
Em busca 
do milho 
esquecido
mm

sérieC5 sérieC5

41dez-jan/2015

o que, no meio rural, ainda equivale ao pão de cada dia. 
E no final da revista, inspire-se a usar a farinha de mi-
lho com as receitas de Ana Rita Suassuna, publicadas no 
livro Gastronomia sertaneja – receitas que contam histó-
rias (Editora Melhoramentos). Como a autora avisa, “são 
pratos para serem feitos em qualquer parte do País”.

Fecularia Lidio Leme Filhos 
Há quase 70 anos que a farinha de milho Maciel é produ-
zida na fecularia Lidio Leme Filhos em Pedra Bela, cidade 
a 118 quilômetros de São Paulo. Negócio passado de pai 
para filho, a empresa é uma das poucas remanescentes da 
região e hoje é comandada por Sebastião Lidio Leme. 

Artesanal, o processo de produção da farinha começa 
com a chegada do milho, que é despejado em canjiqueiras 
e retirada a película que reveste o grão. Depois de três dias 
de fermentação, o grão é moído e parte dele vai para uma 
chapa de ferro aquecida a lenha, de onde sai, dois minutos 
depois, uma farinha de milho torrada, vendida a R$ 3,30 
o quilo. A outra parte do grão moído vira fubá, que custa  
R$ 2,20 o quilo. Por último, o milho seco e menos refina-
do, que não foi hidratado nem fermentado, numa granu-
lação maior, acaba por se tornar quirera.

A fecularia já chegou a dobrar sua produção – houve 
uma época em que elaboraram 35 mil quilos de farinha 
de milho por mês e três fornos trabalhavam simulta-
neamente. Mas hoje, ao visitar o espaço é possível ver 
parte do maquinário desativada (apenas um forno é 
usado na torra) e a produção não passa dos 22 mil qui-
los mensalmente. Segundo seu Sebastião, o problema 
está no mercado que não anda lá muito simpático ao 
milho: “Os jovens não comem mais milho. Milho virou 
comida de velho”, diz.

Modesto, o negócio emprega oito pessoas. E o milho 
usado vem de outras cidades do próprio interior paulis-
ta, como Porangaba e Tuiuti, o que demonstra o quanto 
a produção é voltada para o próprio mercado regional. 
“Quando falta milho por aqui, mando trazer do interior 
do Paraná”, explica o pequeno produtor. 

Quando o assunto é comida, no prato de seu Sebastião, 
a farinha de milho vira cuscuz ou farofa. Feito no vapor, 
o cuscuz é servido com leite e açúcar no café da manhã 
(ou no lanche da tarde) e também faz as vezes de acom-
panhamento na hora do almoço.
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Nada do que é produzido a mais de 100 quilômetros 
de onde estamos deveria ser levado à boca. Foi com essa 
ideia que o chef dinamarquês René Redzepi ergueu a fi-
losofia do “locavorismo” no restaurante Noma, associa-
da à bandeira do natural, orgânico e sustentável. Hoje 
também vemos essa preocupação no trabalho de chefs 
brasileiros, como Alex Atala e Helena Rizzo – uma ida 
a seus restaurantes pode ser uma rica redescoberta dos 
ingredientes locais e da própria culinária brasileira.

Atento a esse movimento gastronômico, o Centro de 
Cultura Culinária Câmara Cascudo (C5) decidiu mos-
trar a variedade da nossa cozinha, se debruçando sobre 
hábitos alimentares e a história de ingredientes nacio-
nais. E o eleito da vez foi o milho.

Ingrediente de herança indígena, sem o grão não have-
ria a exploração do sertão brasileiro. É o que diz o sociólo-
go e presidente do C5, Carlos Alberto Dória. “Ao contrário 
do que se costuma pensar, os índios não plantavam apenas 
a mandioca, mas também o milho”, nota ele. “E sem sua 
farinha não haveria a conquista dos sertões.” 

O cereal é um legado deixado pelos guaranis, povo in-
dígena que até hoje o cultiva – há pesquisas que registram 
cerca de 12 variedades de milho. A plantação do grão nas 
roças de subsistência foi outra importante herança dos 
índios deixada aos paulistas do sertão, segundo conta 
Rafaela Basso, doutoranda em história pela Universidade 
Estadual de Campinas e membro do C5. “Nessas roças, 
não há como não destacar o feijão e o milho, pois tanto 
um quanto o outro eram fáceis de transportar e podiam 
ser levados em grãos, ocupando pouco espaço na ma-
talotagem”. Soma-se a isso o curto tempo de plantio do 
cereal e o fato de ser um ingrediente substancioso para a 
alimentação dos bandeirantes.

E por que esse gosto pelo milho, tão presente no pas-
sado, não se reflete nos dias atuais? “Em São Paulo não 
existe uma culinária de celebração. Na hora de comer, o 
paulista não faz referência à sua história, como à farinha 
de milho, ao leitão assado e à formiga”, opina Dória. Ca-
tegórico, o sociólogo bota o dedo na ferida: “Mexer nessa 
questão é trazer à tona esse apagamento da história que 
existe na culinária paulista.”

