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PILÃO

Pilão
Em quase todas as casas que visitamos no Morro da Garça, no sertão
mineiro, encontramos um pilão talhado em madeira. Mesmo os que
não estão em uso, permanecem nas casas, na maioria das vezes no
quintal, perto do fogão a lenha, carregando uma diversidade de
memórias familiares: “este, meu avô que talhou” ou “minha mãe pilava
alimentos nele”. Muitas vezes, ao perguntar sobre o pilão, escutamos
cantos de trabalho e receitas, histórias de mutirão, alimentos pilados
em conjunto, em duas, em três pessoas. Arroz, feijão, milho.

Artefato primitivo de origem remota, o pilão de madeira, na época do
Brasil-Colônia, já era utilizado na agricultura para socar alguns alimentos,
tais como o milho e o café. Para sua confecção, utilizavam-se troncos
de madeiras duras - como a maçaranduba, a peroba, a canela preta, o
guatambu e o limoeiro - que eram escavados com fogo, e, sua haste
(denominada mão de pilão), era feita com um pedaço aparelhado dessas
madeiras. A altura de um pilão variava entre 30 e 70 cm e, uma haste,
media de 60 cm a 1,2 m.
No tocante à cultura rural brasileira, pode-se afirmar que todas as casas
nas zonas rurais usavam algum pilão. Os pesquisadores afirmam que
essa ferramenta deve ter sido copiada dos árabes. Em 1638, nos terreiros
próximos às portas das cozinhas, já havia registro do emprego de pilões,
nos preparos da farinha de mandioca e óleo de semente de gergelim, em
substituição ao azeite de oliveira.
Semira Adler Vainsencher em Pilão e Monjolo. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim Nabuco, Recife.
Disponível em: http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id
=629%3Apilao-e-monjolo&catid=50%3Aletra-p&Itemid=1. Acesso em 8 de abril de 2020.

Oficina com as Bordadeiras do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para levantamento dos objetos da cozinha
sertaneja e suas histórias. Morro da Garça - MG, maio de 2019.

“O pilãozinho de socar tempero…
esse era da minha mãe, mesmo!
O toquinho sumiu e eu tive que
arrumar esse outro toquinho,
porque eu ainda uso ele”.

Maria dos Reis Benevenuto

Morro da Garça, Minas Gerais,

maio de 2019

Lançamento da toalha de mesa reunindo objetos das cozinhas do sertão, bordada coletivamente no Morro da Garça - MG

“Antigamente não existia liquidificador,
e nem a gente teria, para socar o feijão para comer.
E era uma delícia, o feijão era saboroso, feito no
fogão a lenha. A gente tinha um pilãozinho, uma
mãozinha de pilão que mamãe dava às crianças para
socar o feijão, todo mundo queria socar. Depois,
ele ficava com pedaços e a gente passava a língua
na mão de pilão, o que era uma delícia, porque
sujava e a gente limpava com a boca.
No pilão ela socava arroz, debulhava milho e
mandava para Curvelo, onde vendia no armazém do
ponto de ônibus e comprava outras coisas para a
gente comer. Ela socava muito arroz,
ela sofreu muito para nos criar.
E eu adorava ver!
A gente socava de três [pessoas]”.

Fátima Coelho

Morro da Garça, Minas Gerais
maio de 2019

Coleção pessoal de pilões de Fátima Coelho, Morro da Garça - MG, maio de 2019

Coleção de carimbos dos objetos da cozinha sertaneja feitos no Morro da Garça - MG, maio de 2019

Poema de Antonio Cícero instalado na Loja do Brasinha, Cordisburgo - MG, maio de 2019
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“Esse [pilão] daqui era da
minha mãe, ela moía café e
socava no pilão, socava milho,
fazia canjica...”.

Bernadete
Morro da Garça, Minas Gerais
maio de 2019

Pilão encontrado na casa de Bernadete, Morro da Garça - MG, maio de 2019

BATE-PILÃO
Bate pilão
bate pilão
negra mão
velha mão
toda mão
bate bate
bate pilão
arroz de casca
café em grão
caroço de milho
na trituração
enquanto bate
canta a canção
banzo de saudade
de dor e aflição
por isso bate
bate o pilão
negra mão
velha mão
toda mão
bate bate
bate pilão.
Rangel Alves da Costa

