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Resumo: Este trabalho objetiva discorrer sobre a importância do fubá de moinho 

d’água e o de moinho elétrico nas práticas alimentares de famílias pesquisadas em duas 

regiões do estado de Minas Gerais, resultado de dois trabalhos acadêmicos das autoras: 

uma dissertação sobre narrativas culinárias e cadernos de receitas do Sul de Minas 

(Venturelli, 2016) e uma tese sobre práticas alimentares em famílias rurais da Zona da 

Mata (Lima, 2015). A pesquisa etnográfica apontou para a recorrência do uso do fubá 

em vários pratos, sobretudo no angu, ainda presente no cotidiano alimentar local e que 

compõe o cardápio básico para muitas famílias. Além de uma iguaria, o angu oferece 

chaves para interpretação das diversas representações no sistema culinário. Segundo os 

entrevistados há uma notável diferença entre o angu feito com o fubá tradicional e 

aquele moído no moinho elétrico. As pesquisas apontaram que mesmo em tempos de 

transformações das práticas alimentares, alguns hábitos arraigados permanecem 

duradouros. 

Palavras-chave: Patrimônio alimentar; tradição culinária; Minas Gerais. 

 

A daily food calls “angu” – a iguary on the table of meals from Minas 
Gerais 

 

Abstract: This work aims to discuss the importance of the water mill and the electric 

mill feeding practices of families researched in two regions of the state of Minas Gerais, 
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the result of two academic papers of the authors: a dissertation on culinary narratives 

and notebooks recipes from the South of Minas Gerais and a thesis on feeding practices 

in rural families in the Zona da Mata. The ethnographic research pointed to the 

recurrence of the use of the cornmeal in several dishes, especially in the angu, still 

present in the daily local food and that composes the basic menu for many families. In 

addition to a delicacy, the angu offers keys for interpreting the various representations 

in the food chain. According to the interviewees there is a notable difference between 

the angu made with the traditional cornmeal and the one ground in the electric mill. 

Research has pointed out that even in times of changes in eating habits, some ingrained 

habits remain enduring. 

 

Keywords: Food heritage; culinary tradition; Minas Gerais. 

 

Introdução 

artindo de duas pesquisas em Minas Gerais, uma no Sul e outra na Zona da 

Mata, vimos pontos de interseção que nos trouxeram reflexões acerca da 

existência do angu nas mesas de camponeses e moradores de pequenos 

municípios urbanos, onde ainda há acesso aos produtos de origens locais, como no caso, 

o fubá. 

As pesquisas apontaram que, mesmo em tempos de transformações das práticas 

alimentares contemporâneas, alguns hábitos permanecem e algumas tradições – no caso 

do angu, como exemplo – podem se apresentar como comida de resistência em meio ao 

processo de modernização alimentar que vem firmando como importante iguaria da 

cozinha mineira. Por outro lado, verificamos também que, com a transformação dos 

hábitos alimentares provocada pelo processo de modernização e a consequente 

ampliação do consumo de alimentos processados que vem ocorrendo nas áreas rurais, o 

angu, como comida do cotidiano, pode vir a enfrentar uma redução cada vez maior em 

seu consumo, considerando que os maiores apreciadores, dentre o público pesquisado, 

são pessoas com idade acima de cinquenta anos, cujo consumo do angu ocorre desde a 

infância, quando era alimento não apenas do almoço, mas também nos intervalos como 

merenda, ou ainda, como sobremesa, misturado ao leite e goiabada. 

Alguns entrevistados chegam a sacralizar o angu, equiparando tal iguaria ao 

pão nosso de cada dia, devido à crença em seu poder de nutrir, de dar “sustança” ao 

corpo para realizar o trabalho pesado do dia a dia. 
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Contextualizando historicamente a comida em Minas Gerais: da escassez à 

fartura 

 

Minas Gerais é o quarto estado com maior área do Brasil, possui enorme 

diversidade nos hábitos alimentares, muito por conta das influências recíprocas de 

outros estados fronteiriços, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, 

Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. 

Arruda (1990) destaca em Minas Gerais duas fases muito importantes para a 

sua formação histórica e cultural: a primeira é a do ciclo da mineração (final do século 

XVII a final do século XVIII), período em que a vida urbana emerge com uma intensa 

movimentação; a segunda fase é a chamada “ruralização”, que se inicia ao final do 

século XVIII justamente com o declínio da mineração, seguindo até o início do século 

XX. Para a autora, na segunda fase as áreas rurais (as fazendas) passam a ter maior 

valorização, tornando-se o “microcosmo do universo material, social e cultural” 

(ARRUDA, 1990, p. 135). Além das duas principais fases, a autora destaca uma terceira 

em Minas, que se configura a partir dos meados do século XX, com a industrialização. 

