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Vassoura

Nas caminhadas a procura dos objetos que guardam os saberes do 
Sertão, a vassoura, objeto mágico, ancestral, místico e corriqueiro, nos 
conduziu por quintais, cozinhas, histórias de família, páginas de livros, 
numa intensa varrição. Nos levou a um programa de rádio e levantou 
vôo nas estradas em noites escuras do cerrado. No Morro da Garça, 
encontramos vassouras de licuri, de palha de côco, de garrafa pet. 
Varrer, limpar, abrir, achar, levantar a poeira. Mudar a frequência, alternar 
o sentido, perder e voltar a varrer, limpar, encontrar, transformar, encantar. 
A dança da vassoura é um ritmo que não para, sutil trilha sonora da 
memória íntima de todos nós. 
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Agora você sabe o que nós descobrimos assar 

aqui nesse forno?! As vassouras que meu marido 

faz. Agora meu marido é vassoureiro de garrafa 

pet! As garrafas a gente lava, depois corta 

elas no meio e deixa secar. Aí depois com a 

maquinazinha dele, corta desse jeito fininho, 

enrola na tábua e traz ela aqui no forno. Ela 

fica durinha desse jeito. Quando ele tá quente 

mesmo, fica no máximo 2 minutos lá dentro. Eu 

também pensava que derretia, mas não derrete. 

Na festa da Lavoura ele vai levar para colocar 

na exposição as vassouras prontas, tem bastante!

Morro da Garça - MG, maio de 2019  Maria dos Reis Benevenuto
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Morro da Garça - MG, outubro de 2019  Bermardete Gomes dos Santos

Essa aqui quem fez foi meu 

irmão Gilmar, que tem apelido 

de Pipoca. Ele buscou no mato 

as paia de côco, fez e trouxe 

para mim. Ele falou que era um 

presente que tinha me dado. Já 

tem bem tempo que ele me deu, 

agora que eu pus ela para varrer, 

mas já deve ter mais de ano.
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Casa de Bermardete Gomes dos Santos, Morro da Garça - MG, maio de 2019
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Índice dos objetos da cozinha sertaneja realizado com as participantes do Centro de 
Referência de Assistência Social - CRAS, para criação de toalha bordada coletivamente 
e coleção de carimbos. Morro da Garça - MG, maio de 2019. 

15



1716



1918

Coleção de carimbos dos objetos da cozinha sertaneja  
feitos no Morro da Garça - MG, maio de 2019
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Manoel de Barros em Memórias inventadasCasa de Bernardete Gomes dos Santos, Morro da Garça - MG, maio de 2019
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(...) Na fazenda Buritu Bom, Behú armava 

o grande presépio, no quarto-da-

sala -  Todo aromas e brilhos, e cores 

amestradas, que ensinavam a beleza a 

confusos olhos. Semanas, tudo fora um 

movimento de reunir ovos e amassar 

quitandas, de polvilho, trigo, fubá, 

que iam assar lá fora no grande forno, 

aquecido a grandes brasas e varrido 

com vassourinhas de ramos verdes, que 

se torravam com perfume. Matavam boi, 

matavam porco. Era a festa. (...)

Ciranda FM, Rádio Comunitária do 
Morro da Garça - MG, maio de 2019
 

Narração Dôra Guimarães, 
no programa “A voz da poesia” 
de Dieter Heidemann

Conto Buriti em Noites do Sertão de João Guimarães Rosa
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FOGUETE

Tantas vezes eu soltei foguete
Imaginando que você já vinha
Ficava cá no meu canto calada
Ouvindo a barulheira
Que a saudade tinha
É como diz João Cabral de Mello Neto
Um galo sozinho não tece uma manhã
Senti na pele a mão do teu afeto
Quando escutei o canto de acauã
A brisa veio feito cana mole
Doce, me roubou um beijo
Flor de querer bem
Tanta lembrança este carinho trouxe
Um beijo vale pelo que contém

