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Ferro de passar

O ferro passa e o tempo também. Nas casas de muitos moradores 
e moradoras do Morro da Garça - MG, conhecemos ferros que 
depois de passar tanto tempo passando, agora descansam em 
prateleiras. Um passado avivante parece ficar guardado dentro da 
cavidade oca que um dia recebeu brasas flamejantes: histórias de 
mães fortes que conheciam o peso do ferro abrasado e mesmo 
com sofrimento, deixavam a roupa passadinha... Eles ficam alí 
do alto da estante da sala, do quarto e da cozinha, normalmente 
ao lado de lamparinas, moedores de café e panelas de ferro, 
observando o fluxo da casa, testemunhando o passa-passa dos 
ferros mais modernos que seguem alisando as roupas do dia-a-dia. 
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Com isso aqui as roupas fica muito mais bem 

passadinha, né?! É mais sofrimento, mas a roupa 

fica passadiiinha, aquelas camisas de linho 

fica até durinha mesmo. Parece que esquenta 

mais, é por causa que é de ferro mesmo, né?!

Eu não uso ele mais não, eu uso o elétrico mesmo 

(quando eu uso né?!), mas eu coloco a lenha no 

fogo para dar brasa, aí eu coloco a brasa aqui 

dentro, deixa ele esquentar bastante e depois 

que esquenta demora a esfriar. Antigamente 

usava isso, mas hoje, em muito lugares da roça 

de zona rural ainda usa. 

Morro da Garça - MG, maio de 2019  Maria dos Reis Benevenuto
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Detalhe de desenho em oficina realizada com as participantes do Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS, com os objetos da cozinha sertaneja e suas histórias para criação 
de toalha bordada coletivamente. Morro da Garça - MG, maio de 2019. 
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Guimarães Rosa em Grande Sertão: Veredas
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Ferros de passar da Coleção particular de Rosa Fernandes, 
Morro da Garça - MG, maio de 2019
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EPÍGRAFE

“Lá em cima daquela serra, 
passa boi, passa boiada, 
passa gente ruim e boa, 
passa a minha namorada.” 

(Quadra de desafio.)

Guimarães Rosa em Sagarana 
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O FERRO DE PASSAR A ROUPA

 
O ferro de passar a roupa
Que mamãe usava
Tinha cabo de madeira
Não ligava na tomada
E apesar de tanto tempo eu não esqueci
Mamãe passava roupa ouvindo rádio
E eu era menino
E não cansava de imitar vicente celestino
Mas ao som de seu gonzaga foi que eu cresci
Naquele tempo a gente nem sonhava com televisão

Com novela mexicana êta coisa ruim
Mas ela caprichava na camisa de cetim

Por isso todo ano eu ganhava um novo irmão
Era todo mundo junto soprando fumaça
Do fogão de lenha e do ferro de carvão

Abana o fogo menino!
Mamãe dizia pra mim
Suava enquanto engomava
A velha calça de brim

Música de Gilton Della Cella e Carlos Villela
Voz de Raymundo Sodré

Link para música: https://www.youtube.com/watch?v=zHcElrdQw8Y
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Ferro de passar da Coleção particular de morador,
Morro da Garça - MG, maio de 201922
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FORA DO AR

Passa tudo, passa tanto na tv
Só essa saudade que não passa
Passa carnaval, chacina, bbb
Só essa saudade que não passa
REC que te recordei
Sem reclame
Volto tudo pra te ver no VT
Lentamente até pausar em você
Vivo assim fora do ar
Passa tudo, passa tanto na tv

Só essa saudade que não passa
Passa carnaval, chacina, bbb
Só essa saudade que não passa
REC que te recordei
Sem reclame
Volto tudo pra te ver no VT
Lentamente até pausar em você
Vivo assim fora do ar

Filarmônica de Pasárgada

Link para música: https://www.youtube.com/watch?v=bA9bjnt0KM4
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Quem com ferro fere, com ferro será ferido.

Ditado popular
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Por fim, temos os ferros elétricos introduzidos no mercado norte-americano 
ainda na primeira década do século XX e presentes nos anúncios 
publicitários no Brasil a partir de 1914.

