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Panela
 
A busca pelos saberes guardados na cozinha sertaneja e em 
seus objetos, nos levou até o Morro da Garça em Minas Gerais. 
Por portas e porteiras, adentramos casas e cozinhas. Chegamos 
no quente das pessoas e encontramos a “sabiduria” que vive 
junto aos objetos. As panelas sabem o sabor das coisas. 
Sabem segredos. Misturam os temperos atravessando o tempo.
A panela guarda o calor e o poder da transformação. Do feijão, 
dos afetos. Dos aromas, do amor. Do abandono, do cuidado. 
Da superação, da autonomia.
As receitas são muitas e as histórias transbordam gerações. 
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Quando a gente é pequena na roça, junta aquela 

turma de coleguinha e vai fazê guisado, “vão 

brincá de guisado?! - Vão”. Aí faz fogãozinho 

de tijolo de mentira, põe lenha e cozinha, né?! 

Aí pede à mãe da gente arroz, “dá carne, mãe, 

dá carne!”. Aí a gente frita a carne de porco de 

mentira. “Ô mãe eu vô fazê doce! Arroz de leite!”. 

Isso é vasilha pra brincar de casinha quando 

a gente é pequena. Essas panelinhas eram da 

minha bisavó, que ficou para minha vó, minha 

avó passou para minha mãe, minha mãe passou pra 

minha irmã mais velha, minha irmã mais velha 

agora não quesiste mais, passou pra minha filha, 

minha filha separou do marido, deixou comigo: 

“Ó mãe isso aqui eu não vô levá não, porque isso 

aqui é herança das nossa bisavó”.

Morro da Garça - MG, maio de 2019.Dalva Gomes
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Eu lembro que era a hora da alegria, porque não 

existia liquidificador e nem a gente teria, 

de socar o feijão pra gente comer. Era uma 

deliiiicia, o feijão era saboroooso, no fogão 

a lenha. Mamãe dava às crianças para socar o 

feijão e aí todo mundo queria socar. Ele não 

ficava nem muito batido, mas com pedaços assim, 

e aí a gente passava a língua na mão de pilão que 

socô e ficou suja, né?! E limpava com a boca... 

era esse aqui né, o caldeirão. Lembro bem disso 

criança, e também da terra lá do terreno que 

era de secar arroz, secar feijão, sabe?! Feijão 

principalmente. E a gente ajudava a bater com 

uma vara de bambu, batia o feijão, pra depois 

tirar aquela casca, peneirar e o feijão ia pra 

comida. Era simples, mas era de um prazer, 

assim... de uma alegria! 

Morro da Garça - MG, maio de 2019.Fátima Coelho
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Morro da Garça - MG, outubro de 2019.Nazaré Pereira

Essa daqui é de um ferro 

diferente, eu acho que chama 

ferro fundido, ó o peso 

dela! Pode pegar pro cêis 

verem o peso, num dá nem pra 

acreditar que é só ferro, de 

tão pesada que ela é, mas é 

ferro. Eu ganhei de presente 

de uma amiga minha lá de uma 

cidade que chama Cláudio, 

aqui em Minas. 
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Guimarães Rosa em Grande Sertões: Veredas
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Casa de morador, Morro da Garça - MG, maio de 2019. Acervo Museu Casa Guimarães Rosa, Cordisburgo - MG, maio de 2019.



Esse tachinho foi da minha avó. Quando ela 

faleceu minha mãe ficou com ele e agora há 

dois anos e meio, minha mãe faleceu e eu 

fiquei com ele. Ela fazia doces. Sempre que 

a gente chegava na casa dela, ela preparava 

um pé de moleque, um doce de leite com 

mamão ralado. Minha mãe que me ensinou a 

cozinhar, eu com 7 anos era dona da casa. 

Já cozinhava, arrumava a casa, cuidava 

dos meus irmãos. Em casa nós éramos em 

13 pessoas, 11 filhos. E minha mãe sempre 

foi muito... trabalhava, costurava, fazia 

serviços fora de casa e como eu sou a mais 

velha eu tive que assumir as tarefas bem 

cedinho, bem na infância, porque com 9 anos 

eu já cuidava de tudo tudo. Ela saía e quando 

chegava já tava com tudo pronto. 