Para ela, as duas primeiras fases representam formas de sociabilidade muito peculiares 

que se expressam nas práticas alimentares desses períodos e que tiveram influência 

direta na formação dos hábitos alimentares em Minas Gerais; hábitos que se 

perpetuaram até o período contemporâneo. A análise dessas informações históricas é 

fundamental para ajudar a compreender o tema central deste trabalho que é o angu – e 

também o fubá – como alimentos identitários e como comida de resistência de uma 

ponta a outra deste estado. 

 

Fase da mineração em Minas Gerais: escassez de alimentos 

 

O ciclo da mineração foi muito importante para a economia da colônia 

portuguesa e iniciou-se após a quase estagnação do ciclo do açúcar no final do século 

XVII. Teve seu apogeu em Minas Gerais no século XVIII e, nesta fase, por 

determinação da Coroa Portuguesa, toda a mão de obra deveria estar voltada 

basicamente à extração de ouro e diamante. Paula (2007) menciona que a mineração foi 

uma atividade central e decisiva na peculiaridade histórica da região onde ela ocorreu. 

Segundo o autor, algumas características dessa atividade foram a rapidez e amplitude 
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com que a região foi ocupada. Por sua importância econômica e dinamismo da 

atividade, Minas Gerais teve o maior número de escravos da América Portuguesa. 

Assim, a atividade mineradora fez surgir em Minas Gerais primeiramente uma 

sociedade urbana, baseada na extração de ouro e diamantes, com a formação de 

pequenos povoados e arraiais. Segundo Zemella (1951), “os arraiais mineiros cresceram 

tão vertiginosamente que em poucos anos muitos deles atingiram a dignidade de vila. 

Surgiram primeiramente Mariana, Vila Rica, Caeté, Sabará, Vila do Príncipe, Arraial do 

Tijuco e outros” (ZEMELLA, 1951, p. 46). Nesses “outros” está incluída a antiga vila 

de Guarapiranga, região que hoje é constituída pelos municípios de Piranga, Porto 

Firme e Presidente Bernardes, municípios da Zona da Mata que fizeram parte da 

pesquisa a que se refere parte deste trabalho. 

Em função disso, analisa Câmara Cascudo (2004), com um contingente 

elevado de pessoas que chegavam tanto do litoral da Colônia como também de Portugal, 

a escassez de alimento foi um fator marcante nesse período, pois se cultivava muito 

pouco, sendo boa parte da comida trazida por tropeiros e comercializada a preços 

elevados, as tropas enfrentavam muitas dificuldades nos trajetos pelas matas e estradas 

precárias. Frieiro (1982) e Paula (2007) relatam que as crises de abastecimento foram 

gravíssimas e causaram muitas mortes por fome, além da acelerada alta de preços dos 

alimentos. “Os primeiros habitantes não pensavam em perder tempo nas canseiras do 

amanho e plantio da terra. A falta de caminhos agravava sobremaneira o problema do 

abastecimento” (FRIEIRO, 1982, p. 56). Segundo o autor, tinha-se assim uma 

alimentação de baixo valor proteico. Para minimizar isso, comia-se o “bicho da taquara” 

assado ou torrado. Alimento que já era consumido pelos indígenas. 

Partindo da necessidade da atividade braçal e, portanto, de manter alimentados 

os homens para o trabalho, o rei ordena a importação de carne de boi para Minas, vinda 

de São Paulo, Curitiba, sertões da Bahia e Pernambuco. Essas regiões não possuíam 

grande plantel, mas passaram a ampliar a produção para atender à demanda mineira. 

Segundo Zemella (1951), apesar do empenho de São Paulo e das outras regiões em 

fazer chegar a carne até as Minas Gerais, havia irregularidades no fornecimento. Em 

função disso, usava-se muito da carne de caça e de todo o tipo de alimento que se 

poderia obter nas matas, além do pouco que colhiam nas pequenas roças para 

subsistência, insuficiente para atender a demanda de todos os trabalhadores que viviam 

na região dedicada à mineração. 
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A situação de insegurança alimentar grave que se instalava e a grande 

dificuldade na obtenção da carne bovina “estimulou o governo metropolitano à 

formação de uma zona pecuarista em torno das minas, distribuindo sesmarias em 

profusão, sempre sob a condição de os agraciados instalarem currais” (ZEMELLA, 

1951, p. 192). A outra ação do governo, da qual trata a autora, foi instituir a criação de 

suínos onde houvesse espaço para tal. Assim, passou a ser frequente entre os mineiros, 

na época, a implantação de chiqueiros rudimentares no quintal das casas, mesmo na área 

urbana. Surge então, a preferência pela carne de porco na dieta do mineiro da região de 

mineração, hábito alimentar que se mantém nos dias atuais, permanecendo ainda 

comum o costume da engorda de suíno por muitos agricultores entrevistados. 

