




MESTRES ARTÍFICES
BAHIA

Cadernos de Memória



Trabalho em Madeira – forquilha para sustentar a cobertura e parafuso para moendas
Fazenda Extrema – Barra da Estiva



MESTRES ARTÍFICES
BAHIA

Cadernos de Memória

Eugenio de Ávila Lins e Mariely Cabral de Santana
Coordenação

Autores 
Eugenio de Ávila Lins

Mariely Cabral de Santana
Maria Hermínia Olivera Hernández

Silvia Pimenta d’Affonsêca



Presidente da República do Brasil
Michel Temer

Ministro da Cultura
Sérgio Sá Leitão

Presidente do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Kátia Bogéa

Diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial
Hermano Fabrício Oliveira Guanais e Queiroz

Diretor do Departamento de Patrimônio Material  
e Fiscalização
Andrey Rosenthal Schlee

Diretor do Departamento de Articulação e Fomento
Marcelo Brito

Diretor do Departamento de Planejamento  
e Administração
Marcos Rego

Diretor do PAC - Cidades Históricas
Robson Antônio de Almeida

Coordenador-Geral de Identificação e Registro
Deyvesson Israel Gusmão

Coordenadora de Identificação
Ivana Medeiros Pacheco Cavalcante

Acompanhamento técnico do projeto - DPI
Sara Santos Morais
Yeda Virgínea Belo Pires Barbosa 

Superintendente do Iphan-BA
Bruno César Sampaio Tavares

Supervisão técnica do projeto - Iphan-BA
Maria Paula Fernandes Adinolfi

Revisão do projeto gráfico
Raruti Comunicação e Design/Cristiane Dias

Diagramação
Gabriela Nascimento

Revisão de texto
Susane Barros

Universidade Federal da Bahia
Reitor
João Carlos Salles Pires da Silva

Vice-Reitor
Paulo Cesar Miguez de Oliveira

Assessor do Reitor
Paulo Costa Lima

Diretora da Faculdade de Arquitetura
Naia Alban Suarez

Vice-Diretora da Faculdade de Arquitetura
Elisabete de Araujo Ulisses dos Santos

EQUIPE DE EXECUÇÃO  
PROJETO MESTRES ARTÍFICES BAHIA
Centro de Estudos de Arquitetura na Bahia
Faculdade de Arquitetura - Universidade Federal  
da Bahia

Coordenação
Eugênio de Ávila Lins 
Mariely Cabral de Santana 

Historiador
Erivaldo Fagundes Neves 

Consultoria
Márcia Sant’Anna

Equipe de Pesquisadores
Joana Crivelente Horta
Maria Hermínia Olivera Hernández
Paula Plfüger Zanardi
Tiago Bucci
Silvia Pimenta d’Affonsêca

Estagiários
Carolina Barreto Caldas Costa
Felipe Soares Jacobina
Giovanna Demarchi Pereira
Jonas Lyrio Ximenes
Matheus Caldas Tanajura
Vitória Maria Matos Rodrigues

Fotografia
Iêda Marques e Equipe Executora do INRC-CD

Outubro de 2014 a outubro de 2016

www.iphan.gov.br  |  www.cultura.gov.br  |  www.arquitetura.ufba.br

CRéDITOS

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) -  Biblioteca Aloísio Magalhães, IPHAN

M586 Mestres artífices : Bahia / Eugenio de Ávila Lins e Mariely Cabral de Santana, coordenadores ; Eugenio  
  de Ávila Lins ... [et al.], autores. – Brasília, DF : IPHAN ; Salvador : UFBA, 2017. – (Cadernos de   
 memória; 4)
  299 p.

  ISBN 978-85-7334-326-7

  1. Arquitetura – Conservação e restauração. 2. Construção tradicional. 3. Artes e Ofícios. 4. Técnicas  
 Construtivas. 5. Mestres Artífices. I. Lins, Eugenio de Ávila. II. Santana, Mariely Cabral de. III. Série.

          CDD 720.288



Cobertura em Palha
Piatã



Trecho da Estrada Real – calçamento de pedras
Palmeiras





Detalhe da estrutura de pedra – Igreja de Sant’Ana
Rio de Contas



AGRADECIMENTOS

No centro do sertão, o que é doideira às vezes pode  
ser a razão mais certa e de mais juízo!

Guimarães Rosa (2005)

Agradecemos às inúmeras pessoas que partilharam suas histórias de vida, nas quais 
a bravura e a delicadeza caminharam uníssonas no enfrentamento dos desafios do 
viver nos sertões da Chapada Diamantina. O viver aprendendo e aprendendo a viver 
diante de uma natureza desafiadora forjou valores de vida onde o existir foi capaz de 
fazer sínteses criativas diante das inúmeras vicissitudes do cotidiano do homem do 
sertão: a dureza da seca deu lugar à capacidade criativa para solucionar os desafios 
da sobrevivência. A dor é transformada em coragem e doçura, e o viver em uma 
celebração cotidiana. Participar da “doideira do sertão” foi o grande aprendizado da 
equipe de trabalho. A palavra agradecimento não dá a dimensão do nosso sentimento 
de gratidão a todos que nos acolheram e dividiram seus sentimentos.

A cooperação foi uma palavra mágica no enfretamento da pesquisa, a colaboração 
ocorreu nos diversos segmentos da sociedade, gestores públicos profundamente 
vinculados com a preservação dos bens culturais, professores da rede pública, 
agentes culturais e instituições públicas e da sociedade civil que buscam na cultura 
o alicerce para as ações de fortalecimento da população da Chapada Diamantina em 
relação à sua qualidade de vida. 

Os mestres, são os Mestres, com suas famílias e agregados ofereceram o que tinham 
de mais valioso: seus aprendizados e suas experiências de vida. Como toda boa 
conversa, não faltou um bom assento e um cafezinho adocicado para descontrair 
e “prosear”. As entrevistas muitas vezes se transformaram em momentos de 
acolhimento superando as expectativas do trabalho.

Queremos agradecer, em especial, a equipe do Departamento de Patrimônio Imaterial 
(DPI) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de Brasília e da 
Bahia por estarem sempre juntos e presentes em todos os momentos desse trabalho 
e estender os nossos agradecimentos a Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Federal da Bahia (FAU/UFBA) pela confiança e apoio na execução deste Inventário. 
Por fim agradecemos ao apoio administrativo da Fundação de Apoio a Pesquisa e 
Extensão (Fapex).



Lajotas de barro artesanal
Povoado do Ribeiro – Morro do Chapéu



17

23

29

55

83

107

148

190

212

218

232

246

260

266

APRESENTAÇÃO

Devolutiva necessária, reconhecimento estruturante  
para o fazer arquitetônico 

Identificação dos mestres e artífices da  
construção civil tradicional da Chapada Diamantina – Bahia

Chapada Diamantina: compreendendo o contexto 

O patrimônio cultural da Chapada Diamantina 

Ofícios e saberes na Chapada Diamantina

Pisando o barro: construção com terra
Adobe/Taipa de enchimento ou Taipa de mão

Tijolinhos e adobinhos/Telhas e lajotas

A leveza da pedra
A pedra como material de construção/O ofício de calceteiro

Novos usos para a pedra

Da rocha ao pó: o fabrico da cal

O trabalho com a madeira

O trabalho com o metal: ferreiros,  
serralheiros e funileiros

O ofício de pedreiro e mestre de obras
Segredos e curiosidades da profissão / Novas perspectivas  

para a preservação dos saberes na Chapada Diamantina

 Considerações finais

Em busca do prumo, régua e compasso para a salvaguarda dos 
ofícios da construção tradicional na Chapada Diamantina



12

Lajotas de barro artesanal
Povoado do Ribeiro – Morro do Chapéu



13

Indicações de salvaguarda dos ofícios da  
construção tradicional na Chapada Diamantina

Referências

Glossário

Apêndice A  
Bens culturais protegidos na Chapada Diamantina

Apêndice B  
Unidades de conservação do patrimônio natural

Apêndice C 
Mestres da construção civil tradicional da Chapada Diamantina

272

276

282

290

293

294



14

Trabalho na madeira
Iramaia





16

Detalhe da cantaria do púlpito da igreja de Sant’Ana 
Rio de Contas



17

APRESENTAÇÃO
Kátia Borgea

Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan  

O Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) é um instrumento de identificação 
de bens culturais imateriais cuja elaboração é parte indissociável do Programa Nacional 
do Patrimônio Imaterial (criado pelo Decreto nº 3.551/2000). Desde sua publicação, 
em 2000, o Iphan tem atuado em pelo menos uma centena de projetos de identificação 
realizados com o INRC ‒ são cerca de 140 INRCs realizados, muitos dos quais resultaram 
em registros de bens imateriais ‒, de norte a sul do país, sobre os mais diversos temas 
que compõem a diversidade cultural brasileira. 

A construção de uma metodologia de inventário surge do processo de crítica ao campo 
patrimonial, em que diversos setores da sociedade passaram a questionar como os órgãos 
competentes atribuíam valores a determinados bens. A publicação do Manual do INRC 
teve como propósito central enfrentar uma série de questões desse campo. Nesse sentido, 
a implementação da metodologia objetivou ações que pudessem levantar, organizar e 
efetivamente trabalhar as referências culturais de determinados grupos, ou seja, os 
valores que esses próprios grupos identificam como importantes para a manutenção da sua 
memória e preservação do seu patrimônio. As referências culturais organizam contextos 
culturais bastante específicos, sendo, por isso, a base da construção de políticas públicas 
de salvaguarda do patrimônio imaterial. 

Nesses quase 17 anos de efetiva aplicação, o INRC tem contribuído à promoção do patrimônio 
cultural imaterial, seja mobilizando grupos sociais historicamente à margem das políticas 
de preservação do patrimônio cultural, seja produzindo dados de riqueza inestimável 
para a valorização de saberes tradicionais. A identificação dos diversos ofícios do INRC 
da Chapada Diamantina através dos seus detentores, que transmitem, há gerações, seus 
saberes e técnicas da lida com a madeira, com o barro, com a pedra, com o adobe etc., é 
um exemplo dessa ação riquíssima de salvaguarda do patrimônio imaterial. 

O Iphan tem incentivado e apoiado pesquisas sobre o assunto também nos estados de 
Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina com a finalidade de valorizar e disseminar 
este conhecimento tradicional para a sociedade em geral, dada sua importância no meio 
acadêmico, profissional e também de mercado. Isso porque, no Brasil é possível encontrar 
de remanescentes a construções inteiras erguidas com técnicas construtivas oriundas 
da experiência popular. É necessário valorizar e difundir este conhecimento. Por isto é 
importante documentar e divulgar o ofício e saberes de mestres e artífices, buscando 
também sua preservação, apoio e fomento.  

Os processos de identificação realizados com o INRC tornaram-se cada vez mais complexos 
com os anos, pelas diversas demandas da sociedade civil e aperfeiçoamento paulatino 
dos técnicos do Iphan em relação às diretrizes da política de patrimônio imaterial, o que 
tem impulsionado atividades de avaliação e possível revisão do instrumento, no intuito de 
ampliar seu alcance e diversificar suas formas de realização. Os resultados gerados por 
este INRC dos Mestres Artífices da Chapada Diamantina são, sem dúvida, desafiadores 
no sentido de repensar a potencialidade de processos de preservação possibilitados pela 
realização de pesquisas conduzidas com o inventário. 
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Modelagem de Adobes 
Distrito de Ventura – Morro do Chapéu
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Hermano Fabrício Oliveira Guanais e Queiroz
Diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial – Iphan

Antes de começar o trabalho, temos que ouvir as pedras.  
Parar e escutar. Não é coisa de maluco não!  

Prestando atenção no silêncio, a gente sabe se tem algum risco  
de desmoronamento ou outra coisa que possa acontecer. 

Clovis Neves Araújo, o Mestre Tatai (2016)

É o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) um competente instrumento 
para promover a identificação e valorização do patrimônio cultural, seja na sua 
dimensão material, como imaterial ‒ seus detentores, produtores e os chamados 
mestres tradicionais. É também por meio da política de inventários que o Estado, 
até então solitário nas práticas preservacionistas, tem a perspectiva de buscar 
efetivamente a aproximação das comunidades no desenvolvimento das políticas 
públicas, já que o patrimônio se constrói a partir dessa mediação ‒ das conversas 
com pessoas e grupos, oportunidade em que se ganha confiança, legitimidade maior 
de atuação, se conhece a realidade e se trabalha as identidades, os modos de vida, 
as diferentes visões de mundo. 

O propósito dos inventários realizados pelo Iphan é basicamente esse, e não foi 
diferente na realização do Inventário dos Mestres Artífices da Construção Tradicional 
na Chapada Diamantina, executado em parceria com a Faculdade de Arquitetura 
da Universidade Federal da Bahia. Neste projeto foram inventariadas as técnicas 
tradicionais de construção civil na Chapada Diamantina, um território identitário 
vasto, natural e culturalmente rico. Fato é que os resultados da aplicação do 
INRC, para além da identificação e produção de conhecimento, têm considerável 
potencial transformador, porque objetivam justamente a valorização simbólica de 
formas tradicionais de construir, tão fortemente sufragadas pelas novas tecnologias 
construtivas e pelas ciências da Engenharia e da Arquitetura, ainda que seja uma 
prática cultural viva e presente nas cidades contemporâneas.

E como poderá ocorrer essa transformação? A partir da demonstração de que esses 
saberes, e também os mestres, deverão ser reconhecidos, não só pela comunidade, 
mas pelo Poder Público, através da sua participação em projetos e programas de 
transmissão, oficinas, políticas públicas etc. Nessas localidades o adobe, o enchimento 
e outras técnicas tradicionais estão vivíssimos e são feitas com qualidade, sendo uma 
possibilidade construtiva para a atualidade, propiciada, inclusive, pelo seu menor 
custo.  É uma arquitetura que, embora à margem dos cânones que ditaram as práticas 
preservacionistas no Brasil, se mantém atual e dotada de significados especiais para 
a comunidade que a vivencia. 

O INRC dos Mestres Artífices da Chapada Diamantina abordou uma prática cultural 
tradicional viva e que deve ser incentivada cada vez mais. São construções que 
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raramente se distinguem por sua grandiosidade ou excepcionalidade, mas que têm a 
capacidade de pertencer ao passado e também ao presente, porque são ainda vivas, 
adequadas, seguras, duradouras, eficientes e mais baratas até. Este estudo tratou, 
em síntese, de identificar quais são os ofícios existentes, como eles são executados 
por cada mestre, quais são as variações que existem nos territórios de pesquisa;  
a existência de ofícios tradicionais, como o do adobeiro, investigando que tipo de 
adobe é produzido e onde é produzido cada um; quais são os mestres que estão 
envolvidos nesse processo, qual é o passo a passo da técnica, e ainda os diversos 
bens culturais que estão associados a essas práticas.

Como geralmente ocorre com outros inventários, tem-se um universo extremamente 
amplo, diversificado, um Sítio em que cada localidade é diferenciada da outra, pois 
não se tem uma Chapada homogênea. Os problemas encontrados, em cada um desses 
inventários, são completamente diferentes: o enfrentamento de questões ambientais 
muito fortes, sociais, econômicas e políticas. Há, no caso da Chapada Diamantina,  
o turismo predatório que tenta banir essas técnicas tradicionais, trazendo os tijolinhos 
de concreto para uma construção mais rápida e ágil. Ao mesmo tempo, uma quebra 
das tradições e costumes, porque o saber dos mestres envolve alguns ritos de 
festejos, tradições garimpeiras, práticas ancestrais de comunidades negras, trabalhos 
em mutirão, que marcam a vivência coletiva, ritos de festividades, preparação do 
alimento, e que, de repente, são suprimidos porque todos estão envolvidos em outras 
coisas mais inovadoras: tijolo pronto, janela pronta, fácil e rápida...

