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Fogo
Forno 
Fogão

O fogo, o forno, o fogão, são o coração da cozinha, que é o coração 
de uma casa. O forno, o fogo, o fogão... é vida que pulsa diariamente. 
É também a chama que alimenta todo este conjunto de Volumes 
das Casas do Sertão. O fogo da transformação, dos alimentos, das 
gerações, do cuidado, da tristeza, da alegria, da hospitalidade, do amor.
Para Rubem Alves, o fogão de lenha é lugar de saudade. Já no Morro da 
Garça, em Minas Gerais, Bernardete só usa o fogão a gás quando está 
chovendo. O fogão a lenha é passado, mas também presente e futuro.
Rita Lee canta que todos querem estar perto do poder do fogo, 
contando histórias de tudo, como traz Brasinha, desde o tempo do 
nada, emendam Edi e Bela.
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A cozinha é o lugar ideal. Pra você ter uma 

idéia, o que é o tempo? Hoje, você convida 

alguém para entrar na sua casa, geralmente 

ele fica na sala né, se ocê pensar anos atrás, 

o lugar ideal era na cozinha. 

A pessoa entrava, nem reparava o que tinha 

na sala, ia pra cozinha. 

Então o fogão é: todo mundo sentado, 

conversando e contando várias histórias de 

tudo. E tem horas que esse mundo aqui fica 

parecendo uma cozinha né?! Porque objetos 

vão contando uma história atrás da outra.

Cordisburgo - MG, maio de 2019 Brasinha (José Osvaldo)
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Morro da Garça - MG, outubro de 2019 Nazaré Pereira

Esse daqui ele é antigo demais... 

deve de ter uns 31 anos e deu comida pra oito filhos. 

Esse barracão aqui vai sair da história por que ele 

empreteceu, o fogão acabou com o barracão. 

A gente quase nem usa, é só pra aquecer a serpentina, 

sabe?! 

aaah esses ovos? Isso aqui é pra fazer adubo pras 

minhas orquídeas, num desperdiça nada, tá vendo? 

Torra elas aqui na chapa que quando ascende o fogo 

esquenta. Depois, eu soco tudo no pilão, faço só o 

pozinho da casca de ovo, põe a munha do carvão e 

um pouco de areia. E aí quando eu vou mudá minhas 

plantas eu ponho a terra e misturo tudo, é um adubo 

que eu uso. Esse negócio de pôr esterco eu não tenho, 

dá bichinho.
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Casa de Nazaré. Morro da Garça - MG, maio de 2019
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Morro da Garça - MG, maio de 2019Bernardete Gomes dos Santos

Eu lembro da minha mãe na fornalha, com aquele 

tanto de menino pequeno, que minha mãe teve 

treze filhos, às vezes chovendo, e os meninos 

indo buscar lenha na cabeça… era arroz, feijão 

e frango caipira. Eu lembro do requeijão que ela 

fazia, nossa era uma delícia, e eu acho que aqui 

não tem ninguém que faz um requeijão igual ao 

que ela fazia… 

Põe no fogo, freventa, 

depois de fervente, espreme, tira o soro, 

aí põe a gordura pra fritar, depois da gordura 

ficou corada, aí põe dentro e vai massando, 

quando dá aquele ponto de puxa, põe na vasilha e 

fica aquele requeijão redondo! 

...
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...

Esse aqui deve ter quase uns 10 anos já. Pra 

fazer tam que ser daqueles tijolinho, porque 

se for de bloco eles estouram todos. Eu tenho o 

fogão a gás lá dentro mas eu cozinho mais é aqui. 

Eu não gosto de cozinhar no fogão a gás não.  

É que eu já acostumei desde pequena com minha 

mãe que morava na roça, só cozinhava a fogão a 

lenha. Quando tá chovendo eu faço lá dentro, mas 

quando num tá eu faço é aqui fora mesmo.

Morro da Garça - MG, maio de 2019

Bernardete Gomes dos Santos
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Guimarães Rosa no conto Partida do audaz navegante em Primeira Estórias Forno na casa de morador do Morro da Garça feito com peças de trator
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Desenhos 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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FORNO DE BARRO

FORNO DE TIJOLO

FORNO DE TAMBOR

BISCOITO FOFO

BISCOITO DE COBÚ

BISCOITO DE VIDRO

 



2726

Eles chamam de forno de barro. 

