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Ralo

Algumas pessoas, comidas e objetos quando mudam de lugar mudam 
também de nome. O ralo em Minas Gerais é ralador quando chega a 
São Paulo. Milho, queijo, mamão, emoções e gerações. No Morro da 
Garça conhecemos ralos que nascem da invenção e do improviso, feitos 
por quem é conhecedor. Ralo de lata, ralo de folha de zinco. Ralo que 
passa de mão em mão, que vai para a casa da vizinha e passa de mãe 
para filha. Ralo que viaja e conta causos: envergado e furado por Seu 
Silvio, o ralo que entra no ônibus em Curvelo chega a São Paulo para 
ralar histórias no acervo do Museu da Casa Brasileira. Da cozinha ao 
acervo, do encontro ao relato, da experiência à tradução, na tentativa 
de manter viva a escuta da mandioca e a ralação do que é vivo. 



Ralo e ralador possuem o mesmo significado, designam um 
objeto utilizado para ralar. Nesta publicação, optou-se por utilizar 
os dois termos, respeitando, assim, o regionalismo implicado no 
uso do termo ralo, ou seja, a maneira pela qual os moradores do 
Morro da Garça nomeiam o objeto. 





Meu marido sentou ali e furou isso aqui todinho 

com prego. Aí ele falou assim: vou fazer um que não 

precisa pôr na madeira. E eu até gostei, porque 

geralmente a madeira quando vai ficando velha, dá 

mofo, dá aqueles bichinhos (...) Ele pegou essa tampa 

que era retinha e com um prego grosso furou tudo 

tudo, depois ele deu uma emborcada aqui para não 

precisar pregar nas tábuas, pra mim usar ele assim, 

porque ele não enverga (...) Ele já tem mais de 20 anos, 

é bem antigo mesmo, mas eu uso, empresto, o pessoal usa 

bastante. Isso aqui é um ralo de verdade, dos antigos. 

Quando eu vou ralar alguma coisa eu tenho um 

taburete alto que tá com um ventiladorzinho, eu 

escoro ele lá e ó ... aqui eu coloco a bacia minha filha 

e ó ... coloco aqui e vou ralando, rala milho verde, 

rala mamão... o que é de ralá a gente rala nele.

Morro da Garça - MG, maio de 2019  Nazaré Pereira



Morro da Garça - MG, outubro de 2019  Silvio Francisco dos Santos

Eu fui criado na roça, né? 

Nós fazíamos com essas latas de 18 litros 

de querosene, pra poder ralar milho, 

mandioca, goiaba pra fazer doce, 

o que quisesse, né? Tem um prego e um 

martelo lá em casa e eu coloquei em cima 

de uma tábua. Tem um que o prego que é mais 

grosso e um que o prego é mais fino. 

Não gasta um dia não (...) Tem um padrinho 

meu, que já faleceu, daí pra cá começou com 

ele. Tudo que faz eu gosto de praticar e 

fazer, daí eu fiz aquele antigo que esta lá 

em casa e esses agora com folha de zinco. 



Ralos feitos por Silvo Francisco dos Santos, Morro da Garça - MG, outubro de 2019



Olha aqui pro cê vê, este objeto 

aqui é muito antigo, é a goiabada 

marca peixe. Agora ce olha a arte 

das pessoas: pegaram prego, bateram, 

furaram e fizeram um ralador, pra 

ralá. Pra fazer doce, pra ralar 

o queijo. Feito com uma lata que 

talvez seja dos anos 60, 50. 

Cordisburgo - MG, maio de 2019 Brasinha (José Osvaldo)



Ralos do Acervo Museu Casa Guimarães Rosa, Cordisburgo - MG, maio de 2019 Ralo na Loja do Brasinha, Cordisburgo - MG, maio de 2019



Acervo Museu Casa Guimarães Rosa, Cordisburgo - MG, maio de 2019Ralos, panelas de ferro, colheres e lamparina.