O milho, que na região das Minas Gerais passou a ser mais importante para 

consumo humano do que a mandioca, tinha como derivados: pipoca, curau, pamonha, 

farinha, cuscuz, biscoitos, bolos, cerveja de milho verde, aguardente, canjica, “que os 

ricos comiam por gosto e os pobres por necessidade” (FRIEIRO, 1982, p. 57). Isso 

porque estes derivados eram consumidos apenas pelos proprietários das terras e outros 

poucos abastados. Segundo Saint-Hilaire (1938) e Frieiro (1982), aos escravos só era 

dado o angu, que durante muito tempo foi a base de sua dieta. Saint-Hilaire (1938), que 

aprovou o paladar da alimentação à base do milho, descreve detalhes do fubá e a 

importância do angu para a alimentação dos escravos. 

 

Para fazer servir o milho à alimentação ordinária dos homens, é ele 

preparado de duas maneiras diferentes. Sua farinha simplesmente 

moída e separada do farelo, com o auxílio de uma peneira de bambu, 

toma o nome de fubá. É fazendo cozer o fubá na água, sem 

acrescentar sal, que se faz essa espécie de polenta grosseira que se 

chama, como já o disse, angú, e constitui o principal alimento dos 

escravos (SAINT-HILAIRE, 1938, p. 206). 

 

O viajante Pohl (1951, apud FRIEIRO, 1982) relata o que testemunhou da 

alimentação dos escravos: “alimentavam-se os negros, ao almoço e à ceia, com farinha 

de milho misturada com água quente, o angu, propriamente dito, no qual punham um 

naco de toucinho, e ao jantar davam-lhes feijão” (POHL 1951, apud FRIEIRO, 1982, p. 

75). O objetivo era alimentar o escravo somente daquilo que o mantivesse em boas 

condições de saúde e forte o suficiente para fazer render o trabalho na lavra. 
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O angu era desde essa época cozido sem adição de sal. O principal motivo era a 

dificuldade de sua obtenção em Minas Gerais e, consequentemente, o seu preço 

elevado. Portanto, o sal era usado com parcimônia para ração animal e para conservação 

de alguns alimentos, como toucinhos e feijão, por exemplo. Frieiro (1982) sugere que 

em função disso poder-se-ia, talvez, atribuir o angu sem sal como invenção mineira. 

Analisando o lugar da comida no processo de formação do território das Minas 

Gerais na fase da mineração, verificamos que ela teve uma função muito mais 

fisiológica – ou seja, a de matar a fome e sustentar a pesada lida diária que era o 

trabalho na lavra – do que de sociabilidades. Conforme os registros de Mawe (1922) e 

Saint-Hilaire (1938), verifica-se que os habitantes da região de Minas Gerais faziam 

suas refeições com muita rapidez e com pouca conversa. 

 

Fase da ruralização em Minas Gerais: fartura de alimentos 

 

A fase da ruralização em Minas Gerais é considerada aquela em que, 

paulatinamente, vai surgindo um novo dinamismo econômico e reprodutivo, para além 

da mineração. Segundo Arruda (1999), Iglesias (1970), Carrara (2007) e Frieiro (1982), 

não ocorreu um corte radical encerrando o ciclo da mineração e fazendo surgir o ciclo 

da ruralização. A demarcação de uma periodização é feita pelos autores mais por razões 

metodológicas para discorrer sobre o ritmo histórico, econômico e cultural daquele 

período na região. 

Iglesias (1970) utiliza os termos “opulência e decadência” da mineração e 

sugere os períodos da seguinte maneira: os anos de 1693 a 1770, a fase considerada do 

surgimento ao auge da opulência mineração; e 1770 a 1883, o que abrangeria a sua 

decadência. Tal declínio orientou os novos rumos da atividade agrícola. Arruda (1999) 

aponta a Carta (ou Ordem) Régia como o marco de reconhecimento da Coroa do 

declínio da mineração e da necessidade de estimular a produção agrícola na região. Em 

suas palavras: 