Morro da Garça - MG, maio de 2019.Rosa Fernandes
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Casa de Dieter Heidemann, Morro da Garça - MG, maio de 2019.

COMIDA E BEBIDA 

Só duas coisas têm valor na vida
Comida e bebida
Comida e bebida
Comida é terra
Deusa terra
Dê-me terra
Tua velha conhecida
Que você chama
Pelo nome que te apraz
Pois com comida sólida
Ela dá de mamar
Ela dá de mamar
Ela dá de mamar
Aos mortais

Agora soma para multiplicar bebida
Que o filho de sêmele trouxe divino
Do fruto molhado da vinha
Embebedando os mortais
E liquidando os seus ais
Trazendo o sonho o apagamento
Dos endividamentos de cada dia
Um Deus que aos deuses se dá
Um Deus que se põe ao dispor
Não há melhor drogaria pra dor
A ele que se deve o que se dá e se recebe
O bem que se tem e que se detém
Um messias que se bebe

Composição de Zé Celso Martinez Correa e Zé Miguel Wisnik
Voz de Zé Miguel Wisnik e Elza Soares

https://www.youtube.com/watch?v=rXOnTWPIXGg&ab_channel=circus
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Acervo Museu Casa Guimarães Rosa, Cordisburgo - MG, maio de 2019. Coleção particular de Fátima Coelho, Morro da Garça - MG, maio de 2019.



As panelas de ferro que eram usadas, né? Ontem eu 

tava conversando com um senhor e ele falou: “Olha, 

antigamente era muito bom, porque tinha uma 

cozinha onde todo mundo ficava, com muita fartura, 

muita comida e a gente ficava contando histórias, 

sabe? Então, tem hora que isso aqui parece uma 

cozinha, o sertão com as pessoas contando histórias 

com vários objetos, uma atrás da outra... Outra 

coisa é que toda cozinha em Minas Gerais, tinha 

isso aqui ó, gordura de coco carioca. Um dia, chegou 

uma senhora aqui, ela viu a lata, ela ficou muito 

emocionada, aí falou: “cê tira pra mim pra vê”. 

Tirei a lata, ela ficou com ela na mão e falou: 

“Olha, a cozinha lá da fazenda onde eu morava 

usava essa gordura e a gente aproveitava a lata 

pra pôr comida pro vaqueiro. Aí ela foi me contar 

a história da fazenda por causa da lata. É a comida 

contribuindo pra contar a história de um lugar. 

Não tem história de lugar nenhum sem comida. Loja do Brasinha, Cordisburgo - MG, 
maio de 2019.

Brasinha (José Osvaldo)
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Pergunta norteadora do projeto feita em carimbo sobre pano de prato. Morro da Garça - MG, maio de 2019.



Índice dos objetos da cozinha sertaneja realizado com as participantes do 
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para criação de toalha 

bordada coletivamente Morro da Garça - MG, maio de 2019. 
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FEIJOADA COMPLETA

Mulher, você vai gostar
Tô levando uns amigos pra conversar
Eles vão com uma fome
Que nem me contem
Eles vão com uma sede de anteontem
Salta a cerveja estupidamente
Gelada pr’um batalhão
E vamos botar água no feijão

Mulher, não vá se afobar
Não tem que pôr a mesa, nem dá lugar
Ponha os pratos no chão e o chão tá posto
E prepare as lingüiças pro tiragosto
Uca, açúcar, cumbuca de gelo, limão
E vamos botar água no feijão

Mulher, você vai fritar
Um montão de torresmo pra acompanhar
Arroz branco, farofa e a malagueta
A laranja-Bahia ou da seleta
Joga o paio, carne seca
Toucinho no caldeirão
E vamos botar água no feijão