Tantas vezes eu soltei foguete
Imaginando que você já vinha
Ficava cá no meu canto calada
Ouvindo a barulheira
Que a saudade tinha
Tirei a renda da nafitalina
Forrei cama, cobri mesa
E fiz uma cortina
Varri a casa com vassoura fina
Armei a rede na varanda
Enfeitada com bonina
Você chegou no amiudar do dia
Eu nunca mais senti tanta alegria
Se eu soubesse soltava foguete
Acendia uma fogueira
E enchia o céu de balão
Nosso amor é tão bonito, tão sincero
Feito festa de São João

Composição de J. Velloso e Roque Ferreira. Voz de Maria Bethânia

https://www.youtube.com/watch?v=M0aVeWrhZMY
Casa de Fátima Coelho, Morro da Garça - MG, maio de 2019
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UMA ESPERANÇA

Foi então que farejando o mundo que é comível, saiu de trás  
de um quadro uma aranha. Não uma aranha, mas me parecia  
“a” aranha. Andando pela sua teia invisível, parecia transladar-se  
maciamente no ar. Ela queria a esperança. Mas nós também 
queríamos e, oh! Deus, queríamos menos que comê-la. Meu filho 
foi buscar a vassoura. Eu disse fracamente, confusa, sem saber se 
chegara infelizmente a hora certa de perder a esperança:
– É que não se mata aranha, me disseram que traz sorte…
– Mas ela vai esmigalhar a esperança! respondeu o menino  
com ferocidade.

Clarisse Lispector em Felicidade Clandestina
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Rio, 30 de setembro de 1948.

(...) Não sei, mas não creio em soluções. Desamparo não tem 
cura, tem paliativos. Buscar relações, ligar-se às coisas, amar 
burramente uma vassoura, apaixonar-se doidamente por um 
tapete, morrer por uma coleção de selos, enlouquecer de 
amor por uma avenca. (...)

Otto Lara Resende em Mares interiores: Correspondência de Murilo 
Rubião & Otto Lara Resende
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Se eu pudesse, hoje, varria, isto mesmo, varria as pessoas todas 
com vassoura, como se fossem ciscos. Limpava o chão, passava 
pano molhado pra refrescar, ia chorar e dormir. Meu coração 
agora faz diferença nenhuma de coração de galinha ou barata 
que galinha come. Não tem amor nele, nem de mãe, nem de 
esposa, nem de nada. Tá seco, raivoso e antipático, quer é 
sossego, quer é lembrar o morto horas a fio, espernear em cima 
da vida tão sem graça e cinzenta. Gosto de ir até no fundo da 
cisterna e revirar o lodo, tirar ele com a mão, me emporcalhar 
bastante, só pra depois ver a água minando clarinha de novo. 
Gosto da cesta sobre a mesa com mamões e bananas, gosto 
de lavar o filtro todo sábado, encher as talhas com água nova, 
gosto. Gosto, mas exaspero-me esquecida dos dons, e parto, 
como hoje, o pão, sem reparti-lo. É verdade que sou uma 
mulher inscrita no seu ciclo. Mas já dura demais. Quero é neste 
dia mesmo, prenhe do meu mênstruo não vazado, escutar dos 
meus: “esta é minha mãe”; “não vá agora, minha mulher vai fazer 
um café.” Sorrindo, servindo-os como a pombos, com arrulhos, 
milho e água fresca, andando no meio do revoar deles, sem pisar 
nenhum; inocente do pensamento que eu vou gerar nos homens: 
“é uma mulher que se pode contar com ela à noite.” Assim, 
riquíssima e útil, a alta tensão, por fim, domesticada. O poste 
fincado sem perigo, no meio do jardim

Adélia Prado em Solte os Cachorros

Casa de Nazaré Pereira, Morro da Garça - MG, maio de 2019
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DEIXA LIMPAR

Vou em busca da minha cura
Pra poder me transformar
A cada sombra que encontro
Vou buscando desvendar
Eu acolho e aceito pra depois me libertar

De alguma forma de algum jeito o  
importante é caminhar

Deixa sair pro novo entrar
Limpar limpar limpar limpar
Deixa fluir pro amor brotar
Amar amar amar amar

Quando você chorou alguém estendeu a mão
Quando você sorriu iluminou um coração
Já dizia o sábio pra toda ação uma reação
Se tudo vai e volta deixa ir tudo de bom