A mudança de atitude por parte das autoridades governamentais do 

Reino corresponde, na realidade, à avassaladora crise da produção 

aurífera depois dos anos sessenta. Impunham-se novos caminhos à 

economia de Minas, capazes de dar sustentação aos significativos 

contingentes populacionais que lá haviam se estabelecido na primeira 

década do século XVIII (ARRUDA, 1999, p. 140). 
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Nesta fase, o problema de abastecimento já não era mais tão grave, mas os 

preços dos alimentos continuavam altos. Era tempo de maior fartura em relação à fase 

de mineração, mas ainda assim com muitos obstáculos. Zemella (1951) defende que, em 

função da situação dada, a região de Minas Gerais foi orientando, pouco a pouco, seus 

caminhos no sentido da autossuficiência e as atividades dos habitantes se desviando 

para a lavoura, pecuária e a manufatura. “Na própria região onde se localizavam as 

lavras ou minas, multiplicaram-se as plantações. As minas agonizantes passaram a 

apoiar-se na lavoura que, se expandindo, procurava gulosamente as manchas de terra 

fértil que havia nas imediações das lavras” (ZEMELLA, 1951, p. 239). Tal processo não 

significou um rompimento abrupto da mineração. Assim, o trabalho na lavra 

permanecia, embora em muito menor importância do que antes – nas fases pós-colheita 

– quando se utilizava a mão de obra dos escravos que pudessem ser retirados 

temporariamente da lavoura. 

São muitas as teses e discussões baseadas em documentos e arquivos sobre a 

Minas Colonial e sobre as dinâmicas produtivas e o controle político-econômico nas 

duas fases: a mineração e a ruralização. Porém, para os objetivos deste trabalho, importa 

saber se o declínio da mineração e consequente ampliação da produção agropecuária 

(considerada assim a fase da ruralização) geraram mudanças nos hábitos alimentares da 

população mineira do entorno da região mineradora. Nesse sentido, os autores que 

orientam a esse respeito são: Frieiro (1982), Magalhães (2004), Arruda (1990), Abdala 

(2007), Vasconcellos (1968) e Torres (2011). 

 

Temos a impressão (e Gilberto Freyre e Caio Prado Júnior pensam 

igualmente assim) que o mineiro, tanto na Colônia nos tempos de 

mineração, no Império, passada a série de crises dos primeiros tempos 

de mineração, alimentava-se bem e melhor do que a maioria dos 

brasileiros, ao menos quanto ao peso e valor nutritivo. O mineiro 

exige “sustância”, quer comida substancial e pouco liga para 

refinamentos complicados (TORRES, 2011, p. 101). 

 

A observação de Torres (2011) corrobora a de Frieiro (1982), que sinaliza para 

uma alimentação mais farta na fase da ruralização e, segundo Arruda (1999), a produção 

diversificada nas fazendas era uma característica deste período. Os excedentes de carne 

suína, toucinho, carne seca, farinha de milho, farinha de mandioca, rapadura, 
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aguardente, óleo, fumo, café, queijos, algodão em fios e tecidos rústicos, eram vendidos 

nas cidades mais próximas. O angu e o feijão continuaram presentes na mesa de todos, 

sobretudo na do pobre. Segundo os autores, nas famílias mais ricas tinha-se como 

costume servir refeições muito fartas para as visitas, mesmo que essa não fosse a 

realidade cotidiana, inclusive com variedades de doces, numa tentativa de apagar as 

privações alimentares vivenciadas anteriormente. 

Saint-Hilaire, em uma de suas passagens por Minas Gerais no século XIX, 

relata suas percepções sobre a comida nas áreas rurais e o destaque para o angu: 

 

Galinha e porco são as carnes que se servem mais comumente em casa 

dos fazendeiros da província das Minas. O feijão preto forma prato 

indispensável na mesa do rico, e esse legume constitui quase que a 

única iguaria do pobre. Se a esse grosseiro manjar este último 

acrescenta mais alguma coisa, é arroz, ou couve, ou outras ervas 

picadas (…). Um dos pratos favoritos dos mineiros é galinha cozida 

com quiabo, mas o quiabo não se come com prazer senão 

acompanhados de angu, espécie de polenta sem sabor (SAINT-

HILAIRE, 1938, p. 186-187). 

 

Na percepção de Magalhães (2004), na região onde se iniciou a mineração em 

Minas Gerais não houve alterações importantes na comida ao longo dos anos; feijão, 

arroz, farinha de milho, fubá e derivados continuaram a ser alimentos básicos. Tal 

situação é responsável pela identidade alimentar que se configura ainda hoje na 

culinária mineira. 

 

Comida e identidade 

 

A comida aponta uma grande parte de quem somos e a qual grupo social 

pertencemos. Por ser a comida um dos primeiros eventos familiares dos quais 

participamos, o que ela exerce em nós, mesmo depois de adultos, pode ser definitivo em 

termos de nossas escolhas não apenas gustativas, como também o impacto emocional 

que gerou em nós quando crianças. A maneira como um alimento nos fora apresentado 

pelos adultos afetivamente poderosos em nosso círculo social pode gerar traumas 

profundos ou adoração profunda quando nos deparamos novamente, enquanto adultos, 
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com esse determinado alimento. Portanto, para Mintz (2001), a comida assume em nós 

um poder sentimental duradouro. 