Além disso, o fato de que esta região se situa em áreas de Parque Nacional impõe 
limitações maiores quanto à retirada de matéria-prima, exigindo-se uma atenção 
especial quanto à possibilidade de promover o uso sustentável desses materiais 
pela comunidade local e também a necessidade de maior interação dos órgãos de 
preservação do patrimônio cultural, ou vice-versa, com os organismos do meio 
ambiente e até mesmo do Ministério Público e Poder Judiciário, a fim de que direitos 
culturais não sejam eliminados em detrimento de outros bens e valores jurídicos.

A Chapada Diamantina continua tendo potenciais enormes: engloba um Parque 
Nacional e há um grau de aproximação das populações com essas técnicas ainda 
vigentes. E aí, necessária maior valorização dos mestres enquanto sujeitos ativos do 
patrimônio, tanto pela União quanto pelos Estados e municípios, para poder reinseri-
los numa lógica de mercado; um trabalho complexo, porque para isso acontecer 
é imprescindível uma movimentação entre eles mesmos e também aproximação e 
interlocução com os governos, para fins de atendimento a demandas específicas dos 
grupos envolvidos. 

São múltiplos os potenciais que esse INRC pode ter, dentre eles o potencial acadêmico, 
originando materiais de pesquisa para aplicação didática. Um dos resultados 
produzidos foi o seminário ArqPop, realizado em parceria com a Universidade Federal 
da Bahia, que apresentou um denso material para conhecimento, aplicação prática 
e estudo. A publicação que ora é apresentada, assim como outros produtos gerados 
ao longo da pesquisa, identificaram muitas práticas e conhecimentos tradicionais já 
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um tanto esquecidos pelos detentores, dando ensejo a sua potencial reinserção nas 
atividades do cotidiano das comunidades, transformando muitas realidades, tendo 
em vista a possibilidade real de dinamização das economias.

A ideia é que este é um INRC com uma perspectiva de ações futuras, com muitas 
possibilidades e com a finalidade maior de, através da comunhão de esforços do poder 
público, universidade e sociedade se buscar a valorização e apoio à continuidade e 
sustentabilidade desses saberes tradicionais.

Taipa de Enchimento
Povoado de Iuna – Lençóis
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Produção de Adobinhos – secagem
Distrito de Fedegosos – Morro do Chapéu
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DEVOLUTIVA NECESSÁRIA,  
RECONHECIMENTO ESTRUTURANTE  
PARA O FAZER ARQUITETÔNICO

Naia Alban Suarez
Diretora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia - UFBA

Em 2000, o Iphan estabelece procedimentos para a realização de Inventários 
Nacionais de Referências Culturais (INRC), em uma ação que sinaliza a necessidade 
de salvaguardar os bens culturais a serem protegidos. Estabelece-se assim, novas 
possibilidades para a estruturação de reconhecimentos de nosso patrimônio cultural, 
seja ele material ou imaterial, por parte das instituições de pesquisa relacionadas 
à área cultural. Em 2008, o Iphan dá início a um projeto denominado “Mestres e 
Artífices da Construção Tradicional” que visa o inventário e registro dos saberes 
ligados à construção civil, não somente como forma de ressaltar os vínculos entre 
materialidade e imaterialidade, mas também valorizar esses conhecimentos que 
ainda têm grande importância na contemporaneidade.

Dentro dessa política estabelecida, o Iphan propõe a realização deste Inventário 
Nacional das Referências Culturais dos Mestres e Artífices da Construção Civil 
Tradicional na Chapada Diamantina, pelo Centro de Estudos da Arquitetura da Bahia 
(CEAB) e o Grupo de Pesquisa Arquitetura Popular: espaços e saberes – GP ARQPOP, 
vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA), que vem cumprir um papel 
importante na relação entre a universidade pública e a sociedade. Uma atividade de 
extensão de mão dupla onde todos aprendem.

Ao inventariar os mestres e artífices da Chapada Diamantina, a FAUFBA preenche 
uma demanda necessária de registro, por tratar-se de um território com acúmulo de 
vários movimentos exploratórios – ouro, diamante, gado, borracha de carnaúba –, 
dinâmicas econômicas que deixaram marcas históricas construídas. Um território que 
se constitui por superposições, arruinamentos e reconstruções cíclicas, com técnicas 
que se utilizavam da materialidade do lugar e do conhecimento trazido por cada 
construtor em consonância com a natureza.

Registrar esses processos das técnicas construtivas, para além de possibilitar a 
manutenção de parte desse patrimônio construído herdado, o Inventário sinaliza para 
as instituições públicas, que lidam com o nosso patrimônio cultural, a necessidade 
de reforçar as relações sociais e suas práticas colaborativas que se esgarçam frente 
à nossa sociedade de consumo. Esse descompasso entre as políticas públicas e a 
produção desses mestres e artífices da construção tradicional, gera a desvalorização 
dos detentores dos saberes, que não conseguem mais transferir os conhecimentos 
práticos por não atrair jovens, interrompendo assim um ciclo estabelecido de mestres 
e aprendizes por séculos. 
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O reconhecimento desses processos tradicionais e de seus detentores, através do 
olhar dos jovens estudantes de Arquitetura de nossa FAUFBA, sinaliza, por um lado, 
a importância de pesquisa-extensão desta natureza na formação de nosso estudante 
que passa a compreender, valorizar e incorporar em suas propostas projetuais 
tecnologias locais, e, por outro lado, reconhecer, registrar e promover um suspiro de 
vida a esses artistas, mestres e artífices da construção artesanal, enquanto aguardam 
por políticas públicas significativas de incentivo e valorização de suas atividades 
profissionais.

 

Casario construído em Adobe 
Distrito de Ventura – Morro do Chapéu
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Telhas artesanais – Olaria de Mestre Isaias
Povoado de João Amaro – Iaçú
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Construção de cerca de Sisal
Povoado de Cajazeiras – Iraquara
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Paisagem da região de Igatu
Andaraí
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IDENTIFICAÇÃO DOS MESTRES E ARTÍFICES 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL TRADICIONAL  
DA CHAPADA DIAMANTINA – BAHIA

O projeto mestres e artífices, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), tem o objetivo de identificar, documentar e buscar formas 
de transmissão dos saberes e ofícios tradicionais, com a perspectiva de valorização 
dos detentores destes conhecimentos, assim como possibilitar o uso de técnicas e 
materiais para além dos projetos de restauração.  

A metodologia de aproximação e identificação dos saberes e ofícios, na região da 
Chapada Diamantina ‒ Bahia esteve ancorada nas recomendações e procedimentos 
estabelecidos no Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) do Iphan e 
em acordo com o Decreto-Lei nº 3351 de 4 de agosto de 2000 e as recomendações 
estabelecidas pela Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, 
da Unesco (2003), que recomenda a execução de “inventários nacionais de bens 
culturais a serem protegidos”.

Considerando as referências culturais como práticas e lugares apropriados pela cultura 
na construção de sentidos de identidade, (IPHAN, 2000), a investigação dos mestres 
e artífices da Chapada Diamantina buscou identificar as atividades desenvolvidas por 
pessoas da região, reconhecidas como conhecedoras das técnicas e da matéria-prima 
que particularizam ou identificam um determinado grupo social. Assim, partindo da 
aproximação com a arquitetura local foi-se buscando conhecer quem fazia o adobe, 
quem trabalhava com a pedra ou ainda quem sabia lavrar a madeira e construir 
tesouras, moendas ou currais.

A cada aproximação com esse rico território cultural era constatado que, apesar 
de similar, as referências culturais identificadas apresentavam uma geografia 
própria e uma direta dependência com a natureza e o grupo social que a produzia. 
Assim, apropriando-se da metodologia do INRC ‒ instrumento de identificação 
do patrimônio cultural, aplicado pelo Iphan, para produzir conhecimento sobre  
o patrimônio cultural nacional, principalmente, o patrimônio de natureza imaterial ‒  
o processo de investigação e identificação dos bens culturais, em especial os saberes 
e ofícios da construção civil, na Chapada Diamantina, foi estruturado em três etapas: 
Levantamento Preliminar, Identificação e Documentação, que correspondem a níveis 
sucessivos de aproximação entre os levantamentos pré-existentes (referências 
bibliográficas e iconográficas e relatos históricos) e a sua complementação com 
documentação etnográfica produzida em campo ‒ pesquisa direta.

Para a realização da Etapa Preliminar do INRC dos Mestres e Artífices da Construção 
Civil Tradicional da Chapada Diamantina, a pesquisa foi dividida em quatro momentos 
distintos, que se estenderam de outubro de 2014 a julho de 2015, a saber: revisão 



30

bibliográfica e levantamento de dados, reconhecimento da área de estudo e primeiros 
contatos com gestores públicos e agentes culturais; apresentação do projeto às 
comunidades e obtenção de anuências; pesquisa de campo e registro das referências 
culturais. 

A revisão bibliográfica e os primeiros contatos com a área de estudo foram 
fundamentais para identificar que a área, inicialmente, mapeada para a pesquisa, 
apresentava diferentes unidades territoriais, ainda que demonstrassem certo grau de 
articulação interna, em termos de uma dinâmica cultural ou econômica estruturada 
no primeiro momento pelos caminhos do gado e exploração do diamante e do ouro 
e hoje pela atividade turística. Assim, com o objetivo de cumprir a metodologia 
do INRC, no que concerne à fase do Levantamento Preliminar, a primeira atividade 
realizada pela equipe executora foi a definição do Sítio de estudo.  Segundo o Manual 
do INRC, o Sítio compreende um recorte territorial, estabelecido para a pesquisa, que 
deve apresentar similaridade quanto ao modo de vida, a forma de conduta e valores 
culturais de seus habitantes, não correspondendo, necessariamente, a delimitação 
física ou política do território. (IPHAN, 2000)

A princípio, a área definida como Sítio para este INRC seria a região do estado da Bahia 
denominada Chapada Diamantina. Após contato preliminar estabelecido no território 
da Chapada Diamantina, quando ocorreram as primeiras aproximações com as 
comunidades envolvidas, entrevistas, apresentação do projeto para gestores públicos 
e a análise da revisão bibliográfica foi possível identificar: a diversidade geográfica, 
econômica, sociocultural da região e, consequentemente, a grande variedade das 
manifestações culturais, o que tornou a equipe mais consciente dos desafios a 
enfrentar. Assim, ancorado no conceito de Sítio, a equipe executora delineou alguns 
princípios norteadores para a definição da área de investigação, que foram aprovados 
pelos supervisores do Iphan. Esta análise foi ancorada nos seguintes pontos: a 
extensão territorial da área denominada Chapada Diamantina, que corresponde a 
56 municípios do estado da Bahia, e que apresentam características físicas distintas, 
com serras, vales, caatinga, cerrado, matas ciliares, entre outras; processos variados 
de ocupação do interior do país, desde a colonização do Brasil até o momento atual 
e, consequentemente, distintas dinâmicas econômicas que favoreceram diferentes 
processos de fixação do homem neste território; o reconhecimento, pelos órgãos 
de preservação, no âmbito federal, estadual e municipal do rico patrimônio cultural 
da região e consequentes tombamentos e registros; análise das políticas públicas 
desenvolvidas pelo estado da Bahia, principalmente, no que se refere às propostas de 
desenvolvimento do turismo para as regiões do Estado, por meio das denominadas 
áreas turísticas, na década de 1990, e, mais recentemente, a divisão do Estado em 
Territórios de Identidade.1

Com base no cruzamento desses dados foi definida como Sítio de estudo para a 
realização do Inventário Nacional das Referências Culturais dos Mestres e Artífices 
da Construção Civil Tradicional na Chapada Diamantina, aqui denominado de INRC-
CD, a área que corresponde ao Território de Identidade Chapada Diamantina, com 24 
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Mapa 1
Definição do Sítio de pesquisa                                                                                 
Fonte: Equipe Executora do INRC-CD (2015).
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munícipios e uma extensão territorial de 32.407,36 km². Fazem parte deste Território 
os seguintes municípios: Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, Boninal, Bonito, Ibitiara, 
Ibicoara, Iramaia, Iraquara, Itaetê, Jussiape, Lençóis, Marcionílio Souza, Morro do 
Chapéu, Mucugê, Novo Horizonte, Nova Redenção, Palmeiras, Piatã, Rio de Contas, 
Seabra, Souto Soares, Utinga e Wagner. 

Em atendimento às recomendações do INRC, foram realizadas reuniões setoriais com 
ampla divulgação e participação de gestores públicos, atores culturais e população em 
geral. A finalidade dessa etapa do trabalho foi a apresentação e discussão do projeto 
mestres e artífices e procedimento metodológico da pesquisa. Neste momento, foram 
também identificadas pessoas da comunidade que se disponibilizaram a integrar a 
equipe executora e se obteve a anuência para a realização do trabalho de campo. 
Considerando as especificidades do projeto e a disponibilidade dos recursos financeiros 
alocados para a etapa do levantamento de campo, se definiu que as reuniões para 
a apresentação do projeto não deveriam ocorrer de forma individualizada em cada 
município do Território de Identidade da Chapada Diamantina. Assim, junto com 
os supervisores do Iphan, foram definidos quatro municípios para a realização 
das reuniões, considerando as facilidades de infraestrutura e de mobilização dos 
representantes culturais dos municípios envolvidos na pesquisa. As reuniões de 
anuência ocorreram nos municípios de Morro do Chapéu, Andaraí, Piatã e Seabra. 

Em conformidade com o Manual do INRC (IPHAN, 2000), a etapa do Levantamento 
Preliminar, no que diz respeito à coleta de dados foi iniciada com a leitura e revisão 
bibliográfica2 que permitiu a identificação da produção literária sobre a Chapada 
Diamantina em três grandes eixos: o primeiro eixo reúne referências direcionadas para 
a historiografia, dados demográficos, econômicos, sociológicos, culturais, geológicos, 
potencial turístico e cultural, manifestações da cultura popular ‒ festas, patrimônio 
artístico e cultural, ofícios voltados para o artesanato etc. Este repertório permitiu o 
aprofundamento em conteúdo específico sobre o Sítio e o entendimento das dinâmicas 
que o caracterizam; o segundo eixo da revisão bibliográfica apresenta os materiais 
de construção e técnicas construtivas, sobretudo, aqueles diretamente relacionados 
com as técnicas tradicionais empregadas no Sítio, especificidades construtivas, assim 
como detalha alguns ofícios. Em algumas referências, foi possível identificar uma 
direta vinculação entre o fazer construtivo e a consolidação e/ou restauração da 
técnica com vistas à conservação de edifícios históricos ou como forma de incentivo 
para a execução de edificações contemporâneas utilizando técnicas tradicionais, 
caso específico dos novos processos de bioconstrução, encontrados em Lençóis e 
Rio de Contas; o terceiro grupo focaliza os materiais recorrentes na construção civil 
tradicional, trazendo estudos que particularizam os usos e possibilidades destes 
materiais.