Deixa sair pro novo entrar
Limpar limpar limpar limpar
Deixa fluir pro amor brotar
Amar amar amar amar

Nunca disseram que seria fácil
Mas acredite difícil não é
Algumas vezes doloroso
Te faz andar com os próprios pés

Deixa sair pro novo entrar
Limpar limpar limpar limpar
Deixa fluir pro amor brotar
Amar amar amar amar

Composição e voz de Luati

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=7W3B4ptbhmk&feature=emb_title Casa de Dalva Gomes, Morro da Garça - MG, maio de 2019
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Casa de Seu Raimundo Luzmina, Morro da Garça - MG, maio de 2019

(...) Uma história eu vou contar. Já fui cabo de vassoura. Sou cavalo- 
de-pau. Estive quase a ser lenha. Ou lixo, que ainda é mais triste. 
Sem falar no meu passado mais antigo, de quando fui árvore. Vida 
incerta é a de madeira, explorada e escravizada pelo bicho homem. 
Onde estivermos nós, subindo em árvore, com tronco, folha e ramos 
vários, lá chega o homem. E quando o homem chega, quase sempre 
“dá galho...” Feliz é a planta ou árvore carregada de frutos ou flores. 
Em geral é poupada, embora roubada nas flores e frutos... Mas, nos 
outros casos, machado e fogo nos perseguem... E nada podemos 
fazer. O bicho homem, que se intitula, vaidoso, de “homo sapiens”, 
palavras de uma língua esquecida, cuja tradução é “cara sabido”, é 
orgulhoso, convencido e, muitas vezes, cruel. Mas tem realmente, 
uma força contra a qual nada podemos. Até hoje não entendi bem 
esse estranho poder desse bicho terrível. (...)

Orígenes Lessa em Memórias de um cabo de vassoura
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VASSOURA DE PIAÇAVA 

VASSOURA DE BURITI

VASSOURA DE CARNAÚBA

VASSOURA DE LICURI

VASSOURA DE PINDOBA

VASSOURA DE UCUUBEIRA

VASSOURA DE SORGO

 VASSOURA DE LAVANDA

 VASSOURA DE CIDREIRA

 VASSOURA DE CITRONELA

VASSOURA DE PALHA

VASSOURA DE CAPIM
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A BELA DE AMHERST

 
Ela varre com vassouras multicores
E sai espalhando fiapos,
Ó Dona arrumadeira do crepúsculo,
Volta atrás e espana os lagos:

Deixaste cair novelo de púrpura,
E acolá um fio de âmbar,
Agora, vejam, alastras todo o leste
Com estes trapos de esmeralda!

Inda a brandir vassouras coloridas,
Inda a esvoaçar aventais,
Até que as piaçabas viram estrelas —
E eu me vou, não olho mais.

Emily Dickinson
Tradução de Aila de Oliveira Gomes
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VASSOURINHA ELÉTRICA

 
Varre, varre, varre vassourinhas
Varreu um dia as ruas da Bahia
Frevo, chuva de frevo e sombrinhas
Metais em brasa, brasa, brasa que ardia

Varre, varre, varre vassourinhas
Varreu um dia as ruas da Bahia

Abriu alas e caminhos pra depois passar
O trio de Armandinho, Dodô e Osmar (bis)

E o frevo que é pernambucano, ui, ui, ui, ui
Sofreu ao chegar na Bahia, ai, ai, ai, ai
Um toque, um sotaque baiano, ui, ui, ui, ui
Pintou uma nova energia, ai, ai, ai, ai

Desde o tempo da velha fubica, hahahahaha...
Parado é que ninguem mais fica

É o frevo, é o trio, é o povo
É o povo, é o frevo, é o trio
Sempre junto fazendo o mais novo (bis)