A comida e o comer são atividades centrais ao longo de nossa existência e, 

atualmente, as análises de comunidades se tornaram mais complexas devido às 

interconexões econômicas entre as localidades. Myntz atribui à Evans-Pritchard, 

Malinowski e Firth a facilidade dos estudos da antropologia da alimentação devido à 

tipificação que esses estudiosos construíram sobre unidade de produção, distribuição e 

consumo de cada comunidade por eles estudada. Contudo, o desafio é grande numa 

pesquisa atual ao se deparar com um território no qual já não existe mais uma unidade 

de produção e consumo, e sim várias vertentes. A indústria alimentícia chega aos 

solavancos e, na maioria das vezes, as pessoas não mais produzem o que consomem. 

Vemos por toda parte a nova geração de crianças que desconhece a origem dos 

alimentos, pois já os consomem prontos, como as papinhas ou frutas e legumes cortados 

e embalados a vácuo ou semiprontos, assim tem-se apenas o trabalho de colocar no 

forno de micro-ondas, o que facilita a vida corrida das famílias modernas. 

Em se tratando de um estudo feito em municípios com população inferior a 

sessenta mil habitantes, alguns apelos tecnológicos não são atendidos nesses locais onde 

não há grandes lojas de eletrodomésticos, por exemplo. As cozinhas desse campo de 

pesquisa no sul de Minas possuem pouco ou nenhum equipamento elétrico. As 

cozinheiras ainda se utilizam de técnicas tradicionais de corte e cocção, e muitas delas 

preferem o fogão à lenha ao fogão a gás. 

Ainda hoje, o angu está na mesa diária de muitos mineiros, principalmente nas 

áreas rurais e casas modestas. Ele é tão versátil que é comido como acompanhamento de 

carnes e verduras; com leite e goiabada, como sobremesa, ou ao longo do dia, com um 

gole de café. Existe também a raspa do angu disputada por muitos. No final de seu 

demorado cozimento, na caçarola forma-se uma camada fina de casca crocante que fica 

colada na panela. Há quem goste dela crocante ou quem coloque na própria caçarola 

onde está a raspa, um pouco de leite e melado de cana. Ali mesmo na caçarola, às 

colheradas, a mistura é degustada como sobremesa. Outras influências africanas, 

indígenas e portuguesas são componentes da mesa sul mineira, cotidianamente ou em 

ocasiões de festa: frango com quiabo, mandioca e seus derivados, carne de porco em 

diversas modalidades. Mas a preferida é a costelinha, acompanhada de jiló e couve. 
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O angu como prato de resistência 

 

Em Serranos, sul de Minas, cidade com população estimada de 2.030 

habitantes (IBGE, 2014), a entrevistada Nilda Ribeiro de Sousa Vilela (89 anos em 

2014) estabeleceu uma relação sacramentada com o angu que ela come todos os dias 

religiosamente, na hora do almoço. Deve ser feito com o fubá do Chico Marques, um 

produtor local que produz fubá moído em moinho de pedra, uma técnica arcaica de 

moer milho. Nilda é contundente ao dizer que o angu feito com fubá industrializado 

encaroça, amarga e não fica cozido no ponto. Ela sabe quando o angu é preparado com 

fubá de supermercado e não aceita entrar em sua casa outro fubá que não o do Chico. 

Ela diz que seu bom dia só chega depois de comer, todos os dias, às 11 horas, um 

pedaço do angu feito pela Cida, sua cozinheira há 25 anos. Dá a primeira garfada e o 

semblante muda. Ela acredita no poder restaurador do angu quentinho, feito na hora. 

Entrar na cozinha das pessoas é também ser convidada a adentrar os quintais e 

conhecer pelo nome os produtores, os padeiros e leiteiros. Cozinha, quintal e produtor 

têm uma espécie de relação simbiótica. 

Tamanha foi a curiosidade sobre o fubá que mais parecia uma iguaria ao 

paladar da Dona Nilda, que fomos levadas à casa de Francisco Carlos Vilela Miranda, 

conhecido como Chico Marques, onde ele tem o moinho de pedra. Na casinha do 

moinho d’água tem uma placa, “Chico Chico no fubá”, e a data de inauguração da nova 

moenda: 05/08/2004, que antes ficava numa parte mais alta de sua propriedade e que 

hoje desceu terreno abaixo. A placa e o apelido foram presentes de um cunhado. Chico 

é o produtor de fubá mais conhecido da região e atende aos clientes mais exigentes, 

como Dona Nilda, que só come angu feito com este fubá. 