Texto: núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação do MCB com referência a 
Fernando Cerqueira Lemos em O ferro de passar passado a limpo: anotações em torno 
de uma coleção.  

O FERRO DE PASSAR

Anteriores aos ferros de passar, os chamados “brunidores” em pedra ou 
ferro exerciam a função de desamassar, plissar ou dar brilho aos tecidos por 
meio de seu peso ou calor. No Oriente, antes do século X, há evidências 
do uso de uma espécie de caçarola de cabo curto no interior da qual era 
depositada a brasa para o aquecimento. 

Os ferros de passar em metal no formato que conhecemos foram 
desenvolvidos no Ocidente, a partir do século XVI, e estão divididos em 
duas categorias: alimentação externa (aquecimento indireto) e alimentação 
interna (aquecimento direto).

Na primeira categoria estão os “ferros de estufa”, criados na Europa ao 
longo do século XV, e aquecidos por meio de um fogareiro específico ou 
sobre a chapa do fogão a lenha. 

Na segunda categoria compreendem-se os mais conhecidos: os ferros ocos 
ou de caixa, cujo calor era produzido por meio da brasa de carvão, cunha 
de ferro ou pedra, ou combustível introduzido no interior do equipamento. 
Os ferros a carvão ou a cunha surgiram a partir do século XVIII. Enquanto 
o ferro a combustível, com alimentação a álcool, querosene, gás e água 
quente, foi criado em meados do século XIX. 
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OS FERROS DE PASSAR NO MCB 

O Museu da Casa Brasileira, mais do que se dedicar às questões que 
envolvem a casa como um objeto, ou seja, como um substantivo, 
busca pensá-la a partir de um verbo associado: o morar. Tratar do 
morar, por sua vez, implica em cotejar a diversidade de práticas 
(realizadas nas casas, com as casas e pelas casas) responsáveis pela 
conformação dos comportamentos, dos espaços, das relações 
familiares, da vida vivida (também verbo). 

A incorporação dos ferros de passar ao acervo é parte do movimento 
de espreitar esse espectro. Esses objetos já possuíram uma variedade 
de formas, tamanhos, pesos e tecnologias que colocaram diversas 
questões para quem precisava manejá-los. Participaram de relações 
complexas: como as de gênero, de trabalho (remunerado ou não e 
compulsório ou não), da relação com o tempo, o corpo, dentre tantas 
outras. Na apropriação contemporânea, os ferros antigos podem ser 
transformados em itens decorativos, o que de certa maneira oculta os 
significados anteriores.

Atualmente, o MCB possui uma pequena, mas significativa, coleção 
de treze ferros de passar, alguns datados presumivelmente do século 
XIX e outros já do século XX; cinco deles são elétricos, outros cinco 
alimentados por carvão, sendo um deles infantil, outros dois a cunha 
ou lingueta de ferro e um é aquecido por estufa.

Texto núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação do MCB

Ferro de passar de estufa. Desconhecido (fabricante). Século XIX (presumível).
Ferro fundido. 8,9 x 13,3 x 9 cm.
Acervo do Museu da Casa Brasileira / Doação Miriam Lerner.
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Ferro de passar a carvão. Fama (fabricante). Século XIX (presumível). 
Ferro fundido e madeira.19 x 23 x 11,5 cm. 
Acervo do Museu da Casa Brasileira / Compra do Governo do Estado / MCB. 

Ferro de passar a carvão. Desconhecido (fabricante). Século XIX (presumível).
Ferro fundido e madeira. 13,7 x 14,6 x 6,5 cm.
Acervo do Museu da Casa Brasileira / Compra do Governo do Estado / MCB. 
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O FERRO DE PASSAR NO ACERVO EQUIPAMENTOS DA CASA 
BRASILEIRA, USOS E COSTUMES DE ERNANI SILVA BRUNO

Ferro de engomar, de latão com uma língua de ferro.

Autos da Devassa da Inconfidência Mineira (1789-1791). 
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira,  
Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno. Ficha: 22791

(Referindo-se à casa de família abastada)
“[...] relembravam-lhe as vezes que ele em pequeno se metia no 
quarto dos engomados, de camaradagem com as mulatas da casa 
que aí trabalhavam conjuntamente [...]. Em casa do velho Vasconcelos 
havia, segundo o costume da província, grande número de criados; 
só no ‘quarto da goma’ como lá se diz, reuniam-se quatro ou cinco. 
Umas costuravam; outras faziam rendas, assentadas no chão, defronte 
da almofada de bilros, outras, vergadas sobre a ‘tábua de engomar’, 
passavam roupas a ferro.”