Carnaval do Brasil

Voz de Moraes Moreira
Composição de Moraes Moreira, Matias Da Rocha e Joana Batista Ramos

https://www.youtube.com/watch?v=pJZAtl9L6Ho 43



4544



4746

 MATERIALIDADE DA CASA BRASILEIRA 
 ARQUIVO ERNANI SILVA BRUNO

 O “Arquivo Ernani Silva Bruno”, criado a partir de 1971 pelo primeiro 
diretor do MCB, Ernani da Silva Bruno (1912 – 1986), é um acervo imaterial 
único, sem precedentes e de alta relevância para a compreensão da 
materialidade da casa brasileira e do cotidiano no Brasil. Com cerca de 
28.900 fichas, divididas em 24 assuntos, entre eles: alimentação; aspectos 
gerais da habitação; construção: materiais e técnicas; costumes domésticos; 
higiene; iluminação; móveis; utensílios, entre outros. Percorre quatro séculos 
(1500 a 1889) de história do Brasil, referenciando como fontes: cronistas, 
relatos de viajantes, inventários e testamentos, além da literatura nacional.
.

 A vassoura, objeto desse volume, está representada no Arquivo 
Ernani Silva Bruno, em diversos contextos: trabalho doméstico, higiene 
da casa, produção do utensílio, beneficiamento do trigo e até como 
instrumento para pagar promessas: “[...] a maior parte dos romeiros tinha 
feito promessa de varrer o soalho da capela.” (GARDNER, 1840).

 Os materiais para produção das vassouras relatados pelos viajantes 
também são distintos, alguns inusitados: vão desde “folhas de mato” sem 
uma definição, passando pela clássica palmeira piaçaba ou piaçava, até a 
plumagem da cauda do tamanduá-açu (tamanduá-bandeira)  
(QUEIROZ, D. Frei João de São José., 1762).

 Conforme mencionado por Ribeyrolles (1858/ 1960), a cidade de 
Vassouras, localizada na porção fluminense do Vale do Paraíba, detentora 
de um importantíssimo legado arquitetônico e cultural remanescente 
da economia cafeeira, tem a origem do seu nome devido a um arbusto 
(tupeiçava) característico da região utilizado para a varrição.

O conteúdo, está disponível no site do MCB 

http://www.mcb.org.br/pt/acervo_mcb/arquivistico/.

Texto núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação do MCB
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A VASSOURA NO ACERVO EQUIPAMENTOS DA CASA BRASILEIRA, 
USOS E COSTUMES DE ERNANI SILVA BRUNO

(Referindo-se às casas da cidade)

“Uma vez por outra, varrem seus aposentos com uma espécie  
de vassoura feita de ervas [...]”

John Luccok 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: 17552

(Referindo-se ao tratamento do trigo)

“Amontoam-se as espigas no meio dos terreiros das fazendas; surram-se 
com longas varas; o trigo salta necessariamente por todos os lados, e se  
é obrigado a ajuntá-lo com vassoura.”

Auguste de Saint-Hilaire em Viagem pelas Províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais 
(1816-1817). Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes,  
de Ernani Silva Bruno. Ficha: 8528

(Referindo-se ao pouso numa pequena casa na beira da estrada)

“[...] aprontaram-me uma cama depois de varrerem o chão térreo do 
quarto com uma vassoura de folhas de mato.”

Augusto Emílio Zaluar em Peregrinação pela Província de São Paulo (1860-1861). 
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes,  
de Ernani Silva Bruno. Ficha: 17584
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DITOS E SUPERSTIÇÕES  

Visitas indesejadas? 

Coloque sua vassoura atrás da porta!

 

Quer harmonizar a sua casa? 

Varra com uma vassoura de capim-cidreira.

 

Em busca de um grande amor? 

Varra o seu quarto numa quarta-feira,

com uma vassoura feita de citronela!

 

 

Não quer casar?

Peça a alguém que varra os seus pés! 

Deixe que os espíritos descansem em paz na 

sua casa: nunca use a vassoura à noite!

 

O que você varre para debaixo do tapete?
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No Grande Sertões ele fala o seguinte: 

“A gente esquece das coisas, mas as coisas lembram 

a gente”. Riobaldo fala isso. Tanto é que Guimarães 

fez isso. Essa viagem que ele fez em 1952 junto com 

os vaqueiros pra lembrar, pra buscar... Eu tive a 

felicidade de conhecer todos os vaqueiros, de ter 

amizade com eles, ir para casa deles, de saber o 

outro lado da história. 

