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Resenha para o 2º Número da Revista Afro B (2 de 3) 

O Banquete Sagrado: notas sobre os de comer 

 

 

Resumo: Resenha do livro “O Banquete Sagrado: notas sobre os de comer” de Vilson Caetano de 

Sousa Junior sobre comidas de santos, ou ofertas alimentares a orixás (editora Atalho, 2000).  

A Revista Afro B, do Museu Afro Brasil foi editada entre dezembro de 2010 e junho de 2011, 

com o total de 4 números. Ela fazia parte de um programa chamado Cultura Viva, do Ministério 

da cultura e teve apoio da Secretaria de Cidadania Cultural, servindo de intermediária editorial 

para os grupos que desenvolviam atividades culturais chamados Pontos e Pontões de Cultura. 
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Publicado em 2009, este livro é resultado de um estudo originalmente apresentado como 

dissertação de mestrado sobre alimentação ritual em terreiros de candomblé. Premiado com 

Menção Honrosa/Prêmio Silvio Romero de 1998, reúne elementos do folclore, da cultura popular 

e é pioneiro sobre o assunto no campo da antropologia da alimentação no Brasil. Propondo um 

diálogo com outras áreas de conhecimento (Saúde, Ciências Humanas e Ciências Sociais), seu 

autor não se presta a fornecer um manual de receitas, nem tampouco pretende ensinar o modo 

como se preparam as comidas rituais, pois cada templo tem autonomia para constituir, à sua 

maneira, a “dieta dos orixás”. O livro agrega história, memória, cores e sabores. Trata-se de 



 

uma edição bem ilustrada, incluindo fotografias das feiras onde as “guardiãs da cozinha” 

compram os ingredientes das saborosas iguarias de santo, dos variados utensílios 

imprescindíveis nas cozinhas, das pessoas que nelas circulam e dos pratos cuidadosamente 

arranjados e servidos em dias de festa aos orixás, que, assim como os humanos, também têm 

suas preferências culinárias. “Comida de santo” é assim: deuses, homens, mulheres, “tudo 

participa do sagrado”. Para facilitar a compreensão do leitor não familiarizado com o candomblé, 

o livro inclui um glossário de palavras empregadas nos terreiros.    

 


