociedade e mostra como essa se constituiu. 

A investigação dos processos de escolha envolvidos na distinção entre o 

simplesmente comestível e a comida propriamente dita, em diferentes culturas, mostra 

que o ato de comer transcende o momento presente, do ato de comer e tudo que o 

envolve, pois como demonstra DOUGLAS (2001, p.204) a comida "não é simples 

sustento e sim um importante e complexo construto cultural.” 

Se consideramos, como já citado, que estamos na segunda maior nação 

africana do mundo, pretende-se nessa pesquisa, encontrara resultados que dê sentido 

cultural, antropológico e dê referências para entendermos o contexto de formação, ao 

longo da história e das relações sociais, da extensa a lista de comidas que têm 

influência africana e que estão no cardápio dos brasileiros. Da origem e força da 

presença africana, desprezada pelas atitudes racistas e discriminatórias cada vez 

mais crescentes, recuperando-a no sabor do leite de coco, do inhame e o dendê e 

tantos alimentos deliciosos, que acrescentam africanidade ao nosso cardápio. 

Espera-se contribuir para a valorização de nosso cardápio com forte influência 

negra, os temperos, demonstrando, por sua vez, que além de elemento cultural, os 

alimentos adquirem simbologia e significados diversos nas principais religiões de 

influência africana presentes no Brasil, e que preparos e o rituais significam para as 

religiões afro,  pelo alimento destinado a cada entidade. 

Portanto, a comida para a cultura afro alimenta o corpo e o espírito. Quer-se 

nessa pesquisa, que seus resultados resgatem seu imenso valor cultural, para além 

de mistificações e preconceitos, na busca de uma Gastronomia Brasileira de raiz e, 

reconhecida e valorizada no mundo, e principalmente, por todos os que fazem parte 

da sociedade brasileira.  
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