Mulher, depois de salgar
Faça um bom refogado
Que é pra engrossar
Aproveite a gordura da frigideira
Pra melhor temperar a couve mineira
Diz que tá dura, pendura
A fatura no nosso irmão
E vamos botar água no feijão

Voz e composição de Chico Buarque

https://www.youtube.com/watch?v=igSQHgZS4Qw&ab_channel=SertanejodeRaiz

Casa de Bernardete Gomes dos Santos, Morro da Garça - MG, maio de 2019.
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TACHO DE COBRE

CALDEIRÃOZINHO

PANELA DE FERRO

FUNDIDO

PANELA DE 

ALUMÍNIO

PANELA DE ÁGATAPANELA DE PEDRA PANELINHA VASILHA

PANELA DE PRESSÃO

PANELA DE BARRO

PANELA PRETA

PANELA DE BARRO

FRIGIDEIRA
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Toda panela tem sua tampa.

Panela no fogo é sinal de barriga vazia.

Panela que muito ferve, o sabor perde.

Panela que cozinha para três, 

dá de comer a cinco ou seis.

Panela cheia, amigos à mesa.

Ditos e supertições



Guimarães Rosa no conto Campo Geral em Manuelzão e Miguilim.
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FRANGUINHO NA PANELA

No recanto onde moro é uma linda passarela
O carijó canta cedo, bem pertinho da janela
Eu levanto quando bate o sininho da capela
E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela
Tem dia que meu almoço é um pão com mortadela
Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos
Têm franguinho na panela

Eu tenho um burrinho preto bão de arado e bão de sela
Pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela
Galinhada no terreiro e um papagaio tagarela
Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela
Se na roça a fome aperta, vou apertando a fivela
Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos
Têm franguinho na panela

Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela
Eu pego um bico pra fora, deixo cedo a corrutela
Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela
É só farinha com ovo, da gema bem amarela
É esse o meu almoço, que desce seco na goela
Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos
Têm franguinho na panela

Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela
Ela faz tudo pra mim, e tudo que eu faço é pra ela
Não vestimos lã nem linho, é no algodão e na flanela
É assim a nossa vida, que levamos na cautela
Se eu morrer, Deus dá um jeito, mas a vida é muito bela
Não vai faltar no ranchinho, pra mulher e os filhinhos
O franguinho na panela

Composição de Moacyr dos Santos e Paraíso
Voz de Lourenço e Lourival 

https://www.youtube.com/watch?v=_tbZ4M3qvgw&ab_
channel=MARCELOBISSI100%25SERTANEJO
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(...)

23 de Maio de 1958: “Fiz a comida. Achei bonito a gordura 
fringindo na panela. Que espetáculo deslumbrante! 
As crianças sorrindo vendo a comida ferver nas panelas. 
Ainda mais quando é arroz e feijão, é um dia de festa para eles”. 

20 de Maio de 1958: “Como é horrível ver um filho comer e 
perguntar: Tem mais? Esta palavra ‘tem mais’ fica oscilando dentro 
do cérebro de uma mãe que olha as panela e não tem mais.”

(...)

Carolina Maria de Jesus em Quarto de despejo - Diário de uma favelada
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A EXCITANTE FILA DO FEIJÃO

 
Larga, poeta, a mesa de escritório,
esquece a poesia burocrática
e vai cedinho à fila do feijão.

Cedinho, eu disse? Vai, mas é de véspera,
seja noite de estrela ou chuva grossa,
e sem certeza de trazer dois quilos.

Certeza não terás, mas esperança
(que substitui, em qualquer caso, tudo),
uma espera-esperança de dez horas.

Dez, doze ou mais: o tempo não importa
quando aperta o desejo brasileiro
de ter no prato a preta, amiga vagem.

Camburões, patrulhinhas te protegem
e gás lacrimogêneo facilita
o ato de comprar a tua cota.

Se levas cassetete na cabeça
ou no braço, nas costas, na virilha,
não o leves a mal: é por teu bem.

O feijão é de todos, em princípio,
tal como a liberdade, o amor, o ar.
Mas há que conquistá-lo a teus irmãos.