Pilão encontrado em casa de moradora, Morro da Garça - MG, maio de 2019

PISA NO PILÃO
Pisa no pilão tum ... Hoi! Pisa no pilão tá
Pisa no pilão tum ... Hoi! Pisa no pilão tá
Pisa no pilão meu bem pisa o milho pro
Xerém pra fazer fubá hoi pisa no pilão cabocla quero
Ver dentro dá roupa tu sacolejar ... tum tum tum tum
Joga as ancora pra frente e pra trás, tum tum tum tum
Finca a mão no pilão bate mais
Se janeiro é mês de chuva fevereiro é pra plantar
Em março o milho cresce em abril vai pendurar
Em maio tá bonecando no são joão tá bom de assar
Mais em julho o milho tá seco e tempo morena dá gente pilar
Pisa no pilão tum ... Hoi! Pisa no pilão tá
Pisa no pilão meu bem pisa o milho pro
Xerém pra fazer fubá hoi pisa no pilão cabocla quero
Ver dentro dá roupa tu sacolejar ... tum tum tum tum
Joga as aconras pra frente e pra trás, tum tum tum tum
Finca a mão no pilão bate mais
No meu tempo de menino
Nas fazendas do sertão
Eu gostava de espiar
As caboca nos pilão sacudindo
A formusoru dando murro como o que
Duas negas no meio do sol
Batendo caçula dá muito o que ver
Pisa no pilão ... Pisa no pilão
Pisa no Pilhão! Tum Tum Táááá
Música de Luis Gonzaga
Composição de Zedantas Yolanda Simoes De Souza Dantas

“Cada compartimento dispunha de um fogão de barro, esteiras, redes,
almofariz e pilão para farinha de mandioca.”
François Biard em Dois Anos no Brasil (1858-1859).
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno. Ficha: 25201.

“[...] já não podia dispensar a xícarinha de café, que ele ouvia moer no
pilão, no quintal [...]”
Aluísio Azevedo em O cortiço (1890).
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno. Ficha: 1570.

“Nhá Tudinha se instalara na cozinha [...] repimpava-se no cepo do pilão,
para distribuir suas ordens [...]”
José de Alencar em Til (1846-1872).
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno. Ficha: 25458.

Pilão encontrado no Museu Casa Guimarães Rosa, Cordisburgo - MG, maio de 2019

“[...] máquina hidráulica chamada preguiçosa ou monjolo, empregada em geral
no Brasil, para socar a farinha de mandioca ou milho. Esta máquina existe em
escala maior, abrigada sob um barracão fechado, com grades através das quais
passa a calha para receber a água que move o moinho. No interior ouve-se
de quando em quando o bater redobrado dos pilões. O mecanismo simples
é o seguinte: a calha enche-se aos poucos e, ao chegar ao chão, se esvazia
rapidamente, erguendo-se em virtude do contrapeso do pilão. Quando a
queda da água é muito forte, entre cada batida decorre cerca de meio minuto,
tempo necessário para encher a calha.”
Jean-Baptiste Debret em Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil (1816-1831).
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno. Ficha: 8472.

“Afinal se nos oferece terra firme e atracamos. Mal desembarcamos, ouvimos
latidos de cães. Pertenciam a uma maloca dos Mundurucus, construída como
tantas outras, porém, de maiores dimensões. Dentro dela as famílias ficavam
separadas por paredes que, como as portas e telhados, eram feitas de folhas
de palmeira. Cada compartimento dispunha de um fogão de barro, esteira,
redes, almofariz e pilão para farinha de mandioca; aos cantos, pendurados,
arcos e flechas.”
François Biard em Dois Anos no Brasil (1858-1859).
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno. Ficha: 13980/11297

Pilão do acervo do MCB.
Pilão escavado a enxó, em tronco inteiriço de árvore. Juntamente com a chamada “mão de pilão”, era peça
indispensável nas antigas cozinhas brasileiras para moer grãos, descascar cereais ou preparar alimentos.

Pilão encontrado no Museu Casa Guimarães Rosa, Cordisburgo - MG, maio de 2019

Poema de Tatiana Nascimento. lundu, / 2a tiragem. Brasilia: padê editorial, 2017

Acessando Memórias
E você, tem alguma história de pilão?
Lembra de um pilão construído ou usado
pela sua família?
Já experimentou alguma receita feita
com alimentos socados em pilão?
Conhece algum canto de trabalho associado
a atividade de pilar alimentos em mutirão?

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
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https://youtu.be/O30_IbLOwbc
https://youtu.be/BehYDEb5wx0

Prefeitura do Morro da Garça, Associação dos Amigos da Casa da Cultura
do Sertão, Museu Casa Guimarães Rosa, comunidade do Morro da Garça,
Fátima Coelho, Dieter Heidemann, Dora Guimarães, Ronaldo Alves,
Brasinha (José Osvaldo), CRAS - Centro de Referência da Assistência
Social do Morro da Garça e grupo de bordado Teia de Aranha.

Museu Casa Guimarães Rosa - Cordisburgo/MG
https://youtu.be/G0IrYKOCKzg
https://youtu.be/bssn3hDuamY
Cantigas de Trabalho - filme documentário de Humberto Mauro
https://www.youtube.com/watch?v=KY5ww1e_ZuU
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