Um dia, um deles falou para mim, o Zito: 

– Brasinha, que magia tem esse homem, o Guimarães, 

que as pessoas ficam buscando as coisas? 

E eu falei para ele: 

- Ô Zito, eu não dou conta de responder isso não...

Mas aí ele fala né...  “Quando você procura 

você acha, e quando você acha você continua 

procurando”. A vida da gente é uma procura né?!

Cordisburgo - MG, maio de 2019 Brasinha (José Osvaldo)
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Eu cresci ouvindo as pessoas dizerem que esta luz aparecia ali do lado do 
Morrão. Minha mãe contava que ela clareava o telhado do meu avô, e as 
pessoas daqui diziam que ela passava por cima da cidade e ia pro Morrinho, 
mas isso muito antigamente... Eu acredito que no tempo que ainda não existia 
energia elétrica, era tudo escuro, então existia a possibilidade de ver mais. 

E eu tinha um desejo de ver e não sabia como que seria a primeira vez. 
Eu estava em casa, sabe aquele dia que você não está muito bem? 
Aí meu marido chegou e disse que ia visitar um amigo nosso que ia se mudar,  

e me disse: Você que ir? E eu disse: “aah, não quero não...” 
e fiquei quieta. A hora que ele estava saindo, entrando no carro, eu corri e fui. 
E fui “eu mesma”, assim... meio calada, com ele e um amigo. 
Eles foram conversando, eram muito amigos. 
E fomos. 
Passamos pelo Morro e chegamos lá. 
Ele falou que ia ser rápido, mas a esposa do amigo preparou um jantar  

e o papo foi longo, horas e horas conversando. 
Quando a gente voltou, eu acredito que era mais de onze horas da noite. Esse 

senhor, nosso amigo, ele também morava na zona rural e tinha que passar por 
trás do Morro, em uma comunidade que chama Lagoa do Peixe. Nós estávamos 
voltando do Peri Peri. 

Eles dois papeando o tempo inteiro e eu continuava meio calada, sentada no 

banco de trás do carro, do nosso carro antigo, que a gente chama de chaleira, é 
uma belina que temos até hoje. 

E eu comecei a lembrar de um trabalho que eu tinha feito no norte de Minas, 
em Montes Claros, sobre projetos de inovações educacionais para escolas, e 
comecei a pensar que esses projetos eram interessantes também para a gente, 
para implementar aqui no Morro e eu ficava sonhando com o desenvolvimento 
das coisas e da educação aqui, sabe?! Eu estava mergulhada nessas lembranças 
e nas pessoas que eu havia conhecido. Aí quando estávamos passando pela 
Lagoa do Peixe, que só tinha luz elétrica dentro das casas, mas muitas já estavam 
apagadas porque era tarde, estava tudo claro. Eu olhava para a minha camiseta 
que tinha umas coisas escritas e eu conseguia ler. 

Eu olhava de lado: tudo claro. 
Eu olhava atrás: eu via uma luz. 
Mas, como eu estava viajando no meu pensamento lá em Montes Claros, eu 

não atinei para nada, para mim era a luz da rua. Eu até me lembrei de uns postes 
antigos que aqui no Morro já teve, que parecia que tinha um prato por cima da 
lâmpada. Era uma luz enorme, uma coisa muito clara e no meio dela tinha um 
vácuo e esse vácuo para mim era o prato. 

E foi um tempinho assim... enquanto passávamos por algumas casas da 
comunidade, tudo muito claro. 

De repente, meu marido viu pelo retrovisor e disse assim: “Fátima você é doida 
para ver a Luz, ó ela aí!” 

E aí que eu acordei. 
Que eu não estava em Montes Claros, que eu não estava em lugar nenhum e 

que eu estava ali! 
Aí que eu olhei para trás, firmei as vistas assim, olhei. 
Ela bem próxima mesmo do carro, clareando tudo. 

LUZ ANDEJA

FÁTIMA COELHO 
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E a hora que eu quis muito ver melhor, ela entrou no cerrado e apagou.  
Escureceu tudo. 
E todo mundo no carro calou.  
Seguimos o caminho. 
Quando chegou perto da porteira da fazenda do nosso amigo, que era um 

pouquinho distante da casa, aí ele falou com a voz tranquila: “pode me deixar aqui, 
não precisa de me levar em casa não.” Aí eu só falei assim: “mas o senhor não... e a 
Luz? O senhor não tem medo?” Ele só falou assim: “não, aqui é a região dela.” 