Bocas oitenta mil vão disputando
cada manhã o que somente chega
para de vinte mil matar a gula.

Insiste, não desistas: amanhã
outros vinte mil quilos em pacotes
serão distribuídos dessa forma.

A conta-gotas vai-se escoando o estoque
armazenado nos porões do Estado.
Assim não falta nunca feijão-preto

(embora falte sempre nas panelas).
Método esconde-pinga: não percebes
que ele torna excitante a tua busca?

Supermercados erguem barricadas
contra esse teu projeto de comer.
Há gritos, há desmaios, há prisões.

Suspense à la Hitchcock ante as cerradas
portas de bronze, guardas do escondido
papilionáceo grão que ambicionas.

É a grande aventura oferecida
ao morno cotidiano em que vegetas.
Instante de vibrar, curtir a vida

na dimensão dramática da luta
por um ideal pedestre mas autêntico:
Feijão! Feijão, ao menos um tiquinho!

Caldinho de feijão para as crianças…
Feijoada, essa não: é sonho puro,
mas um feijão modesto e camarada

que lembre os tempos tão desmoronados
em que ele florescia atrás da casa
sem o olho normativo da Cobal.

Se nada conseguires… tudo bem.
Esperar é que vale – o povo sabe
enquanto leva as suas bordoadas.

Larga, poeta, o verso comedido,
a paz do teu jardim vocabular,
e vai sofrer na fila do feijão.

Poema publicado no dia  25 de outubro de 
1980, no Jornal do Brasil. Carlos Drummond de 
Andrade o fez ao ver as fotografias estampadas 
no jornal três dias antes, quando Rogerio Reis 
registrou a multidão que tentava comprar feijão 
em um supermercado no bairro de Campo 
Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Carlos Drummond de Andrade
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CHIIIIII 

Na panela de pressão que chia
Na cozinha da casa grande
De hoje
Ferve um povo
Há tempos
A se transformar polvo
Pra derrubar vivo
Ou morto
O banquete das opulências.

Cuti. Pseudônimo de Luiz Silva
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UMA GALINHA

 
Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove 
horas da manhã.

Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. 
Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a 
escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam 
dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio.

Foi pois uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto vôo, inchar 
o peito e, em dois ou três lances, alcançar a murada do terraço. Um 
instante ainda vacilou — o tempo da cozinheira dar um grito — e em 
breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro vôo desajeitado, 
alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, 
ora noutro pé. A família foi chamada com urgência e consternada viu o 
almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla 
necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, 
vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da 
galinha: em pulos cautelosos alcançou o telhado onde esta, hesitante 
e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se 
mais intensa. De telhado a telhado foi percorrido mais de um quarteirão 
da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha 
que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de 
sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por mais ínfima 
que fosse a presa o grito de conquista havia soado.

(...)

Clarice Lispector em Laços de Família
Loja do Brasinha, Cordisburgo - MG, maio de 2019.

52 53



Casa da Rosa Fernandes, Morro da Garça - MG, maio de 2019.

A AVÓ, A CIDADE E O SEMÁFORO

(...) A mim me tinha cabido um prémio do Ministério. Eu tinha sido 
o melhor professor rural. E o prémio era visitar a grande cidade. 
Quando, em casa, anunciei a boa nova, a minha mais-velha não se 
impressionou com meu orgulho. E franziu a voz:
– E, lá, quem lhe faz o prato?
– Um cozinheiro, avó.
– Como se chama esse cozinheiro?
Ri, sem palavra. Mas, para ela, não havia riso, nem motivo. Cozinhar 
é o mais privado e arriscado ato. No alimento se coloca ternura ou 
ódio. Na panela se verte tempero ou veneno. Quem assegurava a 
pureza da peneira e do pilão? Como podia eu deixar essa tarefa, 
tão íntima, ficar em mão anônima? Nem pensar, nunca tal se viu, 
sujeitar-se a um cozinhador de que nem o rosto se conhece.
– Cozinhar não é serviço, meu neto – disse ela. – Cozinhar é um 
modo de amar os outros. (...)