O campo de investigação direta se desenvolveu com o reconhecimento in loco dos 
detentores da cultura local e do acompanhamento das manifestações culturais 
representativas do modo de viver das comunidades em estudo, apreendendo os 
signos e significados de cada grupo envolvido. 
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Casario da Vila de Iraporanga
Iraquara

Casario – área rural
Povoado de Sincorá Velho – Barra da Estiva
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Considerando a extensão do território, o tempo para execução da pesquisa de campo 
e a metodologia do INRC, referente à Etapa Preliminar, cada município foi dividido 
em regiões. Estas regiões foram definidas a partir das características geográficas, 
processo de ocupação do território, características econômicas, que, associado às 
indicações preliminares cedidas pelos gestores públicos e culturais sobre as referências 
culturais, delinearam diferentes áreas para a pesquisa. Deste modo, a equipe se 
aproximou de diferentes regiões por municípios, visitando povoados e distritos, o que 
possibilitou um amplo conhecimento das referências culturais em diferentes regiões 
do município, identificando semelhanças e particularidades.

Nessa etapa, além dos levantamentos fotográficos e iconográficos, foram realizadas 
665 entrevistas, com diferentes representantes da sociedade civil, nos 24 municípios 
que correspondem ao Sítio de estudo. Os primeiros contatos foram estabelecidos com 
gestores públicos, em especial secretários de Educação e Cultura, Meio Ambiente e 
diretores de Cultura. Em seguida a equipe se aproximou dos participantes de grupos 
culturais reconhecidos pela comunidade, professores da rede pública de ensino, 
moradores, representantes de associações religiosas – católicos, neopentecostais e 
religiões de matriz africana – representantes de Organizações Não Governamentais 
(ONGs) e instituições que atuam na região em prol da melhoria da qualidade de 
vida dos habitantes, e da preservação do patrimônio natural e lideranças das mais 
diversas matrizes religiosas, agentes de saúde e agentes culturais. Essas entrevistas 
serviram de ponto de partida para a construção de uma ampla rede de representantes 
dos bens culturais, no Sítio de estudo, e possibilitou a construção da primeira lista 
de referências culturais, assim como, uma relação de pessoas representativas para a 
cultura dos municípios, tanto na sede como nos distritos e povoados. Em quase todos 
os municípios, a equipe executora contou com o apoio da população local. A adesão 
destas pessoas à equipe facilitou o trabalho de campo e ofereceu maior confiabilidade 
à pesquisa, o que muito facilitou o contato e diálogo com os representantes das 
referências culturais. A cada entrevista se ampliava a rede de contatos, aumentando 
o número de pessoas a serem entrevistadas e, consequentemente, um maior número 
de bens a ser registrado.

Essas entrevistas foram agrupadas de acordo com as categorias estabelecidas pelo 
Decreto-Lei nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, e foram identificadas 1.114 referências 
culturais consideradas como bens representativos da cultura das populações residentes 
no Sítio Chapada Diamantina. Os bens identificados estão distribuídos nas seguintes 
categorias: celebrações 185 bens, edificações 197 bens, forma de expressão 187 
bens, lugar 188 bens, ofícios 153 bens, ofícios da construção tradicional 114 bens e 
bens em memória 90.3
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Gráfico 2
Referências culturais % de bens por município do Sítio        
Fonte: Equipe INRC_CD: 2014-2015.

Gráfico 1 
Referências culturais por categorias no Sítio de estudo
Fonte: Equipe INRC_CD: 2014-2015. 
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Antiga Estação Ferroviária 
Distrito de Jequi – Iramaia
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Importante salientar que, a equipe executora do INRC, tem consciência que o número 
de bens culturais existente no Sítio Chapada Diamantina, nas mais diversas categorias 
é bem maior do que os que foram inventariados. A aproximação e o contato com os 
detentores das manifestações culturais exigem, muitas vezes, um tempo de longa 
duração e deslocamentos por toda a área rural do território que, pela extensão do 
território de estudo e dificuldades de infraestrutura não foi possível abarcar.

De acordo com o Manual do Inventário Nacional de Referências Culturais (IPHAN, 
2000), os Sítios não são homogêneos e podem ser subdivididos em localidades que 
guardam similaridades econômicas, culturais, sociopolíticas, ambientais ou temáticas, 
não necessariamente coincidindo com as definições territoriais de caráter político-
administrativo, a exemplo dos limites dos municípios.

Partindo desse princípio e considerando as diversas dinâmicas econômicas e sociais 
responsáveis pela ocupação e fixação do homem nesse território, assim como, 
os aspectos físicos do Sítio, foi realizado o cruzamento de todas as informações 
coletadas. No que se refere às características físicas do território, a base para análise 
foi constituída pelos dados referentes à topografia e à hidrografia, responsáveis 
pelos diversos processos de ocupação no Sítio. Estes processos, ao longo do tempo, 
definiram as diferentes rotas de circulação e o desenvolvimento da economia e a fixação 
do homem no território. Com relação à ocupação do território, foram considerados 
diferentes aspectos dentre os quais os vinculados às dinâmicas econômicas, tais 
como a mineração – a exploração do ouro e do diamante – e os caminhos do gado e 
da agricultura. Estes últimos são responsáveis pela fixação do homem no território e 
definidor na formação de vilas e cidades. Essa análise propiciou identificar três grandes 
regiões no Sítio em estudo: a área central onde ocorreu a expansão da pecuária e 
exploração de ouro e diamante; a região correspondendo à Bacia do Rio Paraguaçu, 
com o desenvolvimento de atividade de subsistência e a última região, mais a oeste 
que esteve à margem do processo inicial de ocupação e onde se desenvolveram as 
atividades de cana-de-açúcar e plantio de café.

O contexto socioeconômico atual foi outra importante fonte para a definição das 
localidades. Para o entendimento das novas dinâmicas existentes no Sítio foram 
fundamentais as informações sobre a exploração mineral; os empreendimentos 
vinculados ao agronegócio e ao turismo; a infraestrutura como as vias de circulação 
(estradas federais, estaduais e aeroportos) e a chegada de uma nova população para a 
área que vem promovendo uma nova dinâmica para a Chapada Diamantina. Soma-se 
ainda, aos aspectos acima mencionados, os dados estatísticos referentes à economia, 
saúde, educação e cultura como, por exemplo, os Índices de Desenvolvimento 
Humano (IDH), os avanços educacionais e as propostas governamentais que se 
referem à valorização da cultura para este território. Todas estas informações foram 
fundamentais para a compreensão das similitudes e diferenças coexistentes no 
território. Assim, é possível identificar que a região central se consolida na perspectiva 
dos agronegócios, turismo cultural e ecoturismo, tendo um maior desenvolvimento 
a partir da abertura da BR-242 que margeia o município de Seabra; a região do rio 
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Mapa 2
Contexto histórico-econômico – séculos XVIII-XX
Fonte: Equipe Executora do INRC-CD, 2015.



40

Vista da Serra do Tromba – Distrito de Catolés
Piatã
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Mapa 3
Contexto histórico-econômico – séculos XX-XXI
Fonte: Equipe Executora do INRC-CD, 2015.
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Paraguaçu e norte do Sítio, correspondendo ao município de Morro do Chapéu as 
atividades da pecuária e a região mais a oeste se estrutura economicamente, com a 
exploração de minérios e atividades agrícolas – café e cana-de açúcar. Vale ressaltar 
a iniciativa do Estado, na preservação dos bens naturais com a criação do Parque 
Nacional da Chapada Diamantina, no âmbito federal, diversos parques e Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs), no âmbito estadual e a iniciativa de alguns municípios 
para a criação de reservas e parques municipais. Estas iniciativas incentivaram o 
ecoturismo e a preservação das manifestações culturais, principalmente na região 
mais central do Sítio em estudo.

Outro ponto fundamental para a definição das localidades foi a análise e superposição 
das informações anteriormente descritas com o registro dos bens tombados ou 
registrados, no âmbito federal, municipal e estadual, assim como a análise das unidades 
de preservação ambiental, responsável direta ou indiretamente pela preservação da 
matéria-prima utilizada pelos artífices da Chapada Diamantina. (Apêndice A)

Igreja São João Batista
Distrito Campos de São João - Palmeiras
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Mapa 4 
Sintese dos bens tombados ou registrados no Sítio em estudo
Fonte: Equipe Executora do INRC-CD, 2015.
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Mapa 5
Unidades de preservação ambiental
Fonte: Equipe Executora do INRC-CD, 2015.
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Mapa 6 
Divisão das localidades no Sítio 
Fonte: Equipe Executora do INRC-CD, 2015.
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Entendendo que as localidades são configurações socioespaciais menores do que a 
grande área de estudo – Sítio –, o cruzamento das informações coletadas propiciou 
a subdivisão da área em cinco Localidades estruturadas a partir da formação de 
uma rede de atividades culturais reconhecidas pelos atores sociais do Sítio como 
representativas das manifestações culturais que nele ocorrem. Assim, o Sítio 
foi dividido em cinco Localidades: Localidade 1 – denominada Morro do Chapéu; 
Localidade 2 – Seabra; Localidade 3 – Lençóis; Localidade 4 – Itaetê e Localidade 
5 – Barra da Estiva.

CARACTERÍSTICAS DAS LOCALIDADES DO SÍTIO  
CHAPADA DIAMANTINA

Localidade 1: Denominada Localidade de Morro do Chapéu – composta pelo território 
dos atuais municípios de Morro do Chapéu, Bonito, Utinga e Wagner.  A localidade 
apresenta altitudes que variam entre 460 m e 1.011 m e os biomas que fazem parte 
dessa região são a caatinga e a Floresta Estacional Decidual e Semidecidual. 

A história da ocupação e do povoamento da localidade está relacionada ao processo de 
ocupação da região da Chapada Diamantina, vinculada principalmente à descoberta 
do diamante e ao desenvolvimento da criação de gado. Em 1842, na Serra das 
Aroeiras, localizada, no atual município de Morro do Chapéu, ocorre a descoberta do 
diamante, tornando esta região uma grande produtora até o início do século XX. Os 
municípios que compõem a referida localidade foram desmembrados, principalmente, 
do território do município de Morro do Chapéu. Na atualidade, o referido município 
exerce o papel de polo comercial e de serviços para os demais que fazem parte da 
localidade. 

Localidade 2: Denominada Localidade de Seabra – composta pelos municípios de 
Seabra, Iraquara, Souto Soares, Boninal, Novo Horizonte e Ibitiara.  A localidade  
possui altitudes que variam entre 620 m e 955 m. Devido ao seu posicionamento 
no território, localizado mais para oeste da Chapada Diamantina, possui a caatinga 
como vegetação predominante. Vale ressaltar que, nos municípios de Novo Horizonte, 
Ibitiara, Seabra e Boninal há ocorrência de transição de biomas – caatinga/Floresta 
Estacional, enquanto  que, em Souto Soares e Iraquara, a vegetação que predomina 
é apenas a caatinga. Outro estágio de transição que varia entre a caatinga e o cerrado 
ocorre entre os municípios de Seabra e Boninal que, provavelmente, justifica-se pela 
proximidade destes territórios. 

A ocupação da área ocorre em função da descoberta do ouro e da expansão da pecuária. 
As estradas que ligavam as minas de Jacobina as de Rio de Contas cortavam a referida 
região. Seabra constitui, na atualidade, um grande polo comercial e de serviços, 
exercendo sobre os demais municípios da localidade total liderança econômica. 
Observa-se que nos últimos anos, a região vem se consolidando como centro de 
produção agrícola, baseada no sistema de irrigação e da agricultura familiar.
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Localidade 3: Denominada Localidade de Lençóis – composta pelos municípios de 
Lençóis, Palmeiras, Andaraí, Mucugê e Ibicoara. A localidade apresenta altitudes 
acima de 1400 m. Predomina a vegetação de Mata Atlântica (caracterizada pelas 
Florestas Estacionais), principalmente, nas áreas que apresentam baixas altitudes, 
no caso, Lençóis e Andaraí. Tal bioma possui um clima de duas estações: um chuvoso 
e outro seco. Devido à presença das Serras do Bastião e do Sincorá, observa-se a 
transição de biomas entre a Mata Atlântica, a caatinga e o cerrado. 

O território correspondente a essa localidade está vinculada, historicamente e 
economicamente, à exploração do diamante a partir do século XIX e suas terras 
correspondem a quase totalidade do Parque Nacional da Chapada Diamantina. 
Atualmente, o turismo é a principal fonte de economia da região, em função das 
riquezas naturais e do patrimônio material e imaterial registrado nas cidades históricas 
de Lençóis, Palmeiras, Mucugê ou no distrito de Igatú, munícipio de Andaraí. 

Localidade 4: Denominada Localidade de Itaetê – composta pelos municípios de 
Itaetê, Iramaia, Marcionílio Souza e Nova Redenção.  A localidade possui altitudes 
que variam entre 292 m e 607 m e apresenta como característica a transição entre a 
Mata Atlântica e a caatinga. Tanto as temperaturas quanto as pluviosidades médias 
anuais possuem uma homogeneidade muito grande nos municípios que a compõem. 
A maior unidade paisagística da localidade é a Caatinga Lajedinho. 

A exploração do ouro e do diamante e a criação de gado foram fundamentais na 
consolidação da região, propiciando a chegada de novos habitantes e o surgimento 
de povoações. Dois importantes vetores de circulação foram fundamentais para 
ocupação da referida localidade: o surgimento da estrada que ligava Brumado à 
Feira de Santana, por onde transitavam as tropas com gado e outras mercadorias, 
propiciando os primeiros pousos para o descanso e o abastecimento; e a implantação 
da estrada de ferro ligando o Nordeste ao Sul do país no início do século XX, conhecida 
como Estrada de Ferro Central do Brasil. A referida estrada de ferro atravessa os 
municípios de Marcionílio Souza e Iramaia com um ramal até Itaeté.

Todos os municípios possuem 100% dos seus territórios localizados na bacia do rio 
Paraguaçu. Este recurso natural foi e ainda é fundamental para a atividade agropastoril 
desenvolvida na região, constituindo-se na sua principal economia.

Localidade 5: Denominada Localidade de Barra da Estiva – composta pelos 
municípios de Rio de Contas, Barra da Estiva, Abaíra, Piatã e Jussiape. A localidade 
possui altitudes que variam entre 538 m e 2033 m. Entre todas as localidades, esta 
apresenta uma diferença na vegetação. É caracterizada pelo Refúgio Ecológico, pelo 
Campo de Altitude ou pelo Campo Rupestre – um bioma que destoa do contexto geral 
da flora de toda região de entorno, onde predominam o cerrado e a caatinga. São 
áreas normalmente associadas a elevadas altitudes, a exemplo do Pico das Almas, 
que se caracteriza por uma vegetação graminoide-arbustiva. 

Historicamente, a ocupação da região é iniciada no período colonial e está relacionada 
com a descoberta das minas de ouro, na região de Rio de Contas. Os municípios que 
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 Loca – Distrito de Igatu
Andaraí
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compõem a localidade possuem seus territórios, na sua maior parte, na Bacia do 
Rio das Contas e uma pequena parcela na Bacia do Rio São Francisco. Este recurso 
natural foi e ainda é fundamental para a atividade agropastoril aí desenvolvida. Na 
atualidade, a atividade agrícola constitui sua principal economia, com base no plantio 
do café e da cana-de-açúcar para a produção de aguardente. Observa-se também 
o crescimento do turismo de aventura e cultural, em função das riquezas naturais e 
patrimoniais existentes na localidade. 

Apesar de apresentar diferenças físicas as similitudes culturais e a riqueza dos seus 
recursos naturais constituem o maior patrimônio do Território da Chapada Diamantina. 

