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Lamparina

Próximos das cozinhas, expostos em pequenas estantes, lamparinas, 
candeias e candeeiros são objetos que enfeitam as casas sertanejas e, 
ao mesmo tempo, permanecem ao alcance das mãos. Hoje as casas do 
sertão mineiro, tanto no município do Morro da Garça, quanto na zona 
rural, são iluminadas por postes e lâmpadas. Ainda assim, as lamparinas, 
vira e mexe, são postas em uso quando acaba a força ou quando existe a 
necessidade de caminhar com um foco de luz. Lamparina é uma luz que 
anda, que tem uma intensidade confortável, que ilumina focos e formas 
precisas em ambientes bem escuros, como um quintal sob um céu sem 
lua. “Essa candeia clereia um tantão!”, ouvimos de mais de uma pessoa. 
Para quem conhece seu uso, seu potencial de iluminar (ou alumiar) não é, 
de modo algum, ultrapassado.
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“A iluminação das ruas da cidade do Rio de Janeiro se iniciou em 1763, 
impulsionada pela preocupação com a segurança e pela transformação 
da cidade em nova capital. (…) O efeito das luzes dos postes criou o 
que Benjamin (2006) chamou de fantasmagoria das ruas, um efeito 
visual nunca antes visto e que passou a fazer parte da paisagem visual 
do espaço urbano. (…) No que se refere à iluminação doméstica, cada 
família era responsável por iluminar sua própria casa, dentro e fora, se 
possuísse recursos para fazê-lo. (…) A iluminação interna era realizada 
por velas, lampiões, lamparinas, candeeiros à base de óleo de peixe, 
baleia, de origem vegetal e, posteriormente, a querosene, importante 
combustível utilizado na iluminação produzido a partir da descoberta 
do petróleo nos Estados Unidos em 1859. (...) Dessa forma, o que 
chama atenção nesse período é a sobreposição de objetos e formas de 
iluminar. Estes objetos requeriam outros objetos em seu auxílio, como 
no caso das velas, que mobilizavam uma série de acessórios, tais como 
apagadores, tesouras para espevitar pavio, tipos diferentes de castiçais, 
ou os lampiões e lamparinas, que precisavam ter seu combustível, fosse 
ele qual fosse, sistematicamente reposto.”

Trecho do artigo À meia-luz: iluminação artificial doméstica e o acervo MCB, de Érica Oliveira, 
que integra o Núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação do Museu da Casa Brasileira.



Lamparina da Coleção Vespa Puntoni - Acervo em comodato no MCB.

“Tais métodos de iluminação terminavam por colocar diversas questões 
ao cotidiano doméstico. Era necessário atenção ao cair da tarde para que 
os ambientes fossem iluminados e a casa não ficasse no completo breu. 
As lamparinas, velas, lâmpadas a gás, o que quer que fosse, deveriam 
ser acesas assim que começasse a escurecer e, tal como no caso da 
iluminação pública, a tarefa era executada manualmente. (...) Esta relação 
com a iluminação dava ritmo à casa, às tarefas, que eventualmente tinham 
que ser interrompidas para que uma lamparina fosse alimentada, ao 
corpo que caminha à meia-luz. Para circular à noite, após as luzes serem 
apagadas, era necessário carregar algum dos itens transportáveis de 
iluminação, como as palmatórias e lampiões portáteis, e ter constante 
cuidado para não os derrubar e causar acidentes. (...) Além disso, a 
iluminação influía no que era objetivamente observado nas situações e 
diálogos domésticos.”

Trecho do artigo À meia-luz: iluminação artificial doméstica e o acervo MCB, de Érica Oliveira, 
que integra o Núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação do Museu da Casa Brasileira.
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CANDEEIRO ENCANTADO

Lá no sertão, cabra macho não ajoelha
Nem faz parelha com quem é de traição
Puxa o facão, risca o chão, que sai centelha
Porque tem vez que só mesmo a lei do cão

É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião
Meu candeeiro encantado
Meu candeeiro encantado

Enquanto a faca não sai toda vermelha
A cabroeira não dá sossego não
Revira bucho, estripa corno, corta orelha
Que nem já fez Virgulino, o Capitão

É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião
Meu candeeiro encantado
Meu candeeiro encantado

Já foi-se o tempo do fuzil papo amarelo
Pra se bater com poder lá do sertão
Mas lampião disse que contra o flagelo
Tem que lutar com parabelo na mão

E é Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião
Meu candeeiro encantado
Meu candeeiro encantado
Meu candeeiro encantado

Falta o cristão aprender com São Francisco
Falta tratar o nordeste como o sul
Falta outra vez Lampião, Trovão, Corisco
Falta feijão ao invés de mandacaru

Falta a nação acender seu candeeiro
Faltam chegar mais Gonzagas lá de Exú
Falta o Brasil de Jackson do Pandeiro
Maculêlê, Carimbó, Maracatu

É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião
Meu candeeiro encantado
Meu candeeiro encantado
Meu candeeiro encantado

Lenine





Essa aqui tem querosene dentro, quando acende, 

dá um fogão. Ela tem o pavio, que a gente que faz, 

improvisa com tira de pano ou algodão, 

que molhadinho de querosene vai queimando. 