Por isso, o C5 foi atrás dos locais que ainda se dedicam, 
de forma artesanal, a produzir um dos derivados mais 
importantes do milho: as fecularias paulistas, onde a fa-
rinha é feita com ajuda de poucos aparelhos mecânicos 
e torrada em forno a lenha, antes de dar vida a pratos 
como cuscuz, farofas e bolos. A seguir, você conhece his-
tórias de pequenos produtores que, heroicamente, sobre-
viveram aos tempos modernos e continuam fabricando 
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Fecularia Nossa Senhora das Brotas
Os grandes flocos de milho da Fecularia Nossa Senhora 
das Brotas, que fica em Lindoia, a quase 200 quilômetros 
de São Paulo, não ficam somente no ambiente rural. Eles 
também são comercializados na cidade grande com o selo 
Retratos do Gosto, iniciativa criada por Alex Atala na in-
tenção de aproximar pequenos produtores de chefs.

A farinha de milho da fecularia, comandada pelo casal 
Márcia e Flávio Bragatto, é vendida em supermercados 
da região e parte da produção – “de 200 a 300 quilos de 
farinha de milho por semana” – é destinada a Retratos 
do Gosto. E por que não produzir para grandes marcas? 
Bragatto explica que as principais empacotadoras do 
mercado não compram deles, porque consideram “caro” 
o preço da farinha. 

Consideravelmente mais crocante e torradinha que de 
outras fecularias visitadas pelo C5, a receita da farinha 
de milho da Nossa Senhora das Brotas também vem de 
família. “Minha mãe, Maria Aparecida, é que começou a 
fazer farinha – isso porque meu avô, capataz das fazen-
das aqui da região, é quem tinha a receita. Naquela épo-
ca, eles quebravam o milho no monjolo e o colocavam de 
molho em sacas dentro do ribeirão”, relembra Bragatto. 

Ainda que artesanal, o processo de produção da farinha 
de milho também foi modernizado. O monjolo deu lugar à 
canjiqueira, o forno a lenha sofreu algumas modificações, 
como a chapa móvel de ferro que gira em torno de um eixo, 
e o empacotamento segue normas da vigilância sanitária. 

O diferencial do pequeno produtor, conta Bragatto, 
está na qualidade do milho. “O grão colhido mais mo-
lhado e passado no secador acaba com a nossa produção”, 
explica. “O milho secado no pé dá um produto muito 
melhor.” Ele ainda avisa que hoje é cada vez mais difícil 
garantir que o milho não seja transgênico. “Isso acontece 
por conta da polinização que é feita pelo vento.” 

Como a produção é pequena, o preço do quilo da fari-
nha de milho acaba sendo mais caro. O produto da Nos-
sa Senhora das Brotas, por exemplo, custa, em São Paulo,  
R$ 10 o quilo. Por outro lado, a qualidade do produto mere-
ce destaque. Não é à toa que a chef Heloisa Bacellar fez uma 
encomenda diretamente ao produtor. E foi assim que, de 
maneira sazonal, a Fecularia Nossa Senhora das Brotas pas-
sou a produzir farinha de milho e fubá de milho branco. 
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Farinha Paraibuna
Tudo começou com o cheiro da farinha sendo torrada. 
Foi assim que, em 1964, José Marcelino do Nascimento 
se interessou pela fabricação da farinha de milho. Avô de 
Juninho e Erick Nascimento, o patriarca de uma família 
de 13 filhos resolveu se dedicar ao ingrediente quando 
comprou a Farinha Paraibuna, localizada na cidade de 
mesmo nome, a 125 quilômetros de São Paulo.

Juninho, 33 anos, e o irmão, de 32, são os mais jovens 
representantes no comando de dez fecularias visitadas 
pelo C5. “Nós ganhamos espaço regional com a qualida-
de do nosso produto”, justificam eles, ao mesmo tempo  
que admitem a modernização de alguns processos da 
produção – a pedido da própria vigilância sanitária. “A 
modernidade enjoa tudo”, diz o irmão ao lembrar com 
certo romantismo a antiga prática de funcionários assa-
rem a farinha sem camisa.

Diferentemente de seus pares, que se limitam a comer-
cializar poucos produtos do milho, a Farinha Paraibuna 
também ensaca farinha de mandioca e de rosca, pipo-
ca, amendoim, sagu, alpiste, semente de girassol e trigo 
para quibe. Do forno da própria fecularia saem quatro 
produtos: a farinha de milho (e de milho branco), fubá, 
canjiquinha e quirera.

A “farinheira” de Paraibuna, que existe há 50 anos, 
produz atualmente, em um único forno, 20 mil quilos de 
farinha de milho por mês, vendida a R$ 2,40 o quilo, e 
emprega oito funcionários. 

Na cozinha rústica da fecularia, enquanto tomavam 
um café adoçado feito no fogão, os irmãos contavam 
como a farinha de milho é presente na vida do interior. 
“Todo dia eu bato meu café com farinha. É sagrado”, diz 
Juninho. “Pego o café com leite, coloco açúcar e jogo a 
farinha. Aproveito e testo o produto”. Hábito é hábito. 
“Aqui no interior, a farinha de milho é o pão de cada dia”, 
completa Juninho.
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