E aí despediu, desceu, foi embora e nós continuamos, calados. 
Sabe aquela coisa que você não consegue conversar?! 
Passamos pelo cerrado, quando chegou na entrada da cidade e ficou tudo claro 

pela energia elétrica foi que eu e Zé Maria falamos nela. 
Cheguei em casa, meus filhos estavam dormindo e já fui na porta, bati toda feliz: 

“gente! Adivinha o que aconteceu?! Eu vi a Luz!!!” 
E foi essa a história, né?! 
Que antes de ver era um desejo, mas me pegou super desprevenida, de surpresa, 

não estava preparada. 
E depois que eu vi, enquanto nós estávamos na estrada passando pelo cerrado era 

um silêncio, uma coisa assim meio... não sei explicar. 
Depois que eu fui analisar, eu me lembrei que um senhor que morava ali na 

região do Morrão em uma fazenda, Seu Brígido, ele já faleceu, ele me contou que 
Ela aparecia sempre pra ele, que ele via sempre, e que era mais em noite escura e 
tempo chuvoso. E era bem isso, era tempo de chuva e a noite estava escura.  

Morro da Garça - MG, agosto de 2020 Transcrição feita a partir da narração 
da estória de Fátima Coelho.
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Acessando Memórias

Manoel de Barros escova palavras, Guimarães Rosa nos leva aos 
infinitos do sertão, Brasinha procura... e o desejo... pega Fátima 
de surpresa. 

Vassoura água-viva; Vassoura a jato; Vassoura árvore; 
Vassoura coluna; Vassoura coral; Vassoura descoordenada; 
Vassoura essência; Vassoura invisível; Vassoura mágica; Vassoura 
que brota flor; Vassoura remo de barco; Vassoura ritmo; Vassoura 
supersticiosa; Vassoura velha; Vassoura voadora.

E você, quando une seu corpo ao da vassoura, por quais 
caminhos ela te leva? Você encontra o que estava procurando, 
ou o que você estava procurando é que encontra você?

Loja do Brasinha, Cordisburgo - MG, maio de 2019
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A noite do sertão, de si, não era triste, mas oferecia em fuga de 
tudo uma pobreza sem centro, uma ameaça inerme. [...] Sabiam 
coisas 304 demais, do tempo, dos bichos, de feitiços, das 
pessôas, das plantas – assim era o sertão. [...] Tudo lhe parecia 
não-acontecido ainda. Virou-se. Distendeu, instigou sua atenção: 
queria surpreender uma marca, um relêvo, no monte das horas 
se escoando. Assustava-a, qual se fôsse uma velhice, a insônia – 
aquela extensão sem nenhum tecido.   

Guimarães Rosa no conto Buriti em Noites do Sertão
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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

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/

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

Dôra Guimarães contadora de estórias, diretora e coordenadora do 
Grupo de Contadores de Estórias Miguilim do Museu Casa Guimarães 
Rosa.
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Músicas

Foguete - Voz de Maria Bethânia
https://www.youtube.com/watch?v=gmPd-U-80C0
https://www.youtube.com/watch?v=M0aVeWrhZMY

Deixa limpar - Luati. Letra de Tiago Jorge e Luana Cademartori
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=7W3B4ptbhmk&feature=emb_title

Vassourinha Elétrica - Voz de Moraes Moreira. 
Composição de Moraes Moreira, Matias Da Rocha e Joana Batista Ramos
https://www.youtube.com/watch?v=XK0bXq1yoY4

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7W3B4ptbhmk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7W3B4ptbhmk&feature=emb_title
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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            

                                                                passando

                                                                   

                                                                                 aguando  
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Casas do Sertão, uma coleção poética de objetos, é um projeto 
que se inicia em 2019, com o trabalho de campo realizado no Morro 
da Garça/MG, pelas educadoras-artistas 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.

Museu da Casa Brasileira 
São Paulo, 2019/2020
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