Há muitas décadas Chico toca o moinho – herança do falecido pai – que, pelas 

contas que fez, beira os oitenta anos de existência. Participamos de todo o processo de 

moagem do milho e verificamos a textura fina e delicada do fubá e que, de fato, não 

carrega o amargo do milho moído em sistema elétrico. Explicou-nos a engrenagem do 

moinho de pedra que começa a funcionar nas primeiras horas do dia e ali fica, ao longo 

do dia, moendo milho. Das sete ao meio-dia, a produção atinge uma saca de quarenta 

quilos. Por dia, são oitenta quilos de fubá finíssimo e reluzente como ouro. 

Os apetrechos do moinho têm nomes muito interessantes: Chamador – vibra e 

chama o milho para cair na pedra; e Parador – segura o milho para não passar direto 

sem moer. 
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Chico tem ciência para explicar a diferença do milho moído na pedra para o 

moído pela eletricidade. Segundo Chico, 

 

Tem o óleo do milho que o moinho elétrico queima (por isso dá o 

amargor no fubá) e a pedra não queima o óleo do milho. Isso faz toda 

a diferença no sabor do que for feito com o fubá. Tem fubá que até 

amarga. Tem fubá que, na hora de mexer o angu, empelota. 

 

A famosa expressão “angu de caroço”, com certeza, não foi criada com base no 

fubá do Chico, porque seu fubá só faz angu sem caroço, lisinho e firme. 

 

Chico Chico sem fubá 

 

Em 2014, já havia prenúncio de que a falta de água poderia comprometer o 

moinho. No ano seguinte, desde junho, Chico teve de instalar um sistema elétrico. Foi 

de doer o coração, ver a modificação no moinho dele. Abaixo da placa de inauguração 

do moinho d’água tem uma anotação feita com caneta, sinalizando a mudança de 

sistema de energia: desde 06/06/2015. Um problema ambiental jamais sonhado nos 

tempos de seu pai. 

Chico brinca dizendo: “Como pode a falta de água chegar em Serranos, no fim 

do mundo, onde Judas perdeu as botas?” 

Se o problema da falta de água persistir na região, moinhos que ainda persistem 

e que favorecem agricultores locais e modos de produção artesanal, estarão sob a 

ameaça de perderem sua funcionalidade e serem apenas ícones de uma época remota. 

 

O vilarejo de Santo Antônio do Porto: Fubá de mio que cóie na roça 

 

A vantagem de adentrar o universo da pesquisa etnográfica, que neste trabalho 

abrange o contexto rural do sul de Minas e Zona da Mata mineira, é que, em primeira 

mão, as histórias chegam sem intermediários, como defende Ginzburg (2006). Ao 

contrário de certos historiadores, que muitas vezes acessam o universo dos camponeses 

com o filtro da cultura dominante e do mundo da escrita, a perspectiva antropológica 

coloca o pesquisador em contato direto com a fonte da cultura a ser estudada que, nesse 

caso, é permeada pela circularidade histórica proposta pelo autor. São duas classes 
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sociais distintas – a dos donos de terras e fazendas e a dos empregados – que se 

encontram, à mesa, de maneiras distintas, mas que se influenciam, reciprocamente, tanto 

em costumes quanto em conhecimentos culinários. 

 

O (...) termo circularidade entre a cultura das classes dominantes e a 

das classes subalternas existiu, na Europa pré-industrial, um 

relacionamento circular feito de influências recíprocas, que se movia 

de baixo para cima, bem como de cima para baixo (...) (GINZBURG, 

2006, p. 10). 

 

Ginzburg analisou os arquivos dos depoimentos e da história pessoal de um 

moleiro europeu do século XVI, o famoso Menocchio, que fora queimado por ordem da 

Inquisição. Sua pesquisa desembocou em uma hipótese geral sobre a cultura popular, 

mais precisamente sobre a cultura camponesa. Ginzburg sinalizou a existência, na fala 

de Menocchio, de um estrato cultural profundo, proveniente das comunidades em que 

há a predominância da transmissão oral de conhecimentos armazenados na memória 

humana, que se torna, por muitas vezes, quase incompreensível para as comunidades em 

que a cultura escrita predomina. A linguagem oral é performática, marcada por gestos, 

murmúrios e entonações, é um prolongamento do corpo, enquanto a escrita é linear, 

desprovida de entonação, cristalizada nas páginas dos livros (GINZBURG, 2006, p. 

104). No caso nos países da Europa medieval, as diferenças eram mais profundas ainda. 

A nobreza falava uma língua, em geral aquela que acabou se consolidando como língua 

nacional, e os camponeses falavam línguas regionais diferenciadas, que até hoje 

resistem, muitas delas reconhecidas hoje pela União Europeia. 