ETAPAS DE IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Buscando concentrar esforços no objeto do INRC-CD, a etapa de Identificação foi 
desenvolvida com o aprofundamento dos ofícios e saberes relacionados à construção 
civil tradicional, identificada na Etapa Preliminar. Do conjunto de 114 ofícios e/ou 
mestres da construção civil tradicional, foram selecionados 40 mestres e/ou ofícios, 
para a etapa de Identificação. (Apêndice C) Esta seleção perpassou por dois critérios: 
aprofundar o conhecimento sobre as matérias-primas identificadas no Sítio – o uso da 
terra em diferentes técnicas; a pedra; a madeira; a cal e os metais – e a diversidade 
do labor vinculado à construção tradicional, desde as atividades de transformação 
da matéria-prima bruta até as etapas de acabamento das edificações; entender as 
particularidades das técnicas construtivas, associando a geologia do Sítio, condições 
climáticas e processos de ocupação e fixação do homem no território. 

Na etapa de Identificação dos mestres e ofícios da construção civil tradicional foi 
realizado o detalhamento das práticas laborais, detendo-se nas análises e descrição 
sistemática dos ofícios, com o registro dos processos de formação dos mestres, forma 
de vida e relação com a comunidade, etapas de produção, reprodução e transmissão 
dos saberes, assim como o mapeamento das relações entre estas referências e outros 
bens e práticas que ocorrem no Sítio. Foi possível verificar que apesar de similaridades 
os ofícios apresentam particularidades que estão diretamente relacionadas com a 
geografia do Sítio e os diferentes processos de ocupação. O material coletado na fase 
de Identificação se constituiu em elemento norteador para produção dos audiovisuais, 
etapa que ocorreu logo após a sistematização do material coletado.

A identificação, fase marcada pelo aprofundamento do conhecimento sobre o bem 
cultural, em pesquisa de campo, engloba a descrição sistemática e a tipificação das 
referências culturais relevantes; o mapeamento das relações entre essas referências 
e outros bens e práticas; e a indicação dos aspectos básicos dos seus processos de 
formação, produção, reprodução e transmissão. Conforme o Manual do INRC,

[...] esta etapa se desenvolve principalmente através de entrevistas com 
residentes nas localidades selecionadas, por meio de questionários e gra-
vações, e apenas complementarmente pela observação direta da atividade 
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relevante...  A identificação incluirá a produção de um registro audiovisual 
mínimo, ficando seu detalhamento e sua complementação como atividade 
especializada a ser realizada na terceira e última etapa do inventário, de-
nominada Documentação. (IPHAN, 2000, p. 43) 

A Documentação implica na sistematização, em diferentes suportes e mídias, do 
conhecimento produzido nas etapas do Levantamento Preliminar e da Identificação. 
Compreende: a elaboração de estudo interpretativo e analítico, de natureza 
eminentemente etnográfica dos dados levantados em campo, e a sistematização 
dos registros audiovisuais realizados durante a pesquisa. De acordo com Cavalcante 
(informação verbal)4 entende-se esse produto, tanto como um documento sobre 
o universo cultural inventariado, como também um instrumento para leitura do 
objeto, tão importante quanto à produção textual, em virtude do caráter processual 
e dinâmico do bem cultural de natureza imaterial. Em adição, esta etapa tem ainda 
por finalidade dar publicidade e retorno à comunidade dos resultados do inventário.

NOTAS
1. O Território de Identidade é uma estratégia de desenvolvimento, criada pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), a partir de 2003. Em 2007, a Secretaria de Cultura do Estado da 
Bahia adotou essa divisão do território baiano que conta com 27 Territórios de Identidade.

2.  A pesquisa bibliográfica foi realizada: nas bibliotecas e arquivos, localizados na cidade de Salvador; 
acervo dos programas de pós-graduação nas universidades federais e estaduais; em sites oficiais de 
órgão do estado da Bahia; sites de bibliotecas e universidades fora de Salvador; arquivos de jornais 
e bibliotecas localizadas nas sedes dos municípios que fazem parte do Território de Identidade da 
Chapada Diamantina.

3.  Vale ressaltar que, nos munícipios de Rio de Contas e Mucugê, a etapa do Levantamento Preliminar 
apenas foi realizada para identificação das categorias edificação e ofícios da construção civil 
tradicional. Os outros dados, segundo orientação dos fiscais do Iphan, foram apropriados dos INRC 
já realizados nos referidos municípios, nos anos de 2005-2006 e 2010-2011, respectivamente. Estes 
dados propiciam um desvio na análise quantitativa do INRC-CD, pois os dois inventários citados foram 
desenvolvidos individualmente, com tempo de um ano de pesquisa de campo para cada município.

4.  CAVALCANTE, Ivana Medeiros Pacheco, coordenadora de identificação do Departamento de Patrimônio 
Imaterial (DPI) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em treinamento 
realizado na sede do Iphan/Bahia, dia 21 de junho de 2012.
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Gruta de Brejões
Povoado de Brejões – Morro do Chapéu



54

Cachoeira do Riachinho
Distrito de Caeté-Açú – Palmeiras
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CHAPADA DIAMANTINA:  
COMPREENDENDO O CONTEXTO

Sertão. Sabe o senhor: sertão é onde o pensamento  
da gente se forma mais forte do que o poder do lugar.  

Viver é muito perigoso [...]. 

Guimarães Rosa (2005)

ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS

A Chapada Diamantina (Figura 1), termo que associa a formação geológica da região 
à atividade econômica que lhe notabilizou, ocupa uma posição central no estado da 
Bahia. Com coordenadas geográficas de 10°00’ a 14°00’ de latitude sul e 40°30’ a 
43°00’ de longitude oeste, corresponde à parte setentrional da Cadeia do Espinhaço, 
um conjunto de montanhas disjuntas, que se estende desde o estado de Minas Gerais, 
em direção ao Norte, até alcançar a calha do Rio São Francisco. (MISI; SILVA, 1994) 
Em sua extensa área de aproximadamente 124.800 Km², que responde a cerca 
de 20% desse Estado, estão inseridas as regiões de Irecê, Piemonte da Chapada 
Diamantina e a parte meridional, que se estende até os municípios de Jussiape e Rio 
de Contas (InGá, 2003). No total, o território chapadino abriga 58 municípios.

Os aspectos físicos que, hoje, caracterizam a região decorreram de um longo processo 
de modificações, operado por agentes naturais, como os rios, a vegetação e o clima, 
e também por empreendimentos humanos, como o desmatamento. A predominância 
do relevo de planalto, por exemplo, está associada diretamente a um processo de 
inversão do relevo, onde, há cerca de um bilhão de anos, iniciou-se a formação 
da bacia sedimentar na região. No local em que antes existia o mar, fez-se uma 
cadeia de grandes montanhas, com profundas fendas e depressões, que revela uma 
paisagem diversificada em sua fauna e flora.

Após ser formada, a bacia sedimentar da região passou por um processo de submissão 
a importantes movimentos tectônicos. Em virtude disso, a região adquiriu um relevo 
muito acidentado, que é caracterizado por vales profundos, topos rochosos, grandes 
superfícies planas e maciços residuais, encostas, serras altas com altitudes médias 
superiores a 1000 m e máxima de 2033 m, como o Pico do Barbado, ponto de maior 
altitude em toda região Nordeste.

A propósito, a cadeia de montanhas que se ramifica da Cordilheira do Espinhaço, 
onde está localizada a Chapada e se expande de Sudeste a Nordeste é um dos 
componentes mais exuberantes da paisagem desta região. Essa cadeia se desdobra 
nas Serras das Almas, da Tromba, do Sincorá, de Mucugê ou de Santa Isabel, do 
Capa Bo des, de Xique-Xique, do Bom Será, do Cocal, do Paraguaçu, do Raimundão, 
de Andaraí, do Gafanhoto, do Bom Desejo, da Garapa, do Roncador, da Ca pivara, do 
Veneno, do Moribeca ou de Macaúbas, do Assuruá, do Guarda-Mor, da Chapada Velha 
e de outras menos conhecidas.
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Segundo Jesus (1985), a Chapada Diamantina é composta por duas unidades 
geocronográficas e geotectônicas: o supergrupo Espinhaço, atingido pelo ciclo 
geodinâmico, também denominado Espinhaço, de idade entre 1.110 a 1.800 milhões 
de anos e o supergrupo São Francisco, afetado pelo episódio brasiliano, de idade 
entre 400 a 1.100 milhões de anos. 

Do ponto de vista da hidrografia, a Chapada Diamantina se caracteriza pela presença 
dos rios: Itapicuru, Jacuípe, Rio de Contas e o Paraguaçu, este último sendo o 
maior rio totalmente baiano, com mais de 600 quilômetros de extensão. Esses rios, 
que correm para as zonas baixas circundantes que formam a chamada Depressão 
Sertaneja Meridional, tiveram grande importância no desenvolvimento de atividades 
econômicas locais. Os Rios Itapicuru e o Jacuípe, por exemplo, favoreceram o 
desenvolvimento das atividades agropecuárias e da pecuária extensiva. Já o Rio de 
Contas e o Rio Paraguaçu contribuíram para a evolução das práticas de mineração.

Figura 1 
Localização da Chapada Diamantina
Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (2003).

Localização da Área
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O clima do território chapadino apresenta temperaturas mais amenas do que o das 
regiões circundantes do próprio território da Bahia, tipicamente árido, registrando 
médias anuais inferiores a 22°C e temperaturas baixas no inverno, chegando a 
sensações térmicas de até 8°C. Segundo Ganem e Viana (2006), as serras da Chapada 
constituem uma barreira natural para as nuvens que vêm do mar em direção ao 
sertão e ali se precipitam, com média anual de 1.000 mm. Em Lençóis, a média anual 
chega a 1.400 mm. (COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS, 1994)  
Os meses de julho a setembro são tidos como os mais secos, enquanto os de 
novembro a março concentram as ocorrências de chuva. É possível, no entanto, 
constatar a alteração desse quadro, dado o registro de extensos veranicos em plena 
estação chuvosa e chuvas contínuas nos meses de frio.

A Chapada Diamantina também se notabiliza pelo diverso e complexo ecossistema, 
propiciado pela aproximação da Mata Atlântica, cerrado, caatinga e campos rupestres, 
que juntas abrigam uma infinidade de espécies vegetais e de animais, que souberam 
se adaptar às condições físicas e climáticas da região. Evidentemente, a vegetação 
atual é produto da longa história das lavras na região que remonta ao século XIX, que 
modificou intensivamente a paisagem da região.

A OCUPAÇÃO HUMANA DA CHAPADA DIAMANTINA1

A ocupação da Chapada Diamantina, repetindo o que aconteceu em outras partes do 
território brasileiro, constitui um processo que tem raízes num passado longínquo e 
que foi ganhando densidade a partir de contribuições de diferentes grupos humanos, 
que, munidos de interesses e necessidades diferentes, primeiro transformaram a 
região em polo de convergência de movimentos migratórios e, mais tarde, quando 
descobriram seu potencial econômico, em um centro favorável à fixação e ao 
desenvolvimento. Logo, a ocupação territorial da região foi se desenvolvendo de 
maneira multidirecional, descontínua e em sentidos aleatórios.

Embora muito já se conheça acerca dos primórdios da ocupação do território chapadino, 
as pesquisas arqueológicas ali empreendidas ainda perseguem uma compreensão 
maior, se valendo especialmente das pinturas e gravuras nos paredões, abrigos e 
grutas de diversas formações rochosas, que constituem um dos poucos indícios 
materiais remanescentes desse importante momento da história da região. O que 
se sabe é que os primórdios do assentamento humano datam de aproximadamente 
10 mil anos, sendo empreendida por grupos que enfrentaram a hostilidade do 
ambiente semiárido e demonstraram uma grande capacidade de adaptação a uma 
natureza particularmente adversa. (MARTIN, 1999) Mais do que isso, nesse meio 
aparentemente desfavorável à fixação e ao desenvolvimento, os primeiros habitantes 
criaram artefatos e redes singulares de comunicação e relacionamento, que se 
encontram expressas nas pinturas rupestres.

Em um passado mais recente, deu-se a ocupação da região por povos indígenas 
macro-jês, de língua tapuia, vindos do litoral brasileiro e que se concentraram nas 
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proximidades dos rios: Paraguaçu, Jacuípe e Rio de Contas, onde haviam fixado seus 
aldeamentos. Esses povos mantiveram uma vida estável, fundada em atividades 
de subsistência, até os primeiros contatos com estrangeiros que chegaram às 
serras centrais da Bahia no século XVI, integrando expedições de sertanistas, as 
conhecidas bandeiras portuguesas, interessadas em riquezas minerais, além de ouro 
e, principalmente, diamantes, e também em índios para o trabalho escravo.

Segundo Teixeira e Linsker (2005), penetrar pelo interior da Bahia foi a recomendação 
do rei D. João III a Tomé de Souza, primeiro Governador-Geral do Brasil.  
O regimento, que passou a vigorar em 1549, propiciou a formação de um movimento 
de desbravamento do sertão que, ao converter-se, a partir de meados do século 
XVII, em um movimento de ocupação, estendeu as fronteiras ocidentais do reino 
português para muito além do conhecido.

O avanço dos desbravadores na região ocasionou regulares e sangrentos conflitos 
com os povos indígenas, cujos membros, quando não morriam nos combates, eram 
absorvidos pelos exploradores para o desenvolvimento de trabalho escravo e também 
para atuar nas lutas contra estrangeiros e outros índios. É o que aconteceu, por 
exemplo, com os índios maracá, cujas aldeias estavam localizadas nas cabeceiras 
dos rios Paraguaçu, Jacuípe e Jequiriçá. Em 1671, estes indígenas entraram em 
conflito violento com as tropas lideradas pelo sertanista Estêvão Ribeiro Baião 
Parente, que resultou na morte de grande parte dos nativos e também na prisão 
de aproximadamente 600 índios, que foram conduzidos para o cativeiro paulista 
ou comercializados em outras praças. Os indígenas que conseguiram escapar do 
massacre fugiram para as serras de mata de Orobó e do Sincorá, onde travaram 
novas lutas, desta vez, com as tropas dos sertanistas Manuel Vieira Sarmento e 
Manuel Inejosa.

Pelos combates aos indígenas, os bandeirantes recebiam como recompensa postos 
militares, direitos (mercês) e sesmarias nas áreas que conquistavam, sobretudo, 
entre as cabeceiras do Jequiriçá, o Sertão de Maracás e a Serra do Orobó, nos rios 
Paraguaçu e de Contas, e nas Serras do Sincorá. Essa distribuição de sesmarias 
constituiu fator de atração de novos desbravadores, proporcionando a ocupação 
econômica dos vales e serranias centrais Bahia.

A participação dos portugueses vindos do litoral da Bahia na desterritorialização dos 
grupos indígenas e na consequente ocupação colonizadora da Chapada Diamantina 
se intensificou a partir de meados do século XVII, devido à expulsão dos holandeses 
do país, que recolocou os colonos na direção do interior nordestino, autorizando-os a 
retomar a expansão do território ocupado e do seu sistema socioeconômico. Quando 
comparados à atuação dos bandeirantes paulistas, os desbravamentos de iniciativa 
baiana ofereceram uma contribuição bem mais profunda à ocupação da região, 
visto que as atividades dos que vinham de São Paulo tinham caráter temporário e 
transitório e se definiam mais pelas ocupações pioneiras que propriamente construção 
do território, com esvaziamento de espaços e o seu preenchimento por estruturas 
materiais de ocupação, como o caminho, a sesmaria, o povoado, o posto militar e a 
missão catequética.
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Com as descobertas de jazidas de ouro, quase que simultaneamente, nas regiões 
sul e norte da Chapada, no século XVIII, houve a possibilidade do assentamento de 
embriões de povoamento, começando pelo povoado que se formou na borda do Rio 
de Contas Pequeno (atual Rio Brumado), que mais tarde se transformou na cidade 
de Rio de Contas. Inicialmente, os estabelecimentos eram provisórios e precários, 
visto que os que chegavam à região, atraídos pela mineração, tinham a expectativa 
de enriquecer com os produtos locais e retornar às terras de origem ou se deslocar 
para jazidas mais promissoras. Mas a estabilidade da atividade logo fez com que a 
ocupação definitiva ganhasse densidade.