Ele é diferente do forno de tambor. 

Tem um buraco aqui que chama bueiro que a gente 

tem que tampar. Aqui tem o lugar de varrer, de 

jogar a brasa fora. E lá em cima tem um outro 

buraco de regular entrada e saída de ar. 

...

E tem a vassoura que a gente varre o forno, 

quando ele fica cheio de fogo, cheio de brasa. Só 

serve essa aí, não serve outra não. Ela é feita de 

folhas de assa-peixe e bambu. 

Morro da Garça - MG, maio de 2019Eni / Elaine de Souza Mariz 
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Bueiro: por onde se varre e se joga a brasa para fora do forno. 
Morro da Garça - MG, maio de 2019

Buraco para regular entrada de ar no forno. 
Morro da Garça - MG, maio de 2019
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Vassouras feitas de bambú e ramas de assa-peixe. 
Morro da Garça - MG, maio de 2019

Pá para manipular os bicoitos no forno. 
Morro da Garça - MG, maio de 2019
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Biscoito fofo saindo do forno. 
Morro da Garça - MG, maio de 2019

Modelagem do biscoito fofo para ser assado sobre folha de bananeira.
Morro da Garça - MG, maio de 2019
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(Bela) - O biscoito fofo é feito com polvilho, escaldado 

com água, com gordura, coloca sal e ovos, até a massa ficar 

bem macia, bem lisa. Ai põe na folha de banana. Se não for 

com essa folha não assa bem. Eu aprendi com minha mãe e a 

minha mãe com a dela. Antigamente aprendia com a mãe né? 

(Eni) - É …desde do tempo do nada… 

E a medida que mede o polvilho, mede as outras coisas..

(Bela) - A água e o óleo...

(Eni) - E os meus irmãos que são homens, cinco, tudo faz. 

(Bela) - Mas eles não amassam não né?

(Eni) - Ah se precisar amassa... 

(Bela) - Que bom, homem não gosta de amassar, enfiar a mão 

na massa né?

(Edi) Aaah às  vezes quando eles tão lá com manha eles 

amassa. 

Desde que a gente lembra é essa a receita, desde do tempo 

do nada… 

Morro da Garça - MG, maio de 2019Eni e Dona Bela
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Esse forno de tambor, ele esquenta mais rápido 

do que o forno de tijolo. Dentro dele tem uma 

areia que conserva o calor... Não cai sujeira, 

porque tudo assa lá dentro do tambor. E também 

não é só de assar biscoito, né? Pode assar 

carne, pernil… mas às vezes o sal cai e corrói 

o tambor… Pra construir o forno, eu levei o 

tambor no ferreiro, ele fez a grade toda, soldou 

dentro dele, aí o pedreiro veio e fez em volta 

do tambor. E se não tiver uma cobertura, um 

telhadinho, a chuva esfria e destempera… Mas 

antigamente usava só o de tijolinho e barro, 

e na zona rural mesmo, é o que ainda usam. Mas 

também tem uma casa que eu conheço que tem o de 

tijolinho e o de tambor.

Forno de tambor da casa de Maria dos Reis 
Morro da Garça - MG, maio de 2019

Morro da Garça - MG, maio de 2019

Maria dos Reis Benevenuto 
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Biscoito de Cobú é assim: cê faz o mingau de fubá 

com leite, um pouquinho de sal e manteiga. Deixa 

ele cozinhar bastante… Deixa esfriar. Depois 

você coloca queijo, um pouquinho de trigo e 

ovo. Amassa. Pega a folha de banana, leva no 

forno, ela vai queimar, queimar assim… ela vai 

quebrar aquele forte dela né? Aí cê vem, coloca a 

massa dentro e enrola.

...

Com a massa do Biscoito fofo, cê escreve o que 

você quiser… cê tem um paninho né, a massa, e 

um buraquinho. Minha mãe escrevia, fazia o nome 

de todos os filhos: M, J… e cada um ficava mais 

bonito que o outro. 