Mia Couto, no conto A avó, a cidade e o semáforo, em O Fio das Missangas.
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(...)

As comidas, para mim, são entidades oníricas.

Provocam a minha capacidade de sonhar. Nunca imaginei, entretanto, que 
chegaria um dia em que a pipoca iria me fazer sonhar. Pois foi precisamente 
isso que aconteceu.

A pipoca, milho mirrado, grãos redondos e duros, me pareceu uma simples 
molecagem, brincadeira deliciosa, sem dimensões metafísicas ou psicanalíticas. 
Entretanto, dias atrás, conversando com uma paciente, ela mencionou a pipoca. 
E algo inesperado na minha mente aconteceu. Minhas idéias começaram a 
estourar como pipoca. Percebi, então, a relação metafórica entre a pipoca e o 
ato de pensar. Um bom pensamento nasce como uma pipoca que estoura, de 
forma inesperada e imprevisível.

A pipoca se revelou a mim, então, como um extraordinário objeto poético. 
Poético porque, ao pensar nelas, as pipocas, meu pensamento se pôs a dar 
estouros e pulos como aqueles das pipocas dentro de uma panela. Lembrei-me 
do sentido religioso da pipoca. A pipoca tem sentido religioso? Pois tem.

(...)

A PIPOCA

RUBEM ALVES 

E o que é que isso tem a ver com o Candomblé? É que a transformação do milho 
duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação porque devem passar 
os homens para que eles venham a ser o que devem ser. O milho da pipoca não é 
o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da 
pipoca somos nós: duros, quebra-dentes, impróprios para comer, pelo poder do fogo 
podemos, repentinamente, nos transformar em outra coisa — voltar a ser crianças! 
Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo.

(...)

Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando 
passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito, a vida inteira. 
São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosa. Só que elas não percebem. 
Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser.

(...)

Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro ficando cada vez 
mais quente, pense que sua hora chegou: vai morrer. De dentro de sua casca dura, 
fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar 
a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que 
ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação 
acontece: PUF!! — e ela aparece como outra coisa, completamente diferente, que ela 
mesma nunca havia sonhado. É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo como 
borboleta voante.

(...)
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ARTEFATOS DE COZINHA
 TACHOS, CALDEIRÕES E PANELAS 1

 

 O processamento do alimento é uma das etapas fundamentais da 

culinária, envolve ritos e tradições, além de uma série de equipamentos e 

utensílios, desde os confeccionados artesanalmente até os industrializados.

Nos primeiros séculos, dada sua carência, os utensílios relacionados ao 

processo de cocção (cozinhar, assar, fritar, etc.) como caldeirões, frigideiras, 

panelas e tachos, eram arrolados entre os bens pessoais nos inventários 

post-mortem, inclusive as peças bastante desgastadas pelo uso, o que 

evidencia a escassez desses itens mesmo para as famílias com posses. 

Neste cenário, a cultura indígena teve papel fundamental ao prover boa 

parte dos utensílios de cozinha para as casas brasileiras, além, é claro, de 

inúmeros alimentos.

 Os tachos, comuns no preparo de toda sorte de alimentos, doces ou 

salgados, estão presentes nas cozinhas, terreiros e quintais desde o século 

XVI. Eram confeccionados em diversas ligas metálicas (ferro, cobre, latão 

e estanho), com maior evidência para cobre. Os caldeirões, de cobre ou 

ferro, eram utilizados para o cozimento dos mais diversos alimentos, como o 

guisado de “galinha”, que abunda nas fontes setecentistas e oitocentistas. 

 As panelas do período eram normalmente de cobre ou ferro. As de pedra 

sabão não eram comuns até meados do século XIX e estavam circunscritas a 

algumas regiões, como Minas Gerais. As de barro estão associadas aos costumes 

dos grupos indígenas, como a citada por Maximiliano zu Wied-Neuwied, que 

esteve no Brasil entre 1815 e 1817 e assim descreveu os utensílios do grupo 

indígena Botocudos: “Todos os utensílios domésticos são espalhados pelo chão. 