A instabilidade do processo de conquista da região manteve os núcleos pioneiros em 
constante pressão das áreas vizinhas, sob o controle dos indígenas que resistiam ao 
avanço dos agentes da colonização, além das adversidades, intempéries e infortúnios 
do meio, como acontecera em Santo Antônio da Conquista de João Amaro, baluarte 
reconquistado pelos indígenas. Como consequência, ocorreu um processo de formação 
de fronteiras internas, não institucionalizadas no ordenamento jurídico-político, mas 
de territorialização dos espaços conquistados, marcadas por reversões, lacunas e 
descontinuidades, que negariam os paradigmas do território contínuo, da expansão 
geográfica e da dilatação das fronteiras, mas num processo descontínuo, realizado 
com avanços e recuos dos colonizadores em todas as direções.

Com efeito, o princípio da conquista e ocupação colonial dos sertões baianos 
constituiu um processo de interiorização do império português, no qual os agentes 
da apropriação territorial, da colonização e dos subsequentes trânsitos comerciais, 
através de caminhos pelos sertões, teriam empreendido essas relações de trocas, 
extrapoladas para afinidades sociais e culturais, e exercido o controle do tráfico de 
minérios e de outras mercadorias.

ATIVIDADES ECONÔMICA: PECUÁRIA, MINERAÇÃO  
E AGRICULTURA

A ocupação socioeconômica da região da Chapada Diamantina se desenvolveu e 
ganhou expressividade entrelaçando interesses pecuaristas, fundiários, agrícolas e 
mineradores com os de comerciantes do abastecimento interno e de longo curso e no 
controle da circulação de mercadorias, dos caminhos, dos escravos e do ouro.

Embora, a partir da década de 1640, os luso-brasileiros tenham enfrentado dificuldades 
para avançar pelo sertão, impostas pelos invasores flamengos, a necessidade de 
evitar o confisco do gado pelos combatentes, principalmente, holandeses e a própria 
incompatibilidade dos rebanhos com os canaviais litorâneos forçaram um processo 
de interiorização da pecuária, fazendo com que a atividade chegasse à região da 
Chapada Diamantina. O avanço para o interior considerou as condições naturais de 
clima favorável e pastagens nativas, além do bom momento vivido pelo mercado 
litorâneo, propiciado pela agroexportação.
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Mesmo com a resistência indígena perdurando até o final do século XVII, a formação de 
pequenos, porém, numerosos, criatórios continuou ocorrendo, transformando a região 
num importante polo pecuarista, responsável simultaneamente pelo abastecimento 
de carne e couro à população, pelo funcionamento dos engenhos e pelo trânsito de 
pessoas e mercadorias. No início do século XVIII, havia nos sertões da Bahia mais 
de 500 criatórios. Somente na borda direita do São Francisco, eram registradas 106 
fazendas de gado, estabelecidas por Antônio Guedes de Brito e arrendatários de suas 
terras.

Após a expulsão dos invasores holandeses, a pecuária se intensificou no território 
chapadino, por vezes, recebendo estímulos de iniciativas particulares. Francisco Dias 
d’Ávila e Antônio Guedes de Brito, por exemplo, sob a alegação de ressarcimento 
de despesas no abastecimento de tropas combatentes, apoderaram-se das terras e 
as ocuparam com rebanhos de bovinos, sem consideração de aspectos legais nem 
legitimidade social. Os d’Ávila, dirigindo-se para o norte, avançaram pelo território 
de Pernambuco, entre o Riacho da Brígida e o do Navio, até o sul do Maranhão, 
do Piauí e do Ceará, enquanto os Guedes de Brito, voltados para o sul, ocuparam 
com fazendas de gado toda a margem direita do médio São Francisco, entre as 
confluências do Paramirim e das Velhas, e avançaram para o leste, pelas margens 
dos rios do sertão. Empreendimentos como esses tornaram o gado um dos principais 
fatores intervenientes, tanto da conquista do território, quanto da sua ocupação 
econômica, organização das atividades produtivas e formação social da zona central 
da Bahia.

Desenvolvida extensivamente, a pecuária das serranias centrais da Bahia empregava 
pouca mão de obra. Os vaqueiros residiam nas fazendas, com direito a uma parte do 
leite produzido e a um espaço para cultivos da subsistência e a pequenos criatórios para 
formação de pecúlio, como estratégia senhorial para se evitarem fugas do cativeiro 
pecuarista. Tudo isso se deve ao fato dos vaqueiros, nesse momento, atuarem como 
trabalhadores escravos. A propósito, o novo sistema socioeconômico implantado na 
região da Chapada Diamantina, ao menos inicialmente, não abriu mão do trabalho 
escravo. Pelo contrário, havia ali a presença de muitos proprietários de escravos, 
que costumavam distribuí-los em pequenos grupos, por vários estabelecimentos 
agrários, empregando-os na policultura agrícola, na pecuária extensiva, na mineração, 
nos serviços domésticos e, com raridade, em funções especializadas, como as de 
carpinteiro, pedreiro, ferreiro, sapateiro, alfaiate.

O fato da pecuária no sertão dispensar a intermediação do feitor nas relações entre 
escravos e senhores fez com que o trabalho de vaqueiro se tornasse a atividade 
especializada mais comum da Chapada Diamantina. Às vezes, não existia nem 
mesmo um encarregado que cuidasse do serviço. Em alguns casos, o encarregado 
era alguém da família. Outras vezes, um amigo se responsabilizava pela execução de 
um comando temporário. Não raro, os vaqueiros escravizados se autodeterminavam.

A interiorização da criação de gado e, sobretudo, o fortalecimento do interesse pela 
ocupação efetiva do interior da Bahia conduziram ao aparecimento dos primeiros 
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empreendimentos de agricultura, que tentaram dar conta do abastecimento local, 
comprometido pela distância existente entre a região e o litoral, onde se concentravam 
os principais polos produtores de alimentos, e pela precariedade das vias de 
transporte. As lavouras de subsistência foram predominantes, dispondo: milho, 
feijão, mandioca, algumas frutas e verduras para os moradores. Também existiram 
diminutas monoculturas de cana para a produção de rapadura e aguardente.

Além da produção de alimentos, desde finais do século XVIII, passou-se a cultivar 
o algodão, do qual se produzia, em teares manuais nos fundos das casas, peças de 
vestuário, cama, mesa e banho e despachava significativos excedentes para Salvador, 
de onde se exportava para a França e a Inglaterra, com o intuito de alimentarem os 
teares mecânicos da primeira fase da Revolução Industrial. Com efeito, o cultivo do 
algodão, em larga escala, fizera das serranias centrais da Bahia um dos mais ricos 
lugares do sertão da Bahia.

Mas o grande momento da economia da região da Chapada Diamantina veio com 
a exploração de minérios e, especialmente, de ouro e diamante, a partir do século 
XVIII. As primeiras descobertas de jazidas de ouro ocorreram no norte do território 
chapadino, na região da atual cidade de Jacobina. Por temer eventuais invasões 
estrangeiras, o governo metropolitano tentou evitar a exploração imediata dessas 
jazidas, chegando, inclusive, a ordenar prisões de garimpeiros, porém, sem sucesso 
na contenção do ímpeto dos aventureiros atraídos pela possibilidade de rápido 
enriquecimento. A solução foi instalar um rigoroso sistema de fiscalização e combate 
ao contrabando de ouro no entorno das minas baianas e até nos caminhos de acesso 
a elas.

Logo após as descobertas no norte da Chapada, foram encontradas jazidas nos 
aluviões do Rio de Contas Pequeno (atual Rio Brumado), fato que mobilizou outros 
bandeirantes, garimpeiros, vaqueiros e fazendeiros do litoral da colônia e de todo 
o território português e resultou na fundação do primeiro povoado na região, que 
mais tarde se tornou a cidade de Rio de Contas. Os dois polos de produção aurífera – 
Jacobina e Rio de Contas – se mantiveram em intensa atividade por quase um século, 
conhecendo seu apogeu na primeira metade do século XVIII, quando o Conselho 
Ultramarino mandou erguer uma Casa de Fundição nas duas cidades.

Nos primeiros anos do século XIX, veio a decadência da produção aurífera das 
serranias centrais da Bahia, determinada pela escassez de ouro nas conhecidas 
jazidas e também pelos altos impostos cobrados pelo governo para a exploração. 
Nesse período, poucos eram os garimpeiros em atuação. A região então começou a 
sofrer um esvaziamento populacional e as cidades, agora, em crise, apenas puderam 
enfrentar a nova realidade graças à reconhecida habilidade de seus artesãos com 
metal.

Mas o renascimento econômico da região chegou logo, ainda na primeira metade 
do século XIX, com a descoberta de grandes depósitos de diamantes no leito do Rio 
Mucugê, que iniciou a fase mais próspera e faustosa da história da Chapada Diamantina. 
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Gruta da Pratinha
Iraquara
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Olaria de Prata de Baixo
Povoado de Prata de Baixo – Seabra 
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Ruínas Luís Dias
Distrito de Igatu – Andaraí 
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A exploração do novo recurso começou com a livre garimpagem, mas rapidamente 
conheceu especialização, dada a chegada de coronéis dotados de recursos financeiros 
e materiais e de larga experiência junto aos garimpos de Minas Gerais. Estes coronéis 
se apossaram das terras, que seriam ainda devolutas, providenciaram os seus 
registros e, na condição de proprietários legalizados, passaram a controlar o uso da 
terra, tanto nos garimpos quanto na agropecuária.

As lavras diamantinas baianas se mantiveram prósperas até por volta de 1867, quando 
a descoberta de grandes jazidas de diamantes na África do Sul tornou modesta a 
produção dessa pedra preciosa na Bahia e também incerta sua comercialização. O 
declínio minerador estabeleceu uma estagnação econômica na Chapada Diamantina, 
que durou aproximadamente um século, motivada pelos fluxos emigratórios, 
principalmente para o Sudeste do Brasil. O município de Lençóis, por exemplo, no 
auge da mineração, em 1872, teve uma população de 24.913 habitantes, que se 
reduziu, na época aguda da crise econômica, em 1990, para 4.758 moradores. Sua 
população urbana somava, na primeira fase, 22.230 habitantes e no ápice da crise, 
apenas 1.348 residentes. Esse fenômeno, de proporções variáveis em cada município, 
estendeu-se por toda a região da Chapada Diamantina.

Um sinal de recuperação da economia da região foi dado pela formação de um 
mercado de serviços, que se iniciou com o comércio de produtos e se ampliou 
para outros setores. Surgiram lojas, vendas, armazéns, feiras livres semanais e 
mascates, vendedores ambulantes, geralmente, árabes ou seus descendentes. Na 
segunda metade do século XIX, por exemplo, em Jacobina, já se produzia, para o 
mercado, doces de frutas nativas, como o marmelo, o umbu e, principalmente, a 
goiaba ou araçá, assim como era cultivado o algodão em razoável escala, presente 
também em Rio de Contas e Caetité. A zona entre as serras do Orobó e do Assuruá, 
sobretudo, os entornos de Irecê, se caracterizou pela alta produtividade de cereais e 
o desenvolvimento de pastagens.

A partir da segunda metade do século XX um novo elemento vem interferir no perfil 
econômico da Chapada Diamantina resultante dos investimentos em empreendimentos 
turísticos, que souberam aproveitar a inclinação da região para o ecoturismo e esportes 
radicais, devido à riqueza de seus recursos naturais, expressa através de grandes e 
exuberantes serras, morros rochosos, densa matas, rios perenes encachoeirados e 
balneáveis.

O primeiro passo foi dado pela Prefeitura de Lençóis que, em 1961, criou o Conselho 
Municipal de Turismo, uma iniciativa que determinava o abandono da predatória e 
estacionária economia de garimpos de diamantes como centro da economia local. 
Na mesma ocasião, o município se inscreveu no programa Peace Corps, do governo 
norte-americano que, no contexto ideológico da Guerra Fria, tinha o objetivo de 
conquistar a simpatia das populações por meio de agentes que, denominados 
voluntários, prestavam assistência social, inclusive com a distribuição de alimentos 
fornecidos por outro programa, o Aliança para o Progresso.
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Casario Vila dos Remédios
Distrito de Vila dos Remédios – Novo Horizonte

Ruínas do Povoado de Rabudo
Lençóis
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Em meados da década de 1960, os voluntários da paz do programa Peace Corps 
passaram a promover o desenvolvimento comunitário, através de serviços assistenciais 
de educação e saúde e de organização social para a preservação ambiental. Como 
resultado dessas atividades surgiu o Movimento de Criatividade Comunitária (MCC), 
que, além de outros objetivos, pretendia incluir Lençóis no rol das cidades a serem 
tombadas pelo Iphan. Aliás, o tombamento, solicitado em 1971 e efetivado dois anos 
mais tarde, abriu caminho para uma transição de desenvolvimento da economia de 
serviços embasada no turismo.

A mobilização comunitária continuou com a reivindicação de criação do Parque Nacional 
da Chapada Diamantina, instituído em 1985, englobando áreas dos municípios 
de Lençóis, Andaraí, Mucugê, Palmeira, Ibicoara e Itaetê. Tiveram participações 
fundamentais na organização e condução desses movimentos sociais os norte-
americanos Davis Blackburn, Roy Funch e Steve Horman, voluntários do Corpo de 
Paz, que, inclusive, entendem que essa reserva geoecológica deveria denominar-se 
Parque Nacional da Serra do Sincorá, por sua extensão modesta e também pelo fato 
de muitos outros ecossistemas exigirem proteção na Chapada Diamantina.

Gruta de Bom Jesus 
Iramaia
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A fundação do Parque Nacional da Chapada Diamantina e o tombamento do Sítio 
urbano de Lençóis com os seus monumentos arquitetônicos e casario em estilo 
colonial, embora edificado na segunda metade do século XIX, proporcionaram ao 
Governo do Estado as condições essenciais para a implantação e o incremento de 
programas ecoturísticos (turismo de natureza e de aventura) e de turismo cultural. 
Como resultado, passou-se a vender uma imagem de natureza intacta, desvinculada 
da cultura garimpeira que produzira os conjuntos arquitetônicos urbanos e interferira 
no paisagismo rural.

Após o fechamento dos garimpos diamantinos, na segunda metade da década de 
1990, foram realizadas intervenções no Centro Histórico de Lençóis, com a pintura 
das fachadas do casario e a partir de 2002, a cidade passou a integrar o Programa 
Monumenta, num convênio da Prefeitura Municipal, Governo do Estado e Ministério 
da Cultura com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que permitiu a 
recuperação de alguns monumentos históricos.