Morro da Garça - MG, maio de 2019Maria dos Reis Benevenuto
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O Biscoito de vidro você tem que ferver ele 

primeiro e hora que ele tá bom de tirar, 

ele sobe na água. Quando ele assa, ele cria 

uma casquinha por fora e croca parecendo 

um vidro mesmo. Na massa vai: açúcar, 

polvilho, ovos e um pouquinho de sal. 

Esfrega muuuuito até dá o ponto de embolá. 

Eu aprendi vendo minha mãe fazer.

Morro da Garça - MG, maio de 2019Elane magna
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Loja do Brasinha, Cordisburgo, MG

PERTO DO FOGO

Perto do fogo
Como faziam os hippies
Perto do fogo
Como na Idade Média
Quero queimar minha erva
Eu quero estar perto do fogo
Perto do fogo
Quando tudo explodir
Mas não vai explodir nada
Vão ficar os homens se olhando
E dizendo: O momento está chegando
Perto do fogo, meu amor
Perto do fogo
Eu queria ficar perto do fogo
No umbigo do furacão
E no peito um gavião
No coração da cidade
Defendendo a liberdade
Eu quero ser uma flor
Nos teus cabelos de fogo
Quero estar perto do poder
Eu quero estar perto do fogo
Perto do fogo, meu amor...

Rita Lee e Roberto de Carvalho
https://www.youtube.com/watch?v=7iReA5zJfH0
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A CARÊNCIA

Não sei sobre pássaros,
não conheço a história do fogo.
Mas creio que minha solidão deveria ter asas.

Alejandra Pizarnik em De Las Aventuras Perdidas

Forno para aquecer a serpentina
 Casa de morador. Morro da Garça - MG, maio de 2019
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FOGÃO DE LENHA

Espere minha mãe estou voltando
Que falta faz pra mim um beijo seu
O orvalho das manhãs cobrindo as flores
Um raio de luar que era tão meu
O sonho de grandeza, ó mãe querida
Um dia separou você e eu
Queria tanto ser alguém na vida
Apenas sou mais um que se perdeu
Pegue a viola, e a sanfona que eu tocava
Deixe um bule de café em cima do fogão
Fogão de lenha, e uma rede na varanda
Arrume tudo mãe querida, que seu filho vai voltar
Mãe eu lembro tanto a nossa casa
As coisas que falou quando eu saí
Lembro do meu pai que ficou triste
E nunca mais cantou depois que eu partí
Hoje eu já sei, ó mãe querida
Nas lições da vida eu aprendi
O que eu vim procurar aqui distante
Eu sempre tive tudo e tudo está ai

Composição de Carlos Colla, Mauricio Duboc, Xororó
Voz de Chitãozinho e Xororó

https://www.youtube.com/watch?v=-nr3KhtSqMMCasa da Rosa Fernandes, Morro da Garça - MG, maio de 2019
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VOCÊ NÃO ENTENDE NADA

Quando eu chego em casa nada me consola
Você está sempre aflita
Lágrimas nos olhos, de cortar cebola
Você é tão bonita
Você traz a coca-cola eu tomo
Você bota a mesa, eu como, eu como
Eu como, eu como, eu como
Você não está entendendo
Quase nada do que eu digo
Eu quero ir-me embora
Eu quero é dar o fora
E quero que você venha comigo
E quero que você venha comigo
Eu me sento, eu fumo, eu como, eu não aguento
Você está tão curtida
Eu quero tocar fogo neste apartamento
Você não acredita
Traz meu café com Suita eu tomo
Bota a sobremesa eu como, eu como
Eu como, eu como, eu como
Você tem que saber que eu quero correr mundo
Correr perigo
Eu quero é ir-me embora
Eu quero dar o fora
E quero que você venha comigo

Caetano Veloso

https://www.youtube.com/watch?v=F4TXkeJYxTE Casa de Bernardete Gomes dos Santos , Morro da Garça - MG, maio de 2019
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Nas cozinhas, no fogão a lenha, 

tinha picumã. Vocês já ouviram 

esta palavra? Picumã é uma lã que 

vai dando com a fumaça do fogão 

ela vai ficando principalmente 

onde tinha caibro, parece uma 

sujeira mas é uma lã que dá por 

causa da fumaça que vai ficando. 

Aquilo ali eles usavam para 

curar umbigo das crianças quando 

nasciam, usavam como remédio.