CHÁ DE PANELA
 

Hermeto foi na cozinha
Pra pegar o instrumental
Do facão à colherinha tudo  
é coisa musical
Trouxe concha e escumadeira, 
ralador, colher de pau
Barril, tirrina, e peneira  
- tudo é coisa musical
 
Me convidou pra uma pinga
Meu não pesou com dó
Piscou um olho só
Disse que eu tiro da seringa
Que home que não bebe  
e nega mocotó
Acaba quenga em vez de guinga
Se veste de filó, afrouxa o fiofó
E o ferrão já nem respinga
Encolhe feito um nó e vai  
ficar menó
 
Assoprou numa chaleira
Bateu numa bacia
Jesus, Ave Maria, era uma sinfonia!
Secador e geladeira entraram 
no compasso
Dançou a farinheira, saleiro  
no pedaço

 
E tudo era coisa musical
Funil mandando: Ôi!
Fogão gritando: Uau!
 
Fez um chocalho de arroz 
e outro de feijão
No talo do mamão
Cortou a fruta que já vi
Tocá mais doce, irmão
Direto ao coração
 
Assoprou numa chaleira
Bateu numa bacia
Jesus, Ave Maria, era uma sinfonia!
Secador e geladeira entraram  
no compasso
Dançou a farinheira, saleiro no pedaço
 
E tudo era coisa musical
Funil mandando: Ôi!
Fogão gritando: Uau!
 
Nesse chá de panela que eu  
senti a vocação
Vi que música é tudo que avoa  
e rasga o chão
Foi Hermeto Paschoal que  
magistral me deu o dom

De entender que do lixo ao  
avião em tudo há tom
 
E que até pinico da bom som
Se a criação é mais
Se o músico for bom
 
Me convidou pra uma pinga
Meu não pesou com dó
Piscou um olho só
Disse que eu tiro da seringa
Que home que não bebe  
e nega mocotó
Acaba quenga em vez de guinga
Se veste de filó, afrouxa o fiofó
E o ferrão já nem respinga
Encolhe feito um nó e vai ficar menó
 
Assoprou numa chaleira
Bateu numa bacia
Jesus, Ave Maria, era uma sinfonia!
Secador e geladeira entraram  
no compasso
Dançou a farinheira, saleiro  
no pedaço
 

E tudo era coisa musical
Funil mandando: Ôi!
Fogão gritando: Uau!
 
Nesse chá de panela que  
eu senti a vocação
Vi que música é tudo que  
avoa e rasga o chão
Foi Hermeto Paschoal que  
magistral me deu o dom
De entender que do lixo ao  
avião em tudo há tom
 
E que até pinico da bom som
Se a criação é mais
Se o músico for bom
 

Aldir Blanc e Guinga





Guimarães Rosa em Primeiras Estórias Detalhe da toalha bordada em oficina realizada com as participantes do Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS, com os objetos da cozinha sertaneja e suas histórias.
Morro da Garça - MG, maio de 2019. 



RALADOR

 
Pra dor de amor eu não faço sala
Amor me deixa, outro amor me embala
Eu sou um coco que seu ralador não rala
 
A tristeza quando chega
Se deixar ela se instala
Se ela vê peito vazio
Quer fazer festa de gala
 
Mas comigo não tem jeito
Ela nem desfaz a mala
Que um amor quando me deixa, Senhor
Tem outro em ponto de bala
 
A tristeza a gente sente
Quando o seu chicote estala
Se ela vê sinal de pranto
Lambe o beiço e se regala
 
Mas meu peito não se curva
A bota tacão bengala
Meu amor que é de quilombo
Não se prende em dor de senzala

 
Roque Ferreira e Paulo César Pinheiro



BALZAC: DOIS CONTOS INTRODUTÓRIOS

(...) Quando o sol apareceu, a pantera abriu 
subitamente os olhos, depois, estendeu 
violentamente as patas, como para 
desentorpecê-las e dissipar câimbras. Enfim 
bocejou, mostrando assim o temível aparelho 
de seus dentes e a língua fendida, tão dura 
quanto um ralador. (...)      

Honoré de Balzac



CAMINHOS DE JOÃO BRANDÃO

(...) Dá vontade de gritar,
mas o que ouço em redor
é choradeira em novelo,
rala dor de cotovelo. 
Por que a lágrima vã
Que turvou o teu olhar
em canto não se converte
noutra estrela da manhã? (...)