Nesses últimos anos, em áreas da Chapada Diamantina estão sendo implantados 
polos agroindustriais, baseados no sistema de culturas irrigáveis, com destaque 
para aquele localizado nos municípios de Mucugê e Ibicoara. Também se pode 
mencionar o desenvolvimento do cultivo do café em diversos municípios, com 
produção certificada e detentora de vários prêmios nacionais. A agricultura familiar, 
incentivada por programas governamentais desde 2002, tem proporcionado uma 
melhoria significativa na qualidade de vida da população local tornando a região um 
centro produtor de hortifruticultura que abastece diversas áreas do estado da Bahia.

Essa transição econômica promoveu um desenvolvimento social com a geração de 
empregos no comércio e serviço, bem como contribuiu para a qualificação profissional 
da população. No caso específico do turismo os resultados estão concentrados nos 
municípios de Rio de Contas, Mucugê, Lençóis e Palmeiras. Atendendo às novas 
dinâmicas da Chapada Diamantina ampliaram-se as redes de educação e saúde, 
inclusive, com a instalação de instituições de ensino superior, públicas e privadas.

A introdução dessas novas atividades fez com que os tipos humanos comuns da 
Chapada Diamantina e do restante do semiárido, como o vaqueiro, os tropeiros, 
mascates e ourives, fossem sobrepostos por novos personagens sociais. A região, 
nesse novo contexto, enfrenta a afluência de visitantes e migrantes de vários 
locais da Bahia e do Brasil e de diversas nacionalidades, fato que, entre outras 
consequências, intensificou as influências exógenas e exóticas sobre a cultura 
nativa. Esse caldeamento cultural, junto ao fenômeno da urbanização do campo, 
está repercutindo no comportamento social, ocasionando, em alguns segmentos da 
população, o afrouxamento dos vínculos de pertencimento e de coesão comunitária. 

NOTAS
1.  O texto tomou como referência o relatório do historiador Erivaldo Fagundes (Relatório INRC_Chapada 

Diamantina, textos 1, 2 e 3).
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Casario da Vila dos Remédios
Novo Horizonte
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Cerâmica utilitária artesanal
Novo Horizonte
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O PATRIMÔNIO CULTURAL DA  
CHAPADA DIAMANTINA

Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto:  
que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – 

 mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior.  
É o que a vida me ensinou. 

Guimarães Rosa (2001)

O intenso fluxo migratório, de pessoas que caracterizou a ocupação da região da 
Chapada Diamantina e se tornou responsável pela formação de sua sociedade, 
possibilitou a construção de um patrimônio cultural denso e diversificado, cujas 
expressões refletem não apenas o encontro e a superposição de aportes culturais de 
diferentes origens, mas também as tentativas feitas por cada segmento no sentido 
de preservar seus saberes primordiais.

Como se sabe, o início da constituição do mosaico de expressões culturais da região e 
também do restante do território brasileiro teve como matrizes as culturas africanas, 
portuguesas e indígenas. Condicionadas por relações de poder ditadas pela cultura 
hegemônica, essas três matrizes são expressas através de saberes, associados a 
práticas, que identificam o modo de pensar, sentir e viver das comunidades locais, 
resultando em um amálgama que, contudo, não apaga ou exclui as diferenças e 
conflitos que lhes deram origem. 

Embora menos consideradas e valorizadas na história da região, outras culturas 
também ofereceram contribuições inestimáveis, como as dos mouros, judeus e 
ciganos que já se encontravam presentes desde os tempos coloniais. Esses segmentos 
étnicos, por vezes excluídos e perseguidos, teriam se transferido de Portugal para o 
Brasil na expectativa de uma vivência menos tensa e próspera. Com a interiorização 
do empreendimento colonial, preferiam se fixar nos sertões, onde seria menor a 
vigilância do Santo Ofício.

A convivência de povos com saberes e experiências distintas, que se intensificou 
ao longo da história da Chapada Diamantina, abriu caminho para o aparecimento 
de expressões culturais híbridas, visto que, em vários momentos, a conjugação de 
práticas e crenças foi necessária para a sua própria sobrevivência. É o que acontece, 
por exemplo, nas celebrações cristãs em honra a São Sebastião, Senhor do Bonfim, 
Santo Antônio e aos Santos Reis, cujos ritos se misturam com aqueles das devoções 
de matriz africana.

Os festejos constituem a expressão cultural predominante no território chapadense e, 
tal como ocorre em outras regiões, operam como o grande momento de sociabilização 
das comunidades, de suspensão das atividades cotidianas e de ratificação e atualização 
de valores e crenças primordiais. Os eventos mais populares são aqueles de natureza 
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cristã, nos quais diferentes segmentos da sociedade se reúnem para agradecer pelas 
bênçãos alcançadas, realizar pedidos ou simplesmente ratificar sua fé.

Nos festejos em homenagem a santos padroeiros ou de devoção, que ocorrem 
em praticamente todos os municípios da Chapada, as comunidades se mobilizam 
para a participação tanto dos acontecimentos sacros, como: novena ou tríduo, 
alvorada festiva com filarmônica e foguetório, missa solene, pro ci ssão e, às vezes, o 
levantamento do mastro com a bandeira do santo festejado, quanto daqueles tidos 
como profanos, como: quermesses, torneios, leilões e bailes nos clubes sociais. Estes 
festejos continuam sendo úteis no reforço e, em alguns aspectos, atualização dos va-
lores cristãos enraizados nas tradições locais.

Entre os ritos católicos, o mais expressivo é a Procissão das Almas ou Lamen tação 
das Almas, um ritual em louvor aos mortos, em que vultos amortalhados de branco, 
com as cabeças cobertas, dos quais se veem apenas boca e olhos, saem pelas ruas 
à meia-noite, da Quarta-Feira de Cinzas à Sexta-Feira da Paixão, segurando velas e 
manipulando matracas. O cortejo noturno perambula pelas ruas, estaciona em frente 
às igrejas, nas encruzilhadas e encerra a penitente caminhada num cemitério.

Outros eventos de base cristã também são notáveis, muito embora não representando 
uma especificidade local, como a malhação ou queima de Judas nos Sábados de 
Aleluia; a Festa do Divino, protagonizado pela figura do Imperador, representado 
por uma criança em trajes especiais vermelhos, e a Marujada, cujos participantes 
se caracterizam de marinheiros, representando os cristãos, e simulam ataques aos 
mouros até a derrota final. 

Os eventos religiosos costumam estar associados a formas de expressão específicas 
que também apresentam influência cristã e grande popularidade na Chapada. No 
geral, estão intimamente ligados a personalidades e acontecimentos de relevância 
para o catolicismo e, portanto, ocorrem na ocasião em que estes são celebrados. 
Nesse sentido, o festejo que mais se notabiliza no território chapadense é a Festa 
de Reis, também chamada de Reisado ou simplesmente Reis. Demonstrando uma 
ampla distribuição geográfica e profundo enraizamento nas tradições locais, esse 
baile pastoril comemorativo da visita dos Reis Magos ao recém-nascido Jesus Cristo, 
realizado entre 1º e 6 de janeiro, costuma ser integrado por diversas formas de 
expressão, como: chegança, fandango, congos ou congada, burrinha, pastora e 
bumba-boi ou bumba meu boi, que se apresentam ao som de cânticos de saudação, 
palmas e instrumentos como viola, pífanos ou gaitas e diversos tipos de percussão.

As demonstrações cênico-musicais do Reisado ocorrem na alta madrugada, como 
parte das sequenciadas visitas às casas dos moradores, estas que, na ocasião, 
recebem um tratamento especial, que se exprime, sobretudo, através das lapinhas ou 
presépios. Reservados à área externa das residências, os grupos executam músicas 
de Reis e arrecadam dinheiro para a festa que sempre ocorre na noite de 5 de janeiro, 
geralmente realizada na casa do líder do terno. No interior da casa, continuam a 
demonstração cênico-musical, com variações rítmicas e coreográficas. Depois de 
comerem e be berem, os reiseiros despedem-se com a contradança.
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Forno de Caieira
Distrito de Fedegosos – Morro do Chapéu

Festa de São Sebastião
Distrito de Caeté-Açú – Palmeiras
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Engenho Fazenda Brejão
Fazenda Brejão – Ibicoara 
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As manifestações de matriz católica popular, de origem portuguesa, sempre coexistiram 
com outras, relacionadas às culturas indígenas e africanas. É preciso destacar que estas 
últimas, apesar dos cerceamentos que lhes foram impostos, consolidaram práticas 
culturais que são referência identitária do Brasil, como a capoeira, o samba de roda e, 
no âmbito religioso, o Jarê e a Umbanda, que são conservadas pelos afrodescendentes 
residentes há gerações na região e que constituem um significativo percentual da 
população regional. O Jarê, uma variante regional de religião de matriz africana, 
diretamente relacionada com a cura, se destaca pelos cultos e rituais e também pelo 
grande número de adeptos, distribuídos entre Lençóis, Andaraí e, sobretudo, Itaetê, 
além de ocorrer de forma menos frequente em outros municípios da Chapada.

Durante todo o mês de setembro, em dias diferentes, celebra-se a Festa dos Sete, 
um culto do Jarê com rezas, cânticos e danças, ao som de tambores, atabaques e 
chocalhos. Nas madrugadas, são sacrificados ani mais e, nos almoços, são servidas 
comidas típicas, como caruru, um vatapá de milho, como prato principal e bebidas. 
Nessa temporada, na Festa dos Sete Meninos cultua-se, sincreticamente, Cosme e 
Damião nos dias 7 a 10, 17 a 20 e 27 a 30 de setembro. No último período, dedica-se 
o culto a Xangô. Nos dias 25 e 26 de dezembro, cultua-se Oxalá.

Os eventos de caráter civil também ocupam um lugar importante no contexto cultural 
da Chapada, muito embora sua valorização e adesão variem muito de um município 
a outro. Poucas cidades, por exemplo, festejam solenemente a data da emancipação 
municipal. Mucugê, em 17 de maio, e Rio de Contas, em 28 de agosto, constituem 
exceções. Nessa última, a Festa da Cidade se transforma em uma ocasião propícia para 
o exercício de folguedos com quadrilha, bumba meu boi, trança-fitas e quebra-potes.

Bem mais popular é a festa em homenagem ao Dois de Julho, data que marca a 
vitória do exército libertador baiano sobre as tropas portuguesas, em 1823. Em 
Macaúbas, município vizinho ao Sítio de estudo e território da divisão geográfica 
Chapada Diamantina, os moradores se divertiam com os batalhões patrióticos, 
cavalhadas, mouramas ou guerras de mouros, ataques de fortalezas e a encamisada, 
uma cavalhada noturna com lanternas, cavaleiros vestidos à moda turca, montados 
em cavalos cobertos de alvas e compridas mantas, assemelhados a uma escaramuça 
oriental. Hoje, apenas algumas dessas celebrações sobrevivem. Em Mucugê, Andaraí, 
Lençóis e Macaúbas, a data é marcada pelas corridas das argolinhas, em que dois 
grupos de cavaleiros, dispostos em filas paralelas, disputam sacando com lanças as 
argolas de uma trave. A vitória é atribuída ao grupo que consegue tirar, com a ponta 
da lança, o maior número de argolas.

Do ponto de vista dos festejos profanos, a Chapada Diamantina apresenta um conjunto 
de grande interesse formado, sobretudo, por festivais. Nos municípios de Wagner e 
de Seabra, em abril, e no de Nova Redenção, em julho, ocorre anualmente a Festa 
do Vaqueiro, com corridas de argolinhas, vaquejadas, cavalhadas, churrascadas, 
premiações para a melhor indumentária de vaqueiro e a melhor montaria. Em Abaíra, 
no mês de setembro, ocorre, bienalmente, o Festival da Cachaça, principal produto do 
município, feita por pequenos sitiantes, em alambiques domésticos, com churrascos, 
bailes na praça, exibições folclóricas como pau-de-fitas, pau-de-sebo e corrida-de-saco.
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É interessante notar como os festejos e ritos da Chapada Diamantina, independente 
de sua natureza, têm permanências que os conectam com o passado. Nas festas de 
São João, por exemplo, presente em todos os municípios, ainda é prática comum a 
construção de fogueiras em frente das casas, que ficam acesas iluminando, muitas 
vezes, as apresentações de folguedos. Permanecem também as guerras de espadas, 
o estouro de rojões, a preparação de comidas e bebidas tí pi cas, músicas e a dança 
em quadrilha, com direito a casamento na roça. É claro que, nos últimos tempos, em 
vários municípios, a ação da indústria cultural, aliada às ações dos poderes públicos 
municipais, conseguiu transformar o São João tradicional em evento comercial, 
padronizando o festejo e introduzindo o modelo de festa espetáculo, o que traz um 
desafio para pensar a salvaguarda das celebrações tradicionais.

Do mesmo modo, as festas carnavalescas ainda não sucumbiram às inovações 
contemporâneas, sobretudo, ao uso de trios elétricos e micaretas. Isso explica a 
permanência, em regiões como Rio de Contas, das brincadeiras de antigos entrudos, 
como as caretas ou chorrós, representados por mascarados que saem às ruas antes 
e durante os três dias de Carnaval, promovendo divertimento para adultos e pavor 
às crianças.

Forno de Adobe para biscoitos e bolos
Povoado de Cabrália – Piatã
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Forno de Adobe para biscoitos
Piatã
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Fornalhas para produção de rapadura
Povoado de Alagadiço – Souto Soares
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A capacidade de mobilizar e integrar as pessoas, reforçando, assim, sua solidariedade 
e coesão comunitária, é outro aspecto que permanece preservado em grande parte 
das festas que ocorrem na Chapada. Para a realização da festa do Senhor dos Passos, 
em Lençóis, que acontece no dia 2 de fevereiro, os moradores costumam se unir 
e contribuir com trabalho e dinheiro, seguindo tradição estabelecida nos tempos 
áureos da mineração, em que cada segmento da sociedade ficava responsável pelo 
patrocínio de uma noite de novena e também auxiliava na decoração da igreja, das 
casas e ruas. Hoje, ainda é possível ver moradores custeando a festa e também se 
dedicando à ornamentação do adro da igreja, com palmas de coqueiro, e armando 
arcos do triunfo pelo trajeto da pro cissão, numa clara demonstração da capacidade 
integradora do festejo.

De maneira similar, a chegada dos festejos de Corpus Christi costuma mobilizar a 
comunidade de Rio de Contas para custear e produzir a decoração das casas e ruas 
para receber a tradicional procissão. As janelas são ornadas com toalhas bordadas 
e flores e os passeios com plantas. Também são cobertas ruas do percurso com 
desenhos de símbolos sagrados e tapetes coloridos de flores naturais, palha de arroz, 
serragem, cascas de ovo.

Engenhoca para rapadura
Novo Horizonte
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Engenho Novo Horizonte
Ibicoara
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O caráter integrador das festas remete a uma forma de expressão outrora muito 
comum em toda região, no caso, o adjutório ou mutirão, considerado um caso 
particular de trabalho comunitário e de vivência solidária, que costumava ocorrer 
na ocasião do plantio e da colheita, na fabricação de tijolos de adobe, na raspa da 
mandioca, na construção de uma casa e na própria preparação de uma festa. Durante 
sua realização, são combinados cantos religiosos e populares, com comidas, bebidas 
e o ofício para o qual foram convocados seus integrantes.