Quanto ao português, Saramago sinalizou que “existem várias línguas faladas 

em português”. É numa delas, na variante do português regional que a entrevistada 

Geralda da Fonseca Ribeiro, nascida em 1955, em Santo Antônio do Porto (Azeite), 

descreve, como é feito o processamento do milho até se transformar em fubá: “Esse 

fubá é de mio que cóie na roça, a gente dibuia ele, bana e põe no munho”. 1 

Quando essas cozinheiras, marcadas pelo universo da oralidade, relatam suas 

experiências culinárias, evidenciam em sua fala detalhes e termos culturais próprios da 

variante dialetal da região que contrariam a norma padrão da língua portuguesa e, 

muitas vezes, soam incompreensíveis para quem não domina o código. Nestes casos, as 

                                                           
1 Esse fubá é de milho que colhe na roça, a gente debulha ele, abana e põe no moinho. 
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receitas são transmitidas, de boca a boca, dentro de comunidades em que predomina a 

tradição oral e a linguagem assume o caráter dialetal – tais dialetos são incorporados 

oficialmente pelos moradores que tecem suas memórias através da linguagem e também 

de práticas arcaicas como moer o fubá em moinhos d’água e cozinhar no fogão à lenha. 

O sociólogo francês Maurice Halbwachs afirma que as lembranças se 

alimentam das diversas memórias oferecidas por um grupo ao qual estamos ligados 

emocionalmente. É o que o autor denomina de comunidade afetiva (HALBWACHS, 

2006, p. 38-41). Para ele, dificilmente nos lembramos fora deste quadro de referências. 

Da mesma forma, Halbwachs trabalha as dicotomias entre memória e esquecimento 

pelo contato com o grupo. Não nos lembramos por diferentes motivos, mas estes, em 

geral, estão ligados ao grupo ou à distância dele. Esquecer um período de nossas vidas é 

perder contato com aqueles que nos rodeavam naquele momento. Mais uma vez, o lugar 

também se mostra importante na relação memória-cozinha, pelo fato de a família ser o 

lugar social por excelência, e a cozinha, um espaço de contato. É neste ponto que se 

observa um elemento fundamental e que afirma o caráter social da memória: a 

linguagem. As narrativas são montadas dentro de um eixo guiado por uma forma de 

narrar criada em uma comunidade de ouvintes, mas isso passa obrigatoriamente por 

uma forma de linguagem. 

No trabalho etnográfico, observaram-se alterações de algumas práticas e 

permanência de outras ao longo dos séculos até os dias atuais. O que sustenta esse 

hábito antigo numa sociedade moderna? Pode-se dizer que é a força da tradição que 

envolve os modos de fazer e mantém a memória coletiva das comunidades estudadas, já 

que estas se apresentam na ordem da vivência e da ritualização, de acordo com Renato 

Ortiz (2006, p. 135), quando trabalha as diferenças e semelhanças entre memória 

coletiva e memória nacional. Ao falar do candomblé, o autor descreve a ênfase da 

transmissão oral e como uma tradição se sobrepõe à outra. 

 

O candomblé tende a manter uma tradição fixada nos tempos 

passados. Esta dimensão de preservação da tradição se manifesta na 

sua tradição de culto assim como na ênfase que se dá à transmissão 

oral do conhecimento (...) cabe sublinhar que mesmo as 

transformações se fazem sob a égide de uma tradição dominante, a da 

memória coletiva (...) (ORTIZ, 2006, p. 132). 
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Inspirando-se na obra de Halbwachs, Ortiz nos mostra que a memória coletiva 

é ligada à noção de tradições repensadas, revivificadas, dentro de um conjunto de 

pessoas, porém, o mecanismo de relembrar é dinâmico. Na combinação de elementos 

diversos na memória dessas pessoas, no caso de Ortiz, de uma manifestação cultural, 

ocorre a modificação de aspectos culturais. Embora a memória coletiva esteja 

obrigatoriamente ligada a determinado grupo social e sofra interferências de outros 

grupos, há sempre uma tradição que predomina na manutenção da identidade dessas 

pessoas. Há uma força de tradição, mas também há um jogo de forças para mantê-la. 