Carlos Drummond de Andrade







RALADOR

O ralador é um utensílio utilizado no processamento de diversos alimentos, 
entre eles a farinha de mandioca ou de milho, historicamente base da 
alimentação brasileira. Estão presentes na cultura culinária desde a Grécia 
Antiga. No Brasil, os povos originários fazem uso do utensílio desde o 
período pré-cabralino, além de terem sido extremamente úteis no cotidiano 
das cozinhas coloniais desde o século XVI. 

Os materiais eram diversos, desde os confeccionados em cobre e latão, 
como os presentes nos Inventários de Francisco Rodrigues Barbeiro (1623), 
morador da vila de São Paulo: “Ralo de latão”1; e de Izabel Fernandes 
(1641), moradora da vila de Santana de Parnaíba: “Ralo de cobre”2. Outros 
mais inusitados, utilizados pelos indígenas e incorporados à vida dos 
colonos, como os produzidos a partir da língua do peixe Pirarucu ou do osso 
hioide do mesmo peixe.3 

1 INVENTÁRIOS e testamentos. Vol. VI (1623-1681). In: Equipamentos da Casa Brasileira – usos e costumes. 
Museu da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 25370.  
Disponível em <https://mcb.org.br/pt/acervo_mcb/arquivistico/>. Acessado em: 25 fev. 2020.
2 INVENTÁRIOS e testamentos. Vol. XXVIII (1640-1643). In: Equipamentos da Casa Brasileira – usos e costumes. 
Museu da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 25389.  
Disponível em <https://mcb.org.br/pt/acervo_mcb/arquivistico/>. Acessado em: 25 fev. 2020.
3 Disponível em <https://mcb.org.br/pt/acervo_mcb/arquivistico/



Com o passar dos séculos, os raladores acompanharam a 
transformação da culinária. Na atualidade, encontramos seu uso 
aplicado ao processamento de diversos alimentos, muitos com 
finalidades específicas. Os materiais e formatos também são 
variados, do plástico ao vidro, passando pelo tradicional metal, 
manuais ou elétricos, como os cobiçados raladores de queijos. 

Texto núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação do MCB



“O pirarucu é um peixe grande e gostoso, cuja língua serve para os índios 
fazerem um ralo para raspar o guaraná.”

Alcides D´Orbigny em Viagem Pitoresca Através do Brasil (1832). 
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno. 
Ficha: 8806.

“O processo da preparação da farinha [...] consistia primeiramente em cozer as 
raízes para remover a casca e depois ralá-las, comprimindo-as com a mão contra 
um ralo circular, movido a água. A farinha assim obtida era então acondicionada 
em sacos próprios, diversos dos quais eram apertados em conjunto, numa 
prensa de rosca, acionada a mão, para expelir o caldo.”

Daniel Parish Kidder em Reminiscências de Viagens e Permanência no Brasil (1972). 
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno. 
Ficha: 8431/ 8433

“[...] remove-se a casca das raízes e esta uma substância farinhenta [...] que é 
ralada numa raspadeira. A raspa cai num ralo colocado embaixo, passando a 
uma panela rasa, onde é cozida a fogo lento até evaporar-se toda umidade.”

Theodor von Leithold e Ludwig von Rango em O Rio de Janeiro Visto por Dois Prussianos 
em 1819. Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, 
de Ernani Silva Bruno. Ficha: 8422/ 8423

“Despertou-nos vivo interesse a fabricação da farinha de mandioca [...]. 
O método de preparação consistia em raspá-la por meio de conchas ou de 
um aparelho feito de pedras ponteagudas fincadas numa casca de árvore de 
maneira a constituir uma espécie de ralo primitivo. A polpa era então ralada 
ou moída com uma pedra, sendo o caldo cuidadosamente espremido e a 
umidade restante evaporada ao fogo.”