São todos muito simples [...] Quase todos são também fabricados pelas mulheres. 

Vêm-se, panelas de barro cinzento, cozido ao fogo [...]”2.  

 Muitos utensílios de cocção perduraram ao longo de quatro séculos e 

outros, com algumas variações formais ou de materiais, chegaram até os dias 

presentes, mas ao invés do uso geral de antes, possuem agora emprego mais 

específico. É o caso dos tachos de cobre3 para fazer doces, ainda comuns no 

interior de muitas cidades.
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1 GUERRA, Wilton. Artefatos de cozinha – tachos, panelas e caldeirões. Museu da Casa Brasileira. Acervo 

Revelado. Mar. 2020. Disponível em: https://mcb.org.br/pt/acervo/artigo-artefatos-de-cozinha-os-utensilios-

domesticos-em-evidencia-nos-inventarios-e-relatos-de-viajantes-por-wilton-guerra/. Acessado em: 02 out. 

2020.

2 MAXIMILIANO, Príncipe de Wied-Neuwied. Viagem ao Brasil (1815-1817). In: Equipamentos da Casa 

Brasileira – usos e costumes. Museu da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 25120. Disponível em <https://mcb.org.

br/pt/acervo_mcb/arquivistico/>. Acessado em: 10 mar. 2020.

3 Utensílio que foi alvo de grande polêmica após a vigilância Sanitária de Minas Gerais, baseada em uma 

resolução (RDC 20 - 22 de março de 2007) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), proibir o uso 

dos utensílios de cobre na produção alimentícia, sob o argumento que a absorção excessiva do metal provoca 

desordens neurológicas e psiquiátricas, danos no fígado, nos rins, sistema nervoso e ossos, além de perda de 

glóbulos vermelhos. A resolução da Anvisa não proíbe o uso dos tachos de cobre, desde que revestidos por 

banho de ouro, prata, níquel ou estanho. Fonte: http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2010/08/proibicao-

de-tachos-de-cobre-pode-mudar-doces-tradicionais-de-minas.html. Acessado em: 17 mar. 2020.

Núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação do MCB

Panela Zoomorfa – Tartaruga. 2014, Terra indígena do Xingu (MT). Uleyalu Mehinako.
Coleção A CASA Museu do Objeto Brasileiro.
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Caldeirão. Sec. XXI, Vitória, ES. Design Associação das Paneleiras de Goiabeiras.
Coleção A CASA Museu do Objeto Brasileiro.

A PANELA NO ACERVO EQUIPAMENTOS DA CASA BRASILEIRA, 
USOS E COSTUMES DE ERNANI SILVA BRUNO

(Referindo-se à fabricação da farinha)
“As raspas de raízes são em seguida espremidas com as mãos dentro de um 
grande vasilhame de barro [...]. Pilam-no então e o cozinham noutra panela de 
barro [...]”

Maranhão
Claude D´Abbeville em História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e 
Terras Circunvizinhas (1612). 
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno.  
Ficha: 8253/ 8256

(Referindo-se à casa de um estrangeiro de condição inferior)
“A cozinha, de qualidade inferior à do restante do edifício, era ali pegada 
à casa [...] O aparelho de cozinhar consistia numa fogueira rodeada de três 
pedras que sustentavam as panelas de barro.”

Rio Grande do Sul
John Luccock em Notas Sobre o Rio de Janeiro e Partes Meridionais do Brasil (1808-1818). 
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno.  
Ficha: 25107
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(Referindo-se ao tatu)
“A carne destes animais come-se e é [...] de bom sabor. Em geral se assa a carne 
sobre o fogo e dentro da própria casca córnea, que assim serve de panela.”

Minas Gerais
Wilhelm Freireyss em Viagem ao Interior do Brasil nos Anos de 1814-1815. 
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno.  
Ficha: 1780

“Não havia no Pontal, nem casa nem vegetação [...]. Apenas desembarcamos, 
foi feito o fogo na margem para cozinhar feijão e arroz, que, com água e farinha 
constituiriam nosso jantar.”