Atualmente, o calendário de festejos e ritos na Chapada Diamantina se encontra 
bastante alterado e diversificado, dada a ampliação da afluência de visitantes 
e migrantes de várias regiões da Bahia e do Brasil e de diversas nacionalidades, 
favorecida pela introdução da atividade turística, o que aumentou as influências 
externas sobre a cultura nativa. Nesse sentido, além das tradicionais manifestações, 
acontecem hoje, com regularidade, eventos como cavalgadas ecológicas, a Semana 
Evangélica, a Festa do Vaqueiro, o recém-criado Carnaval de Rio de Contas e 

Casa na Zona rural
Abaíra
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Palmeiras, os festivais de música de Lençóis e do Capão, o Festival da Cachaça, em 
Palmeiras, e a Festa do Café, em Abaíra.

A alteração também está relacionada ao enfraquecimento ou mesmo desaparecimento 
de algumas formas de expressão em determinadas localidades. O Terno de Reis, por 
exemplo, é uma forma que vem aos poucos perdendo espaço para outras festas e 
celebrações. Não se trata de ressignificação ou adequação a modelos contemporâneos, 
mas de uma diminuição na ocorrência dos mesmos, passando à memória das pessoas, 
que ocasionalmente expressam seu saudosismo pela perda. A morte dos mais antigos 
e o não seguimento dos mais jovens, por questões sociais, entre elas, a adesão à 
novas correntes religiosas, constituem as razões mais evidentes dessa realidade.

A música constitui outra tradição marcante da região da Chapada Diamantina, que 
se expressa em diversos gêneros e se materializa nas filarmônicas e bandas de 
música, organizadas e mantidas, em geral, pelas escolas públicas. Alguns de seus 

Hospital Presbiteriano
Wagner
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Produção de Rapadura
Povoado de Cangassú – Piatã
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integrantes formam grupos musicais ou atuam, individualmente ou em grupos, 
como sanfoneiros e violeiros em festas e celebrações sacras e profanas. Em várias 
das cidades, há a presença de filarmônicas, como a Filarmônica Lyra 28 de abril, 
em Andaraí; Philarmônica Lyra Popular de Lençóis, em Lençóis; Filarmônica da Vila 
Remédios, em Novo Horizonte e Filarmônica 27 de julho, em Souto Soares, e a 
Filarmônica de Mucugê.

Com o desenvolvimento do turismo na região e os novos rumos dados à economia 
regional, as sociedades musicais foram revigoradas, assim como apareceram novas, 
que se desdobram em grupos instrumentais e vocais, desde sanfoneiros e violeiros 
até jovens grupos regionais e urbanos, influenciados pela mídia televisiva.

É preciso considerar a variedade e ampla dispersão do artesanato na Chapada 
Diamantina, com destaque para os produtos em cerâmica, palha, couro, tecido, 
madeira e pedra, cuja natureza e estilo se diversificam conforme a localidade e as 
origens e saberes dos artesãos. Facilmente são encontradas, nas residências, tendas e 
oficinas de ferreiros, latoeiros, sapateiros, seleiros, ourives, fogueteiros, trançadores, 
ces tei ros, costureiras, cuja dedicação aos seus ofícios se dá pelos vínculos afetivos e 
históricos, mas também pela necessidade econômica.

Na atualidade, algumas dessas realizações se encontram fragilizadas, em virtude 
da falta de estímulo dos poderes públicos, do abandono das profissões pelas novas 
gerações, da emigração de artesãos, da escassez e consequente encarecimento de 
matérias-primas, bem como da dificuldade de comercialização, esta que, a propósito, 
se agravou com a perda do apoio oferecido pelo Instituto Mauá, que viabilizava a 
exposição e venda dos produtos da região junto a outras cidades e estados. Mas 
outros fatores exercem influência no declínio da produção artesanal. No caso do 
artesanato em metais, especialmente em Rio de Contas, tal declínio teve início com 
a quase extinção dos garimpos, decorrente, muitas vezes, de políticas proibitivas 
emitidas pelos órgãos reguladores e também das modificações da atividade pecuária. 
Já o artesanato em couro (roupas e assessórios) tem tido sua produção reduzida em 
virtude da concorrência com produtos industrializados.

Outra forma de expressão facilmente encontrada na Chapada Diamantina e de 
grande relevância para o funcionamento de sua dinâmica social e econômica são as 
feiras livres, que acontecem em ambientes organizados em grandes áreas, em geral, 
uma vez por semana e, excepcionalmente, em outras datas. No dia da feira, quase 
todos os moradores se devotam a este lugar e participam como vendedores e/ou 
compradores. Esse tipo de serviço é rico pela diversidade não apenas de produtos, 
mas também pelas pessoas que participam direta e indiretamente da feira. Entre os 
produtos ofertados, encontram-se espécies vegetais e animais, típicas da região, e 
algumas particularidades, como a venda de objetos artesanais.

O assunto das feiras livres conduz diretamente à questão da culinária, que se 
destaca na região, com fazeres simples, às vezes incorporando novas realizações 
ao receituário tradicional. Algumas receitas popularmente conhecidas envolvem o 
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Centro Umbandista Pai Oxalá Rumo
Itaetê
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uso de frutas, em pratos como “moqueca de jaca verde”, “moqueca de fruta pão”, 
“godó de banana d’água”, o “cortadinho de palma” e a “moqueca de palmito”. Outras 
procedem da tradição do garimpo, como a “farofa de garimpeiro” e a “carne seca”. 
São comuns bolos de diferentes tipos – brevidade, bolo de aipim e fofo –, além dos 
biscoitos preparados com farinha de tapioca, conhecidos como avoador, chimangos e 
sequilhos de tapioca. A preparação destes quitutes costuma se processar num forno 
de barro, conhecido como forno de avoador, construído nos quintais das residências, 
sobretudo, dos povoados de Cachoeira e Baixão Velho, em Seabra, Cabrália e Iúna, 
em Lençóis.

No âmbito da arquitetura, a Chapada Diamantina possui um grande número de 
edificações, testemunho da importância histórica, econômica e política assumida pela 
região, ao longo de seu desenvolvimento. Os edifícios construídos no período colonial, 
diretamente relacionados com a mineração do ouro e a pecuária, em particular, 
possuem relevância tanto para a população local quanto para o Estado e o Brasil.

Casario Distrito de Estiva
Lençóis
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Igualmente importantes são as casas de câmara e cadeia, igrejas e capelas distribuídas 
entre os municípios, que revelam, muitas vezes, reinterpretações, de gosto popular, 
de realizações existentes no contexto europeu. Um exemplo interessante são as 
igrejas e capelas com características neogóticas, cuja estética provavelmente resultou 
da influência das missões religiosas alemãs e italianas, do início do século XX. Em 
outros casos, observa-se uma transposição parcial das sugestões técnicas e estéticas 
do Velho Mundo, como nos edifícios religiosos com fachadas sóbrias, construídos em 
adobe ou em alvenarias de pedra, que apresentam no seu interior elementos em 
cantaria ou talha com características barrocas/rococó.

O valor cultural do território chapadense, do ponto de vista da arquitetura, também 
se fundamenta nos saberes e técnicas tradicionais que envolvem a manipulação da 
terra, pedra, cal e madeira e que propiciaram o aparecimento de vários exemplares 
arquitetônicos, em diferentes tempos e que se mantêm íntegros até hoje. De forma 
homogênea, as técnicas construtivas utilizando a terra foram encontradas em todos 
os municípios da Chapada. Já aquelas que empregam a pedra se concentram nas 
regiões de Lençóis, Palmeiras, Mucugê e Andaraí, onde é possível encontrar um solo 
rochoso e propício ao desenvolvimento deste material. No município de Iraquara, 
a cal continua sendo produzida artesanalmente. Todos esses saberes e técnicas 
construtivas persistem, sobretudo, em virtude da atuação insistente de mestres 
pedreiros, carpinteiros, marceneiros, funileiros, serralheiros e mestres que trabalham 
com a palha, que, além da produção arquitetônica, se ocupam da transmissão dos 
conhecimentos que acumularam ao longo da vida.

Há um último aspecto que merece atenção: os lugares. Todas as expressões 
mencionadas possuem uma relação íntima e, muitas vezes, de dependência com o 
espaço onde ocorrem e, justamente por isso, acabam transformando-o em lugares 
significativos de grande valor, inclusive, do ponto de vista afetivo. A população 
em geral valoriza como lugar os espaços sagrados, seja nas sedes ou no espaço 
rural, como igrejas e jarês, e também aqueles vinculados a trabalho, a exemplo dos 
alambiques de cachaça, casas de farinha ou engenhos de rapadura. Independente 
das atividades e eventos que ambientam, estes espaços costumam funcionar como 
centro de atração dos moradores, servindo tanto para a realização de encontros que 
fortalecem as relações familiares e de vizinhança quanto para trocas de toda ordem, 
que alimentam o espírito colaborativo e integrador da comunidade.

Também se destacam os lugares que integram o patrimônio natural, arqueológico 
e paleontológico, cujo valor costuma ser reconhecido, sobretudo, por gestores 
públicos, comerciantes e pessoas que atuam junto ao turismo, que os percebem como 
dispositivos que movimentam a economia e, ao mesmo tempo, oferecem visibilidade 
à região no concorrido mercado de polos turísticos. São cachoeiras, grutas, conjuntos 
de pinturas rupestres, parques e reservas naturais, utilizadas para diversão, excursões 
ecológicas ou áreas de estudos e que, desse modo, atraem regularmente brasileiros 
e também estrangeiros de diversas nacionalidades. Toda essa movimentação, como 
apontado, aumentou as influências externas sobre a cultura nativa, acrescentando-
lhe outros valores, práticas e perspectivas.
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Fogão para produção de rapadura
Quilombo de Camulengo – Barra da Estiva
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Modelagem dos adobinhos
Distrito de Fedegosos – Morro do Chapéu
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OFÍCIOS E SABERES  
NA CHAPADA DIAMANTINA

Mestre não é quem sempre ensina,  
mas quem de repente aprende. 

Guimarães Rosa (2005)

A natureza sempre forneceu os meios para a sobrevivência humana, em especial a 
matéria-prima para o acolhimento e o abrigo. Ao longo de sua caminhada o homem 
aprendeu a conhecer e a trabalhar os diferentes materiais seja no seu estado bruto 
ou transformando-o, na busca incessante do aprimoramento técnico e da beleza. 
O conhecimento da atividade humana com os materiais disponíveis na natureza 
revela particularidades profundas do viver, abarcando todos os aspectos materiais e 
imateriais da existência do homem sobre a terra. Conhecer aspectos dessa trajetória 
ajuda a contextualizar as particularidades da presença humana no Território da 
Chapada Diamantina. 

Os materiais de construção, pedra, terra e seus derivados, madeira, entre outros, 
são responsáveis pelo aspecto material das representações simbólicas de diferentes 
culturas, plasmado nas construções de edifícios de diferentes tempos históricos e 
com diferenciadas técnicas construtivas.  A seleção dos materiais a serem utilizados, 
em cada edificação, está relacionada à disponibilidade da matéria-prima no local 
de assentamento, assim como ao conhecimento das propriedades do material e 
disponibilidade de mão de obra para a sua execução.

A pedra, a terra e a madeira são matérias-primas que podem ser apropriadas pela 
construção civil, em seu estado bruto ou transformada. Desde os primórdios da 
civilização, o homem demostra interesse pela utilização da pedra. Antes mesmo 
de utilizá-la como material de construção, o homem primitivo, já se abrigava nas 
cavernas naturais e utilizava suas paredes e outras estruturas rochosas para registrar 
suas atividades, por meio de gravuras e pinturas. A pedra foi utilizada na confecção 
de armas para caça, pesca e utensílios domésticos. Sua apropriação pela construção 
civil, a partir da extração e manufatura, remonta às primeiras civilizações. Esta 
prática foi disseminada em todas as culturas e, ao longo do tempo, foi refinada 
com o aperfeiçoamento das ferramentas e maior habilidade da mão de obra. No 
Brasil, a pedra foi utilizada desde os primórdios da colonização na construção de 
sistemas defensivos e, posteriormente, na edificação de edifícios públicos, religiosos 
e, excepcionalmente, nas residências de famílias abastadas. 

Assim como a pedra, os metais determinam períodos históricos e marcaram o seu 
uso desde a pré-história. Durante muitos séculos o homem se limitou a utilizar os 
metais na produção de suas armas, utensílios domésticos, armaduras, e os metais 
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Pedreira de ardósia 
Povoado de Shoubert – Iraquara 
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nobres, que foram amplamente utilizados pelos artesãos na joalheira. Forjar o ferro 
é um ofício muito antigo que remonta aos primeiros momentos das civilizações, 
sendo amplamente utilizado até a Idade Moderna. A partir do renascimento, o ferro 
e o cobre passaram a ser empregados com fins decorativos na arquitetura, em 
edifícios públicos ou palácios. Após a Revolução Industrial ocorre o desenvolvimento 
da tecnologia do aço e do alumínio e o amplo uso de peças metálicas no campo da 
construção, que deram lugar a uma nova estética para a arquitetura. 

Uma classificação histórica muito utilizada e significativa para o entendimento desse 
material é a classificação em metal ferroso e não ferroso. Os metais ferrosos englobam 
os metais utilizados pela siderurgia (metalurgia do ferro) e na construção civil. No 
trabalho com o metal ferroso, tradicionalmente, foram detectadas duas formas de 
trabalho que identificam a forma de modelar grades, fechaduras, aldravas entre 
outros: o ferro forjado e o ferro fundido. Entre os metais não ferrosos identificamos 
o alumínio e o zinco, muito usado pelos funileiros ou lanterneiros, na execução de 
peças para o telhado, a exemplo de calhas, condutores, além do fabrico de lanternas 
e utensílios domésticos. 

Pedreira de Arenito – corte de paralelepípedos
Povoado de Shoubert – Iraquara
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Muros de Pedra
Mucugê

Pedreira Sítio Bonito
Rio de Contas
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Retirada de blocos de pedra
Sítio Bonito – Rio de Contas
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O trabalho do ferreiro forjador é realizado por meio de moldagens a quente ou a frio, 
com a finalidade de dar-lhe uma forma específica. Da forma de fabricação surgiram 
as expressões ferro forjado ou batido. É importante salientar que a arte de forjar 
o ferro é totalmente diferente da atual atividade desenvolvida pelo serralheiro.  
O serralheiro trabalha o ferro cortando-o, serrando-o em vários pedaços para juntá-
los pela solda e fabricar esquadrias, portas, portões.  

Hoje, com o desenvolvimento da indústria siderúrgica, a arte de forjar o ferro 
está restrita a poucos artífices, que ainda trabalham na conservação e restauro do 
patrimônio cultural ou àqueles que se dedicam à fina arte da construção civil ou 
fabricação de artesanato.

Outro material utilizado na construção civil e de grande versatilidade é a cal, 
originária das rochas calcárias ou das conchas marinhas quando submetidas às altas 
temperaturas. O uso da cal no Brasil remonta aos primeiros relatos referentes à 
construção da cidade de Salvador, primeira cidade do Brasil, no século XVI. A pasta 
branca, como é citada nos relatos da época era a “alma” da construção. (SANTIAGO, 
2007) Sua utilização na construção civil remonta à produção de argamassas de 
assentamento e revestimentos em diferentes edifícios, tais como fortificações, 
residências e construção de igrejas. Com o processo de interiorização do país, foram 
encontradas as primeiras jazidas de pedras calcárias, que apresentam alto conteúdo 
de carbonato de cálcio (CaCO3) e se inicia a fabricação da cal, a partir da extração 
dessas pedras. A produção da cal ainda era de forma tradicional, com fornos de 
planta circular e utilizando a lenha como combustível para a queima das pedras.