Cordisburgo - MG, maio de 2019Brasinha (José Osvaldo)
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Guimarães Rosa no conto Campo Geral em Manuelzão e Miguilim
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BOCA DE FORNO

 
Boca de forno, forno
Tirando o bolo, bolo
Jacarandá dá
Onde eu mandar, vou
E se não for... (e se não for)
Apanha
Remão, remão
Quem me trouxer primeiro
A chinela de Rosinha
Remão, remão
Quem me trouxer primeiro
Um cordão e uma folhinha
Remão, remão
Quem me trouxer primeiro
Uma pedra bem branquinha
Boca de forno, forno
Tirando o bolo, bolo
Jacarandá dá
Onde eu mandar, vou
E se não for...
Apanha
Remão, remão
Quem me trouxer primeiro
Alguma estrela do céu
Uma rosa bem vermelha e um anel
Um cajá
Do tamanho de um melão
Um elefante
Que caiba em minha mão

Tamarino’
Doce como mel
Rapadura amarga
Como fel
Uma coruja
Que seja bem bonita
Um bastão de marmelo
E uma fita
Boca de forno, forno
Tirando o bolo, bolo
Jacarandá, dá
Onde eu mandar, vou
E se não for...
Apanha
E a criançada sonhando
Vai o mundo avessando
Vai crescendo descobrindo
Vai perdendo um sonho lindo
Remão, remão
Quem me trouxer felicidade
Quem me trouxer alegria de verdade
E a gente não trás e fica na mão
Remão, remão
Vida tem manha
Quem não trouxer...
Apanha
Boca de forno, forno
Tirando o bolo, bolo
Jacarandá, dá

Onde eu mandar, vou
Boca de forno, forno
Tirando o bolo, bolo
Jacarandá, dá
Onde eu mandar, vou
Boca de forno, forno
Tirando o bolo, bolo
Jacarandá, dá
Onde eu mandar, vou
Boca de forno, forno
Tirando o bolo, bolo
Jacarandá, dá

Luiz Gonzaga
https://www.youtube.com/watch?v=rOJr-WMcGX0
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BRINCADEIRA 

Um grupo de crianças deve decidir quem vai ser a 

‘comandante’ do grupo através de um sorteio. 

Os comandos serão assim:

- Boca de forno! (comandante)

- Forno! (crianças)

- Faz o que eu mando? (comandante)

- Faço! (crianças)

- E se não fizer? (comandante)

- Ganha um bolo! (crianças)

O comandante manda que as crianças corram um 

quarteirão, ou peguem um objeto de cor vermelha, 

verde, ou até mesmo objetos que tenham em casa e que 

possam brincar. Quem chegar por último leva um ‘bolo’ 

ou paga uma prenda como castigo. A criança que estiver 

comandando deve ser trocada de três em três tarefas 

solicitadas.

PROVÉRBIOS E DITOS POPULARES

O fogo dorme sob as cinzas

Onde há fumaça, há fogo

Com fogo não se brinca

Quem quer fogo, busque a lenha

Fogo bom é embaixo da panela

Fogo de palha não dura

Fogo não se apaga com estopa

Fogo come fogo
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[…]

O fogo é um poder bruxo, tem o poder de irrealizar o real: Os olhos ficam 
enfeitiçados pela dança das chamas, os objetos em volta vão perdendo os 
contornos, acabam por transformar-se em fumaça. Quando isso acontece, 
começam a surgir, do esquecimento em que estavam guardadas, as coisas que a 
memória eternizou. O fogo faz esquecer para poder lembrar. Digo sempre para 
os meus clientes que, em vez do divã, que lembra maca de consultório médico, 
eu preferiria estar sentado diante de um fogão aceso. É diante do fogo que a 
poesia aparece melhor. Não admira que Neruda tivesse dito que a substância 
dos poetas são o fogo e a fumaça.
O fogão de lenha é lugar de saudade. Porque os fogões de lenha, eles mesmos, 
são fantasmas de um mundo que não mais existe. […]
Aí a memória poética se transforma em imaginação teológica. Já sugeri que 
teologia é coisa que deve ser feita na cozinha. Claro que não é qualquer cozinha. 
Cozinha de microondas e fogão a gás não serve. Sei que é mais prático. Fogão a 
lenha é coisa complicada. É preciso muita arte para acender o fogo. E é preciso 
cuidado para que ele não se apague. Mas que sonhos me fazem sonhar um forno 
de microondas? Que sonhos fazem sonhar um fogão a gás? 