Daniel Parish Kidder em Reminiscências de Viagens e Permanência no Brasil, Províncias do 
Norte (1839-1840). Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, 
de Ernani Silva Bruno. Ficha: 18735



INCORPORAÇÃO DE OBJETOS AO ACERVO MCB

A cultura material tem nos museus, sobretudo nos históricos ou com 
características antropológicas, um espaço fértil para discussão de temas 
relativos à história do cotidiano e espaço doméstico, etc... Neste cenário 
se enquadra o MCB, que entre os critérios de incorporação de objetos ao 
seu acervo, estabelecidos por sua Política de Gestão de Acervos, estão 
os relacionados à cozinha brasileira, devido ao potencial que os objetos 
oriundos desse espaço têm para a reflexão sobre a história do design no 
Brasil, bem como a centralidade da cozinha na construção de práticas 
domésticas e relações sociais dentro da casa. 
Dentro deste contexto, foi incorporado recentemente ao acervo do MCB 
um ralador de folha de zinco oriundo da cidade de Morro da Garça (MG). 
Apesar de novo (feito pelo próprio doador), é similar a outros de uso 
cotidiano em comunidades do interior do Brasil.

Texto núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação do MCB

Ralo. Morro da Garça (MG), 2019. Doação de Silvio Francisco dos Santos.
Acervo do Museu da Casa Brasileira. Foto: equipe MCB



Acessando Memórias

O ralo feito pelas mãos de Seu Silvio no Morro da Garça e 
incorporado ao acervo do MCB, era um utensílio que nasceu 
para ralar na cozinha de uma casa e passou a contar histórias 
dentro de um museu. 

O que acontece quando este ralo, longe da mandioca, do milho, 
do queijo, dos cheiros dos Gerais e das mãos de quem rala, 
se torna peça de museu? 

O que faz o objeto estar vivo?

O que guardam os objetos da sua casa? 





Morro da Garça é uma pequena cidade ao pé da “pirâmide do 
sertão”, visível a longa distância, o morrão, como é chamado 
pela comunidade, é personagem no conto O Recado do Morro, 
de João Guimarães Rosa.

E, indo eles pelo caminho, duramente se avistava o Morro da 
Garça, sobressainte... – que , por dias e dias, caceteava enxergar 
aquele Morro: que sempre dava ar de estar num mesmo lugar, 
sem se aludir, parecia que a viagem não progredia de render… 

Guimarães Rosa em O Recado do Morro 



Para saber mais

Vídeo Casas do Sertão
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zkGJxVg0fp8

Video ralo / Casas do Sertão
https://youtu.be/CeELLw-CLGA

Morro da Garça/MG
https://youtu.be/O30_IbLOwbc
https://youtu.be/BehYDEb5wx0

Museu Casa Guimarães Rosa - Cordisburgo/MG
https://youtu.be/G0IrYKOCKzg
https://youtu.be/bssn3hDuamY

Acervo Ernani Silva Bruno 
https://mcb.org.br/pt/acervo_mcb/arquivistico/

Músicas

Ralador - Roque Ferreira e Paulo César Pinheiro
https://www.youtube.com/watch?v=av99eW2ztZo

Chá de Panela - Aldir Blanc e Guinga
https://www.youtube.com/watch?v=WKotY-COav4
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Dedicamos esta publicação poética a Beth Ziani e Cibele Lucena, 

aos encantamentos alinhavados por vocês, alimento para seguir 

                                             

 ralando 

      

                                     pilando 

                                                                             alumiando

                                                 

       aquecendo

                                                        moendo

                                                                                        limpando 

                                  coando

                                                                   

                                                                     aguando  



Beth Ziani, Cibele Lucena, Flavia Mielnik e Mariana Galender 
são as educadoras-artistas a frente do projeto, responsáveis pela 
idealização e realização de oficinas públicas em Morro da Garça/
MG, assim como por registros em foto e vídeo de entrevistas e 
visitas a casas de moradores, pela produção de uma toalha de 
mesa bordada coletivamente com a iconografia dos objetos da 
cozinha sertaneja, uma coleção de carimbos, desenhos, textos, 
edição de vídeo e também pela criação do conteúdo e projeto 
gráfico desta documentação nomeada Casas do Sertão, uma 
coleção poética de objetos.
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