Pontal do Sul, Paraná
Auguste de Saint-Hilaire em Viagem no Interior do Brasil (1820). 
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno.  
Ficha: 4256/ 2894/2396

(Referindo-se aos índios Apiacás)
“Preparam camuí, que é milho socado e cozido numa panela de barro 
cozido cheia d’água [...] Para pilarem o milho, são comumente duas. O pilão 
parece obra de carpinteiro munido de boa ferramenta; o que ainda mais 
surpreendente, é que as mãos são varejões bem direitos de 12 pés de altura 
[...] As panelas onde fervem o camuí, têm três palmos de alto sobre igual 
diâmetro, e entretanto, as paredes são tão finas e o todo tão leve que pesam 
metasde de nossas panelas de iguais dimensões.”

Rio Arinos, Mato Grosso
Hercules Florence em Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas (1825-1829).
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno.  
Ficha: 25152 / 25454

 
(Referindo-se à sopa de tartaruga)
“[...] geralmente é preparada na casca dorsal côncava do animal, 
usada como panela”

Tefé, Amazonas
Henry Walter Bates em O Naturalista no Rio Amazonas (1848-1859). 
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno.  
Ficha: 25174



(Referindo-se à casa de um carpinteiro)
“Umas vasilhas de barro eram os utensílios culinários, e um fogo num dos 
cantos da sala [...] seria para cozinhar [...]”

Campinas, São Paulo
Daniel Parish Kidder e James Cooley Fletcher em O Brasil e os Brasileiros (1851-1865). 
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno.  
Ficha: 25190

Assadeira Decorada Peixe. Sec. XXI, Vitória, ES. Design Associação das Paneleiras de Goiabeiras
Coleção A CASA Museu do Objeto Brasileiro.
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 É que os vaqueiros, é uma história que se eu for contar para vocês é 
1001 noites… 
 É que o Zito foi o cozinheiro da viagem, em 1952.
 A viagem do Guimarães foi organizada por um primo dele, o Chico 
Moreira, que tinha uma fazenda lá na Sirga, que tá na barra do córrego do 
Rio de Janeiro com o São Francisco, e outra fazenda aqui perto de Araçari. 
Então ele transportava o gado de lá pra cá, daqui prá lá, são 40 léguas, 240 
quilômetros daqui lá.
 O Chico Moreira queria comprar um jipe, em 1951, logo depois da 
guerra, “o famoso jipe 51” e aí ele lembrou: “Eu tenho um primo lá no Rio 
- que era o Guimarães - eu vou lá, às vezes eu consigo comprar o jipe lá”.
 Foi no Rio.
 Quando ele encontrou com Guimarães, ele disse: “Ô Chico, eu tô 
querendo fazer uma viagem pro Sertão, lá por Cordisburgo, que eu quero 
conversar com os vaqueiros”.
 O Chico falou: “Ah, em maio eu vou transportar uma boiada e meus 
vaqueiros tão lá, você vai pra lá.
 Nisso, Guimarães veio, foi pra lá e conheceu o Manuelzão, conheceu 
Zito, conheceu bindoia.
 E saiu de lá com esse pessoal todo.       
 O Zito pegou um caderno e tava anotando. 
 E Guimarães falava assim: ”Ele é o cozinheiro, ele deve tá anotando 
o cardápio”. 
 Mas eles comiam a mesma coisa todo dia.

O COZINHEIRO POETA

BRASINHA (JOSÉ OSVALDO)  

 E o Zito só anotando…
 Quando chegou no final da viagem, o Zito pegou o caderno e jogou 
lá... O Guimarães ficou muito sem jeito de pedir aquele caderno, mas no 
final ele pegou.
 Quando ele abriu o caderno, era toda viagem contada em verso, 
que o Zito escreveu.
 E esse caderno ele é muito interessante pq ele vai sempre exaltando 
o Guimarães.
 Ocê imagina, o Guimarães Rosa, um homem daquele, com a 
sensibilidade que ele tinha... Ele veio para escrever o Grande Sertão, o 
vaqueiro não foi pra escrever nada, mas na hora criou né?! Então o Zito 
que era um cozinheiro, virou o cozinheiro poeta!