[…]

Casa de morador, Morro da Garça - MG, maio de 2019Rubem Alves em A Grande Arte de Ser Feliz
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Guimarães Rosa no conto Campo Geral em Manuelzão e Miguilim
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FOGO

O futuro não demora
O futuro não demora
O futuro não demora
O futuro não demora
Já aconteceu
Olha o que já aconteceu
O que já aconteceu
Olha o que aconteceu
Já aconteceu com você
Aconteceu comigo
O fogo que queima em você
Também queima comigo
Já aconteceu com você
Aconteceu comigo
O fogo que queima em você
Também queima comigo
Também queima
Já

Baiana System
https://www.youtube.com/watch?v=uGY_oB6ZzAM
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PEDRADA

Cães danados do fascismo
Babam e arreganham os dentes
Sai do ovo a serpente
Fruto podre do cinismo
Para oprimir as gentes
Nos manter no escravismo
Pra nos empurrar no abismo
E nos triturar com os dentes
Ê, república de parentes, pode crer
Na nova Babilônia eu e você
Somos só carne humana pra moer
E o amor não é pra nós
Mas nós temos a pedrada pra jogar
A bola incendiária está no ar
Fogo nos fascistas
Fogo, Jah!
Ê, república de parentes, pode crer
Na nova Babilônia eu e você
Somos só carne humana pra moer
E o amor não é pra nós
Mas nós temos a pedrada pra jogar
A bola incendiária está no ar
Fogo nos fascistas
Fogo, Jah!

Chico César
https://www.youtube.com/watch?v=ofRdvg1dnD8
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 Os índios kuikúru não tinham fogo. Kanassa, um herói demiurgo, 
resolveu procurar. Levava na mão fechada um vaga-lume. Cansado da 
caminhada, resolveu dormir. Abriu a mão, tirou o vaga-lume e pôs no 
chão. Como estava com frio, se acocorou para se aquentar à luz do vaga-
lume. Quando Kanassa e a saracura chegaram ao outro lado da lagoa, 
ele desenhou no barro uma arraia, mas com o escuro não viu o próprio 
desenho e foi ferrado. Kanassa pediu, então, o fogo à saracura, para 
poder enxergar. Esta lhe disse que só o ugúvu-cuengo (urubu-rei) é que 
tinha fogo. “Como é esse ugúvu-cuengo?” “É um tipo de uruágui (urubu 
comum), muito grande, com duas cabeças e difícil de ser encontrado. 
Fica em lugar bem alto e só desce para comer.” “Como é que a gente faz 
para segurar ele?” “O único jeito é matar um veado grande, esconder-se 
embaixo da unha dele até ele apodrecer. E, quando o urubu-rei chegar, 
segurar a perna dele e só soltar quando ele der o fogo.”

 Kanassa desenhou um veado morto, escondeu-se na unha da carniça, 
e ficou esperando o dono do fogo se aproximar. Quando este começou 
a comer a carne podre, agarrou-o pelo pé. O urubu-rei só ficou um 
pouquinho zangado, chamou um passarinho preto e mandou buscar o fogo 
lá do céu. O passarinho trouxe uma brasa, assoprou e acendeu o fogo. 
Kanassa, na mesma hora soltou o urubu-rei. Quando o fogo já estava aceso 
e quente, vieram os sapos, sopraram água nele e fugiram para a água. 
Mas o fogo não chegou a apagar e, o urubu-rei, então, disse: “Kanassa, 
quando o fogo apagar, quebra uma flecha em pedaços, racha no meio, 

LENDA KUIKÚRU  

amarra bem uma sobre a outra e firma bem no chão. Feito isso, procura 
uma varinha de urucum e com ela, apoiando uma das pontas nos pedaços 
da flecha, tira com força até o fogo surgir. E, procura um cipó da beira da 
água, abre e deixa secar. É muito bom para ajudar a acender fogo.” Para 
levar o fogo para o outro lado do rio, Kanassa chamou as cobras. Só uma, 
muito ligeira, conseguiu chegar até o outro lado: a itóto. Kanassa também 
atravessou a água e lá no outro lado deu bebida, mingau e beiju para 
itóto – a cobra que conduziu o fogo.

