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1. Título da ação: CASA DE TAIPA  

(X) Modo de construir     (  ) Modo de alimentar   (  ) Outra: 

 

2. Observado na(s) localidade(s) de: 

(X) Poxim         (X) Pontal de Coruripe         (  ) Outra: 

 

3. Descrição da espécie: -------------------------------------- 

 

4. Descrição da prática: 

 

 Ao que se refere aos aspectos técnicos, a taipa é uma antiga técnica construtiva 

consistindo em paredes erguidas a partir de terra úmida socada em moldes (a taipa de pilão) 

ou de tapamento. Constitui-se de finos e longos galhos que serve de estrutura da parede 

vedada com barro.  Geralmente as casas de taipa são cobertas de palha, sendo a do povo 

mais abastardo coberta de telha e aparentando terem sido erguidas com bloco cerâmico. No 

cotidiano local, à prática da tapagem são atreladas cantigas e rituais (ver entrevistas anexadas 

ao relatório).  

 

 “Tapagem”, “tapação” ou “tapamento” são expressões do linguajar local usadas como 

referência à etapa do processo construtivo da casa de taipa realizada em mutirão - prática de 

socialibilidade também presente nas localidades pesquisadas.    

 

 Conforme sinalizam as paisagens atuais de Poxim e do Pontal do Coruripe (paisagens 

construídas à imagem dos que ali vivem e trabalham), a casa de taipa conforme a tradição 

local - taipa coberta com palha de coqueiro – na duração se inscreve discretamente no 

conjunto arquitetônico dos respectivos povoados que inclui dentre seus elementos muitas 

edificações de taipa coberta de telha e/ou inteiramente de alvenaria.  
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 Atualmente é reduzido o número de casas de taipa cobertas com palha de coqueiro 

nos povoados, entretanto, os moradores mais antigos das localidades pesquisadas - 

importantes intérpretes da história do lugar - ao serem indagados sobre a paisagem do 

passado dão importância a este tipo de morada não apenas pelas vantagens em relação ao 

custo de sua edificação ou pela sua materialidade como teto que abriga, mas, sobretudo, por 

tudo aquilo que uma casa de taipa guarda e evoca para estes e outros moradores do sul de 

Alagoas.   

 

 As casas de taipa são construídas com as coisas que a terra dá e o processo 

construtivo em si, que pode ser registrado em comunidades da região Sul de Alagoas, através 

da oralidade, revelou-se como bem valioso para as pessoas de Poxim e do Pontal do Coruripe 

e com múltipla significação para as mesmas. Nestes contextos, portanto, o processo 

construtivo as casa de taipa coloca-se como uma importante via de acesso ao conhecimento 

de valores, da maneira de pensar e do modo de vida das pessoas que habitam estes 

povoados. 

 

 Com relação ao tapamento podemos dizer que esta etapa possui um aspecto lúdico 

que se torna evidente com o clima de festa durante o trabalho com cantigas e brincadeiras 

entre os participantes. O beneficiário do tapamento oferece bebida e comida aos parentes e/ou 

amigos aos que cooperam nesta tarefa. Pelo trabalho no tapamento de uma casa de taipa não 

há retribuição direta em dinheiro.  

 

 Além de baratear os gastos na construção da morada, o processo construtivo de uma 

casa de taipa desempenha um importante papel na edificação de laços de sociabilidade entre 

as pessoas que colaboram nesta prática. A reciprocidade urgida através desse sistema 

singular de cooperação, coloca-se como um elemento essencial para as pessoas das 

localidades de Poxim e Pontal do Coruripe e de outras que habitam a região sul de Alagoas, de  

construírem suas moradas no território de pertencimento e nos moldes da tradição local. 
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5. Formas de registro in loco:                     

(X) Fotografia 

(  ) Filmagem 

(X) Gravação de voz  

(  ) Croquis                                      

(X) Outra: Scaneamento de fotografias e anotações em diário de campo 

 

6. Levantamento fotográfico   

 Obs.: A prática não foi realizada durante o período da pesquisa. Os registros aqui 

indicados referem-se a casas de taipa construídas em localidades da região sul de Alagoas.   

 

  
Taipa 01 Taipa 02 

  
Taipa 03 Taipa 04 

 
Fonte: Arquivo pessoal de D. Ada, moradora de Pontal do Coruripe. 
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CONSTRUÇÃO DE CASA DE TAIPA EM PONTAL DE CORURIPE. 
 

   
Taipa 05 Taipa 06 Taipa 07 

  
Taipa 08 Taipa 09 Taipa 10 
 

   
Taipa 11 Taipa 12 Taipa 13 
 
Fonte: Arquivo pessoal de Melissa Mota 
 
 
 
      
 
 
 
 
 



 
 

FICHA DE CATALOGAÇÃO DAS PRÁTICAS – PATRIMÔNIO IMAT ERIAL 

                                                                                                    Código: [003] 

 75

CONSTRUÇÃO DE CASA DE TAIPA EM PIXAIM. 
 

   
          Taipa 14          Taipa 15 Taipa 16 

    
Taipa 17 Taipa 18 Taipa 19 
   

 
  

Taipa 20 Taipa 21 Taipa 22 

   
Taipa 23 Taipa 24 
 
Fonte: Arquivo pessoal de Madalena Zambi 
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7. Tipo de registro da prática elaborado nos século s XVI e XVII (indicar fonte) 
 
(  ) Referência não encontrada 
 
(X) Texto 
 
* LAET, Joan de. Historia ou anais dos feitos da Companhia privilegiada das Índias Ocidentais, 
desde o começo ate o fim dos anos de 1636. Retirado do Cd-rom que acompanha o Livro de 
FREIRE, Francisco de Brito. Nova Lusitânia, 1675. São Paulo: Beca Editora, 2004.   
 
 “(...) casebres de taipa e uma igrejinha pobre.” (p. 87) 
 
(X) Imagem  
 

  
Taipa 25 –  
Porto do Rio Paraíba, por Montanus, 1671. In: ADONIAS, Isa. Mapa - Imagens da Formação Territorial Brasileira. Rio 
de Janeiro: Fundação Emílio Odebrecht Ed., 1993.pg.156, fig.94 

  
Taipa 26 –  
Vista de Porto Calvo, por Montanus, 1671. In: ADONIAS, Isa. Mapa - Imagens da Formação Territorial Brasileira. Rio de 
Janeiro: Fundação Emílio Odebrecht Ed., 1993. pg.189, fig.127 
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Taipa 27 –  
Vista da Alagoas (Marechal Deodoro) Montanus, 1671.  In: ADONIAS, Isa. Mapa - Imagens da Formação Territorial 
Brasileira. Rio de Janeiro: Fundação Emílio Odebrecht Ed., 1993.pg.187, fig.124. 

 

 

Taipa 28 –  
Mocambos - Frans Post, 1659. Disponível no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro In.:  O Brasil e os holandeses. Belo 
Horizonte: Galeria do Palácio das Artes, 1999. 
 
8. Outras Observações: 
 
 