Pode ser aplicada na indústria, principalmente na indústria metalúrgica; no meio 
ambiente, no tratamento de água, potencializando a depuração de resíduos; na 
agricultura, no tratamento de solos agrícolas e como biocida e, principalmente, na 
construção civil, onde pode ser aplicada como aglomerante em argamassas e rebocos, 
na base de pinturas, na fabricação de estuques e na estabilização de solos. 

A literatura e os vestígios arqueológicos encontrado nas escavações de edifícios da 
antiguidade, no Egito, ou mesmo na América pré-colombiana, apontam o uso da cal 
em argamassas e nas pinturas parentais, especialmente nas pinturas a fresco que 
decoravam e davam cor aos templos e tumbas. (ALEJANDRE SÁNCHEZ et al., 2014; 
KANAN, 2008)

Para obtenção da cal é necessário quebrar e aquecer em altas temperaturas as 
pedras ou conchas, transformando a matéria-prima, bruta, em cal virgem ou cal 
viva. A cal virgem quando recebe água sofre uma forte reação se transformando em 
cal hidratada (cal aérea). Este processo é conhecido como apagar a cal. (OLIVEIRA; 
SANTIAGO; LEAL, 1996) Só a partir dessa transformação é possível se utilizar a cal 
como material para construção.

Segundo Cataneo (1964 apud SANTIAGO, 2007) a qualidade da cal varia de acordo 
como o processo de obtenção da matéria-prima – pedras calcárias, mármores 
moídos, corais, conchas de diversas espécies –, a forma de queima – tipo de fornos e 
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Lajota artesanal
Povoado de Prata de Baixo – Seabra
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combustível utilizado na calcinação, assim como, o tempo de queima e temperatura 
empregado e o processo de extinção. A partir dessas observações se verifica que, 
desde a antiguidade “[...] a natureza da cal variava conforme a natureza da pedra. 
A melhor cal era fabricada a partir de pedras duras, provenientes de lugares úmidos. 
A cal oriunda de calcários de jazidas é melhor que aqueles retirados de seixos na 
superfície.” (CATANEO, 1964 apud SANTIAGO, 2007, p. 70) 

A partir do século XVIII, (KANAN, 2008) se tem notícias de novas tecnologias para 
obtenção da cal hidráulica e, no século seguinte, a produção do cimento Portland, 
originário da Inglaterra, é amplamente difundida, o que propiciou a diminuição do 
uso da cal como aglomerante nas construções modernistas e, consequentemente, 
o desaparecimento das caieiras. Poucas são as regiões onde ainda é possível se 
encontrar o fabrico da cal hidratada.

Não menos importante foi o uso da terra como matéria-prima para a construção 
de casas, fabricação de tijolos, telhas e material de acabamento. A denominada 
arquitetura de terra, segundo Fernandes e Correia (2005) “[...] é toda e qualquer 
construção produzida com terra crua como matéria-prima, sem que se processem 
alterações de suas características mineralógicas, sendo o endurecimento ativado a 

Produção de Lajotas
Povoado de Prata de Baixo – Seabra
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Cobertura em Palha
Povoado de Lapinha – Nova Redenção
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partir da secagem da terra pela ação da energia solar”. Já a construção com terra 
“[...] é o processo de execução de materiais de construção utilizados na construção 
civil que utilizam a terra como matéria-prima”, nesta categoria está à produção de 
telhas, tijolos, tijolinhos, lajotas entre outros. 

As técnicas construtivas utilizando o barro em suas mais variadas técnicas são 
conhecidas há mais de 9.000 anos. Vitruvio, no Tratado da Construção (século II 
a.C) registrou:

[...] assim pois, falarei primeiro dos adobes e direi que de terra é mister 
fazê-los. Não devem ser amassados com terra que contenha pedregulhos 
ou gravilhão, em primeiro lugar porque os elaborados com estes tipos de 
materiais ficam pesados, e depois porque, quando as paredes são açoita-
das pela chuva degradam-se e desfazem-se e a palha da mistura não adere 
com a terra devido a sua aspereza.

Casario construído com adobe
Distrito de Campo de São João – Palmeiras
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Ainda hoje cerca de 60% da população mundial vive em construções executadas 
com barro. (UNESCO, 2014) Sem dúvida a arquitetura em barro é a expressão 
arquitetônica mais antiga e, ao mesmo tempo, mais universal do nosso planeta e 
representa a cultura e tradição de cada civilização. Segundo Gernot Minke (2015), 
as técnicas em barro foram utilizadas em todos os climas e, provavelmente, as mais 
antigas técnicas construtivas são as que correspondem à técnica da taipa monolítica, 
também conhecida como a taipa de pilão ou, ainda aquelas produzidas em blocos de 
terra, denominada torrões, adobes ou adobão. 

Na América encontramos construções utilizando a terra em adobes e torrões em 
quase todas as culturas pré-coloniais. A literatura chama atenção, no entanto, que a 
técnica de taipa de mão chegou a este território pela influência dos conquistadores. No 
Brasil, a construção com terra está presente desde o início da ocupação portuguesa, 
unindo costumes indígenas a costumes africanos e práticas de construção lusitana, 
resultando em monumentos de grande valor cultural, encontrado tanto no espaço 
urbano como no espaço rural. Assim, igrejas, grandes residências e edifícios públicos, 
além de casas de engenho e fazendas de gado foram construídos com as técnicas 
de terra. Os maiores exemplares desta arquitetura podem ser encontrados em 
Minas Gerais, Goiás, São Paulo e na Bahia, especialmente, na região da Chapada 
Diamantina.

Em decorrência dos sérios problemas ambientais causados pela era industrial e em 
virtude da ação de grupos ambientalistas e preservacionistas, estamos hoje assistindo 
a um período de redescobrimento e real interesse pela arquitetura de barro.  Para além 
das comunidades carentes que continuam a utilizar essas técnicas para construção de 
suas casas, seja pela ausência de recursos para adquirir os produtos industrializados, 
seja pelo domínio deste conhecimento, herdado de seus antepassados, se observa um 
grande movimento em prol da retomada do uso do barro na construção, por jovens 
arquitetos, agora denominada Bioconstrução. Aprofundar o conhecimento sobre a 
arquitetura de terra é uma atitude contemporânea de especial relevância, pois atua 
em consonância com os princípios e preocupações do homem do século XXI, que 
se volta para a proteção e recuperação do patrimônio arquitetônico, preservação 
da natureza e na disponibilidade de um material de construção com reconhecida 
qualidade e potencialidade para a arquitetura.

A madeira, abundante e de fácil manejo nas matas e florestas foi utilizada como arma 
– arco e flecha –, para fazer o fogo, maquinário para a indústria ou para a pecuária ou 
ainda para o feitio de embarcações. Na construção civil é utilizada desde a fundação 
até a cobertura, em instalações provisórias e escoramentos. Segundo pesquisa do 
IBGE (2012) o Brasil tem 516 milhões de hectares de florestas, o equivalente a 
60,7% do território nacional, ficando atrás apenas da Rússia. Apesar de ser uma área 
relativamente grande, o desmatamento das florestas para diferentes fins – agricultura 
e agropecuária, estradas, implantação de vilas e cidades ou mesmo a exploração da 
madeira para exportação vem causando danos irreversíveis ao meio ambiente, o que 
gerou a criação de parques e reservas ecológicas, na perspectiva de preservar as 
diferentes espécies vegetais e manter o equilíbrio da fauna local.
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Casa em pedra
Povoado de Umburaninha – Morro do Chapéu
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Da árvore às peças de madeira a serem utilizadas na construção civil, é possível 
identificar diferentes etapas de produção. Ainda na mata ocorre o abate ou corte 
da árvore que deve ocorrer em épocas de pouca chuva para que a mesma tenha 
maior durabilidade. Após o corte, ocorre a toragem, quando o tronco é desgalhado 
e cortado em toras e o falquejamento, quando é retirada a casca. Estas etapas 
facilitam o transporte da madeira da mata para as serrarias, onde os troncos passam 
pelo processo de desdobro, correspondendo à transformação das toras em peças 
com dimensões previamente definidas, a depender das finalidades da madeira. Por 
fim, antes da sua utilização em estruturas, telhados, esquadrias as peças passam 
pelo processo de secagem, no qual ocorre a perda da água contida na sua seiva, 
tornando-a mais resistente.

O uso da madeira na construção civil está diretamente relacionado às especificidades 
e características de cada espécie vegetal. De modo geral as madeiras resistem bem 
aos esforços mecânicos de tração e de compressão, bem como ao choque e são 
excelente isolante térmico e acústico. Devido à sua trabalhabilidade, permite a fácil 
execução de sambladuras e uso em locais com grandes extensões. No entanto, como 
material orgânico, também apresenta desvantagens, que podem ser controladas, 
como vulnerabilidade a agentes externos, durabilidade limitada e composição 
heterogênea.

Casas em Adobe 
Morro do Chapéu
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O USO DOS DIFERENTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
NA CHAPADA DIAMANTINA

Com notícias de ocupação portuguesa a partir do século XVII, mas com um território 
que registra vestígios de ocupação desde a Pré-História, na Chapada Diamantina, 
é possível identificar o uso das principais matérias-primas e diferentes técnicas 
construtivas. A predominância do uso do material, na construção civil, em um 
determinado lugar do Sítio em estudo, esteve e ainda está relacionada com a 
disponibilidade do material na região. Assim, é possível observar o uso da terra, nas 
mais diversas técnicas construtivas, e da madeira ao longo de todo o Sítio de estudo. 
O uso da pedra se apresenta em destaque na região central da Chapada Diamantina, 
onde as características geológicas propiciaram o afloramento de pedras calcárias e 
areníticas, que contribuíram com o desenvolvimento da atividade garimpeira. Estas 
pedras foram utilizadas na construção de diferentes edifícios. A atividade do garimpo 
propiciou a fixação do homem neste território, ao tempo que demandou a execução de 
obras de apoio para a cata e/ou extração do ouro e diamantes como levadas, canais, 
diques, aquedutos e abrigos construídos em pedra, pelos próprios garimpeiros, que 
marcam até hoje a paisagem da Chapada Diamantina.

Remanescentes dessas estruturas são encontrados no antigo assentamento de 
garimpeiros denominado Rabudo, no município de Lençóis, e no bairro Luís dos Santos 
no distrito de Igatu, município de Andaraí, nas ruínas dos ranchos em alvenaria de 
pedra seca. Nestes ranchos é possível identificar a planta retangular e a empena 
indicando ser a cobertura em duas águas, provavelmente com recobrimento em 
palha. Outro exemplo de construção encontrada na região são as tocas ou locas 
onde grutas naturais foram fechadas com alvenaria de pedra seca. Segundo Paulo 
Azevedo, no Inventário do Patrimônio da Bahia, (BAHIA, 1980), o interior dessas 
casas era bem simples, com piso em terra batida, divisões internas em tabique de 
palhas, o teto formado pela própria pedra. 

A exploração do ouro perdurou por quase um século na Chapada. Nesse período, foi 
construída com calçamento em pedras irregulares a chamada Estrada Real, caminho 
dos tropeiros e das mercadorias, que ligava a Chapada de Norte (Jacobina) a Sul (Rio 
de Contas), em direção a Goiás e Minas Gerais. Vestígios desta estrada ainda são 
encontrados em diversos municípios do Sítio em estudo.

Durante o período da exploração de diamantes, inicialmente em Mucugê e depois em 
Andaraí e Lençóis (por volta de 1845), houve um afluxo dos garimpeiros vindos da 
chamada Chapada Velha (Gentio de Ouro, Jacobina) e nas minas de Minas Gerais, 
pioneiros da extração de ouro, que se deslocaram para as Lavras Diamantinas.  
A descoberta de diamantes gerou o surgimento gradativo de povoações garimpeiras 
que se implantaram ao longo de caminhos seguindo serras e rios para a estrada de 
Andaraí – onde se desenvolveram vários povoados, ocupados na sua grande maioria 
por garimpeiros, muitos dos quais ex-escravos. 
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Entre serras e rios, em meio a uma paisagem bucólica, ainda é possível observar o 
uso da pedra nas cidades e povoados da Chapada Diamantina, independente daquelas 
estruturas de apoio ao garimpo, porém derivado daqueles ensinamentos. Assim, são 
encontradas cercas limitando propriedades, currais, residências e fornos para fabrico 
de biscoitos e bolos.

O uso da terra no Sítio em estudo está relacionado às práticas tradicionais da 
construção das populações que imigraram para a região, a partir do século XVII. 
A utilização do barro cru ou cozido para construções perpassa toda a história da 
ocupação da Chapada Diamantina. A argila, denominada no local como barro é 
encontrada na região em quase todo o território e, segundo os oleiros, taipeiros 
e adobeiros, identificados na pesquisa, é de boa qualidade, não necessitando de 
acréscimo de aditivos. Em locais onde o material é abundante e possui boa qualidade, 
sempre foi a primeira opção para as construções, pela facilidade de execução, 
exceção que merece ser registrada nas áreas de garimpo. O Sr. Isaias,1 proprietário 
da Olaria em Iaçú, município próximo a Marcionílio Sousa, explicita que a “terra, 
encontrada nas margens do rio Paraguaçu é de boa qualidade e não precisa de mais 
nada para poder cortar os tijolos”. O mesmo relato é recorrente em outros oleiros e 
adobeiros, ao longo dos municípios da Chapada Diamantina. Durante a pesquisa, a 
única exceção encontrada diz respeito à produção de adobes no povoado de Brejo 
de Cima, município de Mucugê, onde o adobeiro Lourival de Moura utiliza a palha de 
arroz como estabilizante do barro, na fabricação dos adobes.

Vale ressaltar que qualquer solo, com restrição aos altamente orgânicos, pode ser 
utilizado como matéria-prima para a execução de adobes, tijolinhos, telhas e lajotas, 
utilizados na construção civil. No entanto, a literatura faz uma ressalva aos solos 
muito argilosos, pois são difíceis de ser misturados e compactados e ainda, devido à 
alta retração, produzem superfícies mal acabadas, e são mais suscetíveis a fissuras. 
Nestes casos é recomendada a adição de aditivos, químicos ou orgânicos, para que 
seja possível a compensação das propriedades do solo. (CRATerre, 1992)

Com a consolidação da ocupação do território o uso do barro/argila foi se aprimorando, 
chegando-se à maestria de quem o manuseia. Segundo a fala dos entrevistados, “todo 
mundo sabe fazer adobe e todo mundo tem uma fôrma de fazer adobe”. Já o trabalho 
desenvolvido nas olarias, a exemplo da Olaria de Fedegosos, no município de Morro 
do Chapéu, ou ainda, as olarias identificadas nos municípios de Palmeiras, Seabra, 
Iaçú, Marcionílio Sousa e Rio de Contas, o conhecimento é transmitido geralmente 
entre membros da mesma família ou conhecidos. A execução das técnicas em terra, 
de origem vernacular, não seria possível não fosse a Chapada Diamantina um celeiro 
de artesãos dos ofícios com a terra. A arte é perpetuada de geração a geração, pela 
transmissão oral, e chegou ainda viva no século XXI, devido à persistência dos mais 
velhos, pois como relata o Sr. João Honorato dos Santos, de Marcionílio Sousa “[...] 
o trabalho é pesado e não tem bom rendimento. Se trabalha de sol a sol, os mais 
jovens não querem aprender e muitos ainda trabalham porque não existe outra 
oportunidade de trabalho na região.” 
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Muros de pedra
Boninal

Muitas estórias são contadas pelos oleiros, que sistematizam os conhecimentos 
populares com um vocabulário próprio. As mais