Oceano de Letras
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DA TREMPE AO FOGÃO A GÁS 

 Até o século XIX, a cozinha no interior da residência e o fogão a 

lenha, feito em barro ou alvenaria com as características que conhecemos, 

eram raríssimos. A cozinha estava localizada na área externa da habitação 

sob um pequeno “telheiro” deslocado ou anexo à construção principal. O 

fogo era feito no chão ou com auxílio da trempe de pedras, barro ou ferro, 

ou ainda sob uma estrutura de varas e barro levemente elevados do chão. 

As trempes eram estruturas que podiam ser formadas por paralelepípedos 

de pedra, cones de barro produzidos pelos grupos indígenas, ou armação 

de ferro circular com três pés para apoiar tachos, panelas, caldeirões, 

etc... Estavam presentes entre as classes menos privilegiadas e os grupos 

indígenas, como representada na gravura ao lado do pintor e desenhista 

francês, Jean Baptiste Debret. 

Outro sistema para cocção de alimentos, também denominado como 
trempe, eram as hastes de ferros que mantinham os caldeirões suspensos, 
normalmente por correntes, sob o fogo. Eram formadas por um tripé 
entrelaçado na sua extremidade superior de onde descia a corrente. Uma 
variação era um conjunto de hastes de ferros terminadas em forquilha em 
que se apoiava outra haste horizontal para sustentação da corrente com 
o caldeirão. Esses equipamentos eram mais comuns entre os sertanistas e 
tropeiros em trânsito, entre eles os paulistas mineradores e escravizadores 
de povos indígenas dos primeiros séculos.

Jean Baptiste Debret - Família pobre em sua casa

Fonte: Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin – PRCEU/USP
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Ao adentrarmos o século XX veremos que as transformações arquitetônicas, 
somadas às medidas sanitárias, como a introdução da água encanada, 
impuseram modificações que alterariam de vez a cozinha. O fogão a lenha 
dará lugar ao fogão a carvão, feito em ferro e mais limpo. Posteriormente, 
com o avanço da eletricidade, será a vez do fogão elétrico, que caiu no 
gosto de parte da classe média a partir da década de 1930. Contudo, após 
os anos 1950 com a introdução do gás “de cozinha” (GLP – Gás Liquefeito de 
Petróleo), a versão elétrica saiu do mercado, dando lugar ao fogão a gás, que 
se popularizou e alterou de vez as práticas culinárias1.   

Como testemunho desse período, dentro da atual Política de Gestão de 
Acervos2 do MCB, que prioriza os itens relacionados à cozinha, cômodo cuja 
centralidade na casa se amplia a partir do início do século XX, podemos 
destacar a recente incorporação ao acervo de um fogão elétrico, da marca 
Gardini, empresa com sede em Belo Horizonte (MG), que foi adquirido pela 
família Silveira entre 1948 e 1950.

O modelo incorporado registra um período em que as cozinhas passaram 
por transformações fundamentais, como a introdução da eletricidade e dos 
eletrodomésticos. 

Núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação do MCB

1 Para saber mais, ver: “Artefatos de cozinha – os utensílios domésticos em evidência nos inventários e relatos de 
viajantes”. 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: 25 mar. 2020.

2 Disponível em:  https://www.mcb.org.br/wp-content/uploads/2019/03/PoliticaGest%C3%A3oAcervos_MCB.pdf
Fogão elétrico Gardini. Belo Horizonte (MG), Década de 1940. Doação de Nair Santos Silveira

Acervo do Museu da Casa Brasileira. Foto equipe MCB
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FOGO, FORNO E FOGÃO NO ACERVO EQUIPAMENTOS DA CASA 
BRASILEIRA, USOS E COSTUMES DE ERNANI SILVA BRUNO

(Referindo-se à casa de viúva pobre)
“Trabalhava muito, queimando os dedos ao fogão, e os olhos ao candeeiro, 
para comer e não cair.”