Transcrição feita a partir da narração da estória de Brasinha (José Osvaldo)

Cordisburgo - MG, maio de 2019. 
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Guimarães Rosa em Grande Sertões: Veredas.
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Acessando Memórias

A panela está para coração de uma cozinha, como a cozinha para coração 
de uma casa. O que transborda da sua panela quando cozinha memórias de 
afeto?

Sugestão de ingredientes: 
- Panelas e tampas que te chamem
- 1 colher que encaixe bem na sua mão
- 1 foto preciosa
- 1 peça de roupa que você usa muito
- 1 objeto esquecido
- 1 música

Misture bem, pelo tempo que achar necessário. Por onde te levam os cheiros, 
aromas, sabores e saberes desta receita? 

Panela das poções que curam, panela que dá medo, panela quebra-cabeça, 
panela da casa provisória, panela presente, panela família, panela da conversa 
boa, panela viajante.

Casa de morador, Morro da Garça - MG, maio de 2019.
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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
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Para saber mais

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

Vídeo Panela - Casas do Sertão
https://youtu.be/x-2c-0q7BD8 

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

Ciranda 87,9 FM. Rádio Comunitária do Morro da Garça 
http://cirandafm.com/

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

Comida e bebida - Voz de Zé Miguel Wisnik e Elza Soares. 
Composição de Zé Celso Martinez Correa e Zé Miguel Wisnik.
https://www.youtube.com/watch?v=rXOnTWPIXGg&ab_channel=circus

Feijoada completa - Voz e composição de Chico Buarque. 
https://www.youtube.com/watch?v=dZZgtHUgSEQ

Franguinho na panela - Voz de Lourenço e Lourival.
Composição de Moacyr dos Santos e Paraíso.
https://www.youtube.com/watch?v=_tbZ4M3qvgw&ab_
channel=MARCELOBISSI100%25SERTANEJO 

Playlist Casas do Sertão - Coleção de músicas relacionadas aos objetos 
da cozinha sertaneja presentes no vol. 1,2,3,4,5 e 6 de Casas do Sertão.   
https://open.spotify.com/playlist/1807V1abxbuRsMsPdbfDeK 
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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  



Casas do Sertão, uma coleção poética de objetos, é um projeto 
do Educativo MCB que se inicia em 2019, com o trabalho de campo 
realizado no Morro da Garça/MG, pelas artistas educadoras Beth Ziani, 
Cibele Lucena, Flavia Mielnik e Mariana Galender, responsáveis pela 
idealização e realização de oficinas públicas, assim como por registros 
em foto e vídeo de entrevistas e das visitas a casas de moradores, 
responsáveis também pela produção de uma toalha de mesa bordada 
coletivamente com a iconografia dos objetos da cozinha sertaneja, e 
por uma coleção de carimbos, desenhos, textos e edição de vídeo. 

Esta publicação faz parte de uma série de volumes, que conectam os 
materiais recolhidos e produzidos in loco no sertão mineiro com uma 
compilação de referências poéticas, literárias e musicais. Produzida 
ao longo de 2020, estão a frente do projeto as educadoras-artistas 
Flavia Mielnik, responsável pela criação do projeto gráfico, textos, 
organização e produção do conteúdo, Mariana Serri Francoio, 
responsável pela criação de iconografias, textos e pesquisa poética 
em literatura, música e cultura popular, Mariana Galender responsável 
pelos vídeos, e a estagiária da equipe Giullia Mota Rodrigues, 
responsável pela colaboração com a pesquisa e pelo levantamento 
de citações do Arquivo de Ernani Silva Bruno / Equipamentos da 
Casa Brasileira, Usos e Costumes, em conversa com o Núcleo de 
Preservação, Pesquisa e Documentação - CEDOC do MCB.

Museu da Casa Brasileira 
São Paulo, 2022
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