Aluísio Azevedo em Casa de Pensão (1884).  
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira,  
Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno. Ficha:14947/22748

(Referindo-se à casa de lavadeiras)
“A pequena, muito roliça e esfogueada pelo ferro de engomar [...]”
 
Aluísio Azevedo em O Homem (1887). 
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira,  
Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno. 
Ficha: 9170/ 22804

(Referindo-se a noivo modesto)
“[...] vestia calça e paletó de pano preto, novo em folha; nada de 
colete; tinha grandes sapatos de bezerro, engraxados, chapéu de lebre 
e gravata branca de cetim com alfinete de ouro atravessando o laço. 
O casaco fechava-se-lhe sobre o estômago, deixando ver um peito da 
camisa, que era a última expressão da arte de reduzir o pano à madeira 
por meio do polvilho e do ferro de engomar; de tão duro e violento, 
rompia por entre as golas da roupa e abaulava-se arrogante uma só 
curva de alto a baixo; três botõezinhos de osso tingido de vermelho 
desfrutavam a suprema honra de guarnecer esta preciosidade. Levava 
dobrado ao pescoço, para resguardar o colarinho do suor, um lenço 
usado pela primeira vez [...]

Aluísio Azevedo em O Homem (1887). 
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira,  
Usos e Costumes, de Ernani Silva Bruno. Ficha: 28443
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Ferro de passar elétrico Favorito Export. Alfredo Villanova S/A. 
Indústria e Comércio (fabricante). A partir de 1930. 
Metal e madeira. 13,2 x 18,4 x 11,3 cm (ferro). 1 x 20,5 x 13,5 cm (base).
Acervo do Museu da Casa Brasileira / Compra do Governo do Estado / MCB.

Ferro de passar a cunha. Desconhecido (fabricante). Século XIX (presumível).
Bronze e madeira. 12,2 x 13,9 x 9,7 cm.
Acervo do Museu da Casa Brasileira / Compra do Governo do Estado / MCB.



4140

Ferro de passar elétrico Tupy Mirim. Ferros Elétricos Tupy S.A. (fabricante). 
A partir de 1966. Metal e madeira. 
9,3 x 1,1 x 10,4 cm (ferro). 10,5 x 17 x 9,2 cm (caixa). 1,7 x 15,4 x 10,4 cm (base).
Acervo do Museu da Casa Brasileira / Compra do Governo do Estado / MCB.

Ferro de passar elétrico Tupy Viagem. Ferros Elétricos Tupy S.A. (fabricante). 
Século XX. Metal. 8,1 x 18,5 x 10,2 (ferro). 6,5 x 20,5 x 13 cm (bolsa). 
Acervo do Museu da Casa Brasileira / Compra do Governo do Estado / MCB.
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COISA DA ANTIGA

Na tina, vovó lavou, vovó lavou
A roupa que mamãe vestiu quando foi batizada
E mamãe quando era menina teve que passar, teve que passar
Muita fumaça e calor no ferro de engomar

Hoje mamãe me falou de vovó só de vovó
Disse que no tempo dela era bem melhor
Mesmo agachada na tina e soprando no ferro de carvão
Tinha-se mais amizade e mais consideração

Disse que naquele tempo a palavra de um mero cidadão
Valia mais que hoje em dia uma nota de milhão
Disse afinal que o que é liberdade

Ninguém mais hoje liga
Isso é coisa da antiga, oi na tina

Hoje o olhar de mamãe marejou só marejou
Quando se lembrou do velho, o meu bisavô
Disse que ele foi escravo mas não se entregou à escravidão
Sempre vivia fugindo e arrumando confusão

Disse pra mim que essa história do meu bisavô, negro fujão
Devia servir de exemplo a “esses nego pai João”
Disse afinal que o que é liberdade 

Ninguém mais hoje liga
Isso é coisa da antiga
Oi na tina

Composição de Nei Lopes e Wilson Moreira  
Voz de Clara Nunes

Link para música: https://www.youtube.com/watch?v=wVYz__FFbqk

https://www.youtube.com/watch?v=wVYz__FFbqk 
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ANGÉLICA

Quem é essa mulher
Que canta sempre esse estribilho?
Só queria embalar meu filho
Que mora na escuridão do mar
Quem é essa mulher
Que canta sempre esse lamento?
Só queria lembrar o tormento
Que fez o meu filho suspirar
Quem é essa mulher
Que canta sempre o mesmo arranjo?
Só queria agasalhar meu anjo
E deixar seu corpo descansar
Quem é essa mulher
Que canta como dobra um sino?
Queria cantar por meu menino
Que ele já não pode mais cantar
Quem é essa mulher
Que canta sempre esse estribilho?
Só queria embalar meu filho
Que mora na escuridão do mar
 
 
Música de Chico Buarque em homenagem à Zuzu Angel

Link para música: https://www.youtube.com/watch?v=AhtlDIuSbIo

            

Zuleika Angel Jones, mais conhecida como  
Zuzu Angel, nasceu na década de 1920, em 
Curvelo – MG e foi uma estilista muito importante 
na história da moda brasileira. Ficou conhecida 
inicialmente por suas estampas tropicais e por 
utilizar materiais regionais como contas de madeira, 
bambus e conchas. Zuzu Angel alargou as fronteiras 
da moda brasileira e se comunicou com o mundo 
por meio do tecido, da linha e da agulha. 

Após o desaparecimento do seu filho  
- Stuart Angel Jones, torturado e morto pela 
ditadura militar – Zuzu passou a usar sua arte para 
denunciar abertamente o terror e a violência que 
os brasileiros sofriam diante da ditadura militar, e 
assim como sua moda, os protestos de Zuzu Angel 
ultrapassaram as fronteiras do país. 

Em 1976, ela sofreu uma emboscada fatal no 
túnel Dois Irmãos, em São Conrado (RJ). Hoje, em 
homenagem à grande estilista, o túnel é chamado 
de Zuzu Angel. 

            
Vestido da coleção de protesto contra a ditadura militar

 Passando 
curiosidades
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Acessando Memórias

Como você passa o tempo?

Passa o tempo e o ferro que também passa, guarda um 
tanto de nossos gestos e histórias. Tem ferro viajado, 
ferro sorteado, ferro que descansa, ferro da avó, ferro 
roubado, ferro de noivado, ferro quebrado, ferro que não 
esquenta, ferro a vapor, ferro peça de museu, ferro vaso 
de bonsai, ferro que não para. 

Experimente fazer um desenho de observação do seu 
ferro. Pode ser que neste momento de troca, entre traços 
e olhares, ele te conte algum segredo.    

Como o tempo passa por você?

Loja do Brasinha, Cordisburgo - MG, maio de 2019
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O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não 
seja: que situado sertão é por os campos-gerais a fora a 
dentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do 
Urucaia. Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, então 
o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão 
se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde 
um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de 
morador; e onde criminoso vive seu cristo-jesus, arredado 
do arrocho de autoridade. O Urucuia vem dos montões 
oestes. Mas, hoje, que na beira dele, tudo dá fazendões 
de fazendas, almargem de vargens de bom render, as 
vazantes; culturas que vão de mata em mata, madeiras de 
grossura, até ainda virgens dessas lá há. O gerais corre 
em volta. Esses gerais são sem tamanho.  

Guimarães Rosa em Grande Sertões: Veredas
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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/
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Músicas

O Ferro de Passar a Roupa - Voz de Raymundo Sodré
Música de Gilton Della Cella e Carlos Villela
https://www.youtube.com/watch?v=zHcElrdQw8Y

Fora do Ar -  Filarmônica de Pasárgada
https://www.youtube.com/watch?v=bA9bjnt0KM4

Coisa da antiga - Voz de Clara Nunes 
Composição de Nei Lopes e Wilson Moreira
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Angélica - Chico Buarque
https://www.youtube.com/watch?v=AhtlDIuSbIo
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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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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. Este volume contou com a colaboração de Mariana Serri 
Francoio e Giullia Mota Rodrigues.
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