Quando a força acaba a gente ainda acende e ela 

clareia a casa toda. Isso aqui é antigo, é herança 

da minha mãe. A minha infância era clarear com 

lamparina, não tinha luz elétrica aqui no Morro. 

Quando colocaram luz eu já estava grande. A gente 

escutava as galinhas gritando lá no fundo e ia com 

a lamparina, se via gambá atacando as galinhas, com 

a lamparina a gente achava eles. Antigamente aqui 

tinha um motor que só funcionava até dez horas da 

noite, era só um pouquinho de poste que tinha lá 

embaixo, para cá não existia luz, a gente tinha que 

ir com a lamparina acesa para clarear o caminho, 

porque nem lanterna naquela época a gente tinha. 

Essa aqui tem história! Hoje ela fica aqui, de 

beleza, mas quando precisa ainda vai pro uso.

Morro da Garça - MG, maio de 2019.Maria dos Reis Benevenuto

Morro da Garça - MG, maio de 2019.Nazaré Pereira
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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.
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O pavio colocamos por aqui, olha. 

Essa candeia é mais velha do que nós. 

Se eu tenho sessenta, ela tem uns 

oitenta anos. Uma candeia que foi do 

meu pai e serve para alumiar, porque 

antigamente não tinha energia, meu 

pai andava com ela assim. Ele era da 

roça, como eu, e usou lá, por muitos 

anos, muitos anos atrás, e ela ficou 

para mim. Quando Deus tirou ele, 

dividimos as coisas e essa candeia 

ficou comigo.

Morro da Garça - MG, maio de 2019.Maria dos Reis Benevenuto



Lamparina do Acervo Museu Casa Guimarães Rosa, Cordisburgo - MG, maio de 2019. Lamparina da Coleção particular de Fátima Coelho, Morro da Garça - MG, maio de 2019.



CANDEEIRO

Candeeiro
Eu careço de luz o ano inteiro
Minha gente inda dança fevereiro
E eu correndo na rua a lhe chamar, candeeiro

Candeeiro
A estrada já vai escurecendo
Minha gente se olha e não tá vendo
Querosene acabou, vou lhe chamar, candeeiro
Querosene acabou, vou lhe chamar

Candeeiro
Cor dourada que ilumina o meu peito
Essa dor, candeeiro, não tem jeito
No vazio não tem como queimar, candeeiro

Candeeiro
Vó me disse, inda era pequenina
Vento bate com força na cortina
Candeeiro no chão pode queimar, candeeiro
Candeeiro no chão pode queimar
Pode queimar
Candeeiro no chão pode queimar, candeeiro
Candeeiro no chão pode queimar

Teresa Cristina



No acervo do historiador Ernani Bruno Silva encontramos fragmentos
literários do século XIX que fazem referência a lamparina em seu uso
doméstico. Aqui ao lado, vemos uma lamparina do acervo MCB deste
mesmo período. Já no sertão de Morro da Garça recolhemos 
depoimentos acerca do uso recente deste objeto. Certas localidades,
até pouco tempo sem luz elétrica, ainda usavam a lamparina como
iluminação fundamental. Este é, então, um objeto que carrega uma
simultaneidade de usos e sentidos, atravessando tempos e contextos 
históricos e sociais.

“Trabalhava muito, queimando os dedos ao fogão,  
e os olhos ao candeeiro, para comer e não cair.”

J. Maria Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas (1859-1869). 
Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Bruno Silva,  
Ficha: 18060.

Lamparina do século XIX (presumível). Ferro forjado. 31,5 x 8 x 11,5 cm.  
Acervo do Museu da Casa Brasileira. Foto: Lucas Cândido.
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Lamparina da Coleção Vespa Puntoni – Acervo em comodato no MCB.

“Adquiri um frasco de boca larga com manteiga 
salgada e rançosa, biscoitos, algumas libras e 
queijo, azeite e um candieiro.” 

François Biard em Dois Anos no Brasil (1858-1859).

Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Bruno Silva,

Ficha: 4539/3707/3870

“Terminada a prece, Aurélia fechou o gás, 
deixando apenas no toucador uma lamparina [...]”
José de Alencar em Senhora (1875). 

Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Bruno Silva,

Ficha: 18307

“Uma lamparina de azeite fazia tremer a sua 
miserável chama e cuspia o óleo quente.”
Aluísio Azevedo em Casa de Pensão (1884). 

Excerto do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, de Ernani Bruno Silva,
Ficha: 18360.
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LADY NEYDE

lady neyde
pivete dengosa
candeia de azeite
escurinha gostosa

pandeiro de pele de gata
é chinfra de malê, iaô
persona muitíssimo grata
convido-te para um melô

chispa da rua do Fogo
e vai me ver no meu barracão
lá na ladeira do Caminho Novo
bate o tambor do meu coração

Gilberto Gil

Lamparina na Loja do Brasinha, Cordisburgo - MG, maio de 2019.
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Morro da Garça - MG, maio de 2019.Maria dos Reis Benevenuto

Essa lamparina é bem velhinha, 

tem o pavio e coloca óleo dentro. 

Ela tinha uma alcinha, mas perdeu… 

aos poucos as coisas vão se perdendo.



CANDEEIRO VELHO

Oh candeeiro velho que tanto aluminou
Candeeire, candeeiro grande é a luz do meu amor
Oh candeeiro velho que tanto aluminou
Candeeire, candeeiro grande é a luz do meu amor

Lua é lamparina de prata no meio do mar
Meu amor é mina de ouro no meu olhar
Meu amor é luzeiro do céu
Candia no mar é o luar
E quem se candiou nesse amor
Não vai mais desencadear

Oh candeeiro velho que tanto aluminou
Candeeire, candeeiro grande é a luz do meu amor
Oh candeeiro velho que tanto aluminou
Candeeire, candeeiro grande é a luz do meu amor

Meu amor acende a casa quando a alma se incendeia
Depois abana a brasa o fogo da lua…

Maria Bethânia
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LUZ DO CANDEEIRO

Teu olhar me encara, como candeeiro
Ilumina e escancara, toda a escuridão
Teu olhar me alumia, como candeeiro
Me clareia a solidão, como candeeiro
Teu sorriso é coisa clara, como candeeiro
Tem a luz de coisa rara, como candeeiro
Teu sorriso é luz do sol sob o candeeiro
Teu sorriso é meu farol

Meu amor vamos dançar, sob a luz do candeeiro
Meu amor vamos beijar, sob a luz do candeeiro
Meu amor vamos amar, sob a luz do candeeiro
A poeira vai subir, sob a luz do candeeiro
Eu me lembro de você, sob a luz do candeeiro

Dominguinhos
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Guimarães Rosa em O Grande Sertão Veredas.
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Lamparina na Loja do Brasinha, Cordisburgo - MG, maio de 2019. Loja do Brasinha, Cordisburgo - MG, maio de 2019.



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

Desde criança eu guardava as coisas, 

qualquer objeto… guardei papel de 

picolé, papel de chiclete, de criança eu 

guardava tudo, porque na minha ideia 

é o objeto que conta a história, não 

precisa de você falar nada. (...) Para 

mim, e acho que para todos vocês, para 

todo mundo, essa coisa do objeto contar 

história é mágica. A gente esquece das 

coisas, mas as coisas lembram a gente. 

Tudo é história, tudo vira história, 

o objeto vira história, e a história, 

para ela permanecer viva, na minha 

concepção, tem que ter o objeto.



Acessando Memórias

Você tem alguma lamparina em casa?
 
Num ambiente escuro, a luz da lamparina cria 
um clarão capaz de dar forma a certos objetos 
e cenas. Se você tivesse uma lamparina, o que 
iluminaria hoje?
 
Os cheiros carregam memórias. E lamparinas, 
candeias e candeeiros produzem aromas 
peculiares, de azeite, querosene e outros 
combustíveis queimando. Para que histórias estes 
cheiros te levam?
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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/

Artigo “À Meia-Luz: iluminação artificial doméstica e o acervo MCB”, 
por Erica de Oliveira
https://mcb.org.br/pt/acervo/artigo-a-meia-luz-iluminacao-artificial-
domestica-e-o-acervo-mcb-por-erica-de-oliveira/

Musicas

Candeeiro Velho - Maria Bethania
https://www.youtube.com/watch?v=hBzV7uqzZ5s

Lady Neyde - Gilberto Gil
https://www.youtube.com/watch?v=fXGw5vydK3E

Candeeiro Encantado - Lenine
https://www.ouvirmusica.com.br/lenine/102202/

Candeeiro - Teresa Cristina
https://www.youtube.com/watch?v=eii8sJy5B0s

Luz do Candeeiro - Dominguinhos
https://www.youtube.com/watch?v=UbZmCU4MRkk

Acende o Candieiro - Adoniran Barbosa
https://www.youtube.com/watch?v=b72JDSgnPBo
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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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