Rio de Janeiro
J. Maria Machado de Assim em Memórias Póstumas de Brás Cubas (1859-1869). 
Ficha: 18060

(Referindo-se à casa de um plantador de cacau)
“Os utensílios domésticos - jarros de barro, quartinhas e caçarolas - estavam 
no chão, em uma extremidade, perto do fogo de lenha, com um bule de café 
fervendo em trempe de barro.”

Arredores de Óbidos, Pará
Henry Walter Bates em O Naturalista no Rio Amazonas (1848-1859). 
Ficha: 24728/24729/ 25168/ 25169

(Referindo-se às cabanas dos índios Caiapós na aldeia de São José)
“No seu interior vêem-se pedras amontoadas, servindo de fogão, alguns 
cestos de formato característico, denominados jucunus, e às vezes alguns jiraus 
onde mal cabe o corpo de um homem. Nisso consiste todo o mobiliário das 
choupanas.”

Mossâmedes, Goiás
Auguste de Saint-Hilaire em Viagem à Província de Goiás (1819). Ficha: 24692

 
(Referindo-se ao pouso numa palhoça)
“Na cozinha, de indescritível sujidade, uma velha índia cozinhava, tendo 
espichado sobre carvões acesos, um tatu [...]. O fogão, ao centro da peça, era 
feito de uma dúzia de pedras [...]”

Santa Cruz, Espírito Santo
BIARD, François Biard em Dois Anos no Brasil (1858-1859). Ficha: 10270

(Referindo-se ao pernoite em Santa Cruz)
“A nossa gente colhe lenha e água por ali e prepara a frugal refeição de feijão 
com toucinho e carne-seca.”

Rio de Janeiro
SPIX, Johann Baptiste von Spix e Carl Friedrich Philippe von Martius em Viagem pelo Brasil 
(1817-1818). Ficha: 4227/ 3646/1879
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A cozinha é o cotidiano da vida das 

pessoas dentro de uma casa. Cê imagina 

uma casa sem uma cozinha… a região 

nossa é o seguinte: se eu chegar na sua 

casa e não tiver uma cozinha… 

Sem vê eles perguntam: Onde que é a 

cozinha? Sua cozinha fica onde? É 

lá fora? Porque tem que ter, pode não 

ter nada na casa, mas tem que ter uma 

cozinha. Uma casa sem cozinha não é casa.

Cordisburgo - MG, maio de 2019Brasinha (José Osvaldo)
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Guimarães Rosa em Grande Sertões: Veredas
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Rubem Alves disse que “o fogo é um poder bruxo, tem o poder de irrealizar 
o real”. Disse também que “teologia é coisa que deve ser feita na cozinha”.

Guimarães Rosa escreveu que “a brasinha de tudo, é só o mesmo carvão só”.

O que você quer incendiar pra acabar?

O que você entrega ao fogo para transformar?

Qual a brasa que você quer alimentar?

O que não pode queimar?

Acervo Museu Casa Guimarães Rosa, Cordisburgo - MG, maio de 2019

TEU CORPO SEJA BRASA

teu corpo seja brasa
e o meu a casa
que se consome no fogo

um incêndio basta
pra consumar esse jogo
uma fogueira chega
pra eu brincar de novo

Alice Ruiz

Acessando Memórias
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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

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/

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/7EM5DUbS4lztj0RhxcOnGn
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https://open.spotify.com/playlist/7EM5DUbS4lztj0RhxcOnGn
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Músicas

Pertodo fogo - Voz e composição de Rita Lee e Roberto de Carvalho
https://www.youtube.com/watch?v=7iReA5zJfH0

Fogão de lenha - Composição de Carlos Colla, Mauricio Duboc, Xororó
Voz de Chitãozinho e xororó 
https://www.youtube.com/watch?v=-nr3KhtSqMM

Você não entende nada - Composição e voz de Caetano Veloso
https://www.youtube.com/watch?v=F4TXkeJYxTE 

Boca de forno - Composição e voz de Luiz Gonzaga
https://www.youtube.com/watch?v=rOJr-WMcGX0

Fogo - Composição e voz Baiana System
https://www.youtube.com/watch?v=uGY_oB6ZzAM

Pedrada - Composição e Chico César
https://www.youtube.com/watch?v=ofRdvg1dnD8

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