 

Comida e identidade na Zona da Mata mineira: o fubá e o angu no cotidiano 

alimentar 

 

O fubá na Zona da Mata mineira continua a exercer grande importância no 

cotidiano alimentar das famílias rurais. O cultivo de milho era feito em 97,5% dos sítios 

visitados. O fubá está presente nas quitandas produzidas semanalmente, sobretudo a 

broa, mas também no angu preparado para o almoço de todos os dias no fogão a lenha, 

cuja sobra serve também ao jantar e até mesmo em merendas que tem sabor de infância, 

como relatou Mercês, 41 anos, moradora da comunidade de Bom Jesus do Bacalhau, em 

Piranga: “Antigamente, a merenda mais comum era leite com angu, no leite quente ou 

frio... às vezes quando me dá saudade de comer, aí, eu faço... quando a gente era 

criança, tinha sempre...”. A preferência é para o fubá de moinho d’água, cuja qualidade 

é tida pelos entrevistados como sendo muito superior. Porém, são poucas as 

propriedades da Zona da Mata que ainda possuem o moinho d’água, por algumas razões 

expostas nas entrevistas, que são: escassez de água para tocar o moinho – coincidindo 

com o que foi também observado no sul de Minas; o trabalho para administrá-lo e como 

consequência a opção das gerações mais novas pela praticidade do moinho elétrico. Em 

apenas uma das quarenta famílias entrevistadas havia o moinho d’água, o restante 

possuía o elétrico. Dois dos entrevistados declararam sobre o desinteresse da parte dos 

moradores mais jovens em dar continuidade de uso ao moinho tradicional. 

 

Antigamente muita gente tinha moinho d’água... aqui mesmo tinha 

uns três ou quatro numa distância de 5 Km por aqui... foi acabando... 

os velhos foram morrendo e os mais novos não quiseram saber de 
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mexer com isso não, porque é muito trabalhoso (Alonso, 82 anos, 

morador da comunidade de Xopotó, em Presidente Bernardes). 

 

Os moinhos tocados a água ficam, quase sempre, mais longe da casa, 

perto de onde corre uma água, né? O elétrico pode ficar em qualquer 

lugar debaixo de uma coberta ou perto do paiol... dá menos trabalho... 

e, de primeiro, tinha muita gente na roça... não tinha problema ter 

muito serviço, mas hoje... dessa gente nova, não tem quase ninguém 

mais aqui (Francisco, 64 anos, morador da comunidade de São 

Domingos, em Porto Firme). 

 

Sobre a ligação entre memória e tradição, Giddens (2012), citando Halbwachs 

(1992, p. 100), diz que “o passado desmorona, mas só desvanece na aparência, pois 

continua a existir no inconsciente”. As observações sobre o passado em que existia o 

moinho d’água estão carregadas de memórias, lembranças de sabores e de idealização. 

 

Considerações finais 

 

O que nos motivou a nos unir – e alguns resultados de nossa pesquisa – para 

escrever sobre o angu consiste na importância que damos à cultura alimentar e às 

tradições alimentares. Caso não aconteça em nossas sociedades a valorização da 

alimentação como um bem cultural, no meio de tantas praticidades alimentares – 

característica do mundo contemporâneo –, algumas dessas iguarias típicas correm o 

risco de desaparecer, sobretudo se permanecerem como interesse apenas de pessoas 

mais velhas em sua elaboração. Em Minas Gerais, o angu está presente em quase todos 

os cardápios de restaurantes self service, principalmente em regiões de forte apelo 

turístico. Porém, vêm ocorrendo mudanças em seu sabor, textura e aparência conforme 

relatado pelos entrevistados em função de o fubá de moinho de pedra estar cada vez 

mais perdendo espaço para o elétrico. No mais, nos interessou apresentar como em 

nossa pesquisa encontramos pessoas ainda tão conectadas com a produção e o consumo 

dessa iguaria que é patrimônio, embora não oficial, da gastronomia mineira, de ponta a 

ponta do estado, e que tem forte conexão com o seu processo sociohistórico e cultural 

de formação. A riqueza da comida mineira está justamente na manutenção de modelos 

antigos na reprodução das receitas, tanto em ingredientes e utensílios, quanto nas 

técnicas de cozimento (fogão e forno à lenha) e nos modos de fazer. A comida mineira 
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contribui para construir a identidade de seu povo, o que Abdala (1997) denominou de 

mineiridade. 

Em nossos caminhos de pesquisa, buscamos sinais de manutenção do 

patrimônio alimentar, compreendendo sua importância cultural e territorial nesses 

tempos pós-modernos, onde quase tudo vai se tornando líquido, como analisado por 

Zygmunt Bauman em sua ampla literatura sobre os temas da modernidade. O que 

observamos é que apesar de as pessoas que entrevistamos estarem inseridas na dinâmica 

contemporânea de mudanças, a vida cotidiana ainda segue um ritmo lento, que, de certa 

forma, difere do ritmo das áreas urbanas. Isso permite a reprodução deste status central 

da comida em sua cultura, sendo o angu um componente de grande significado 

simbólico na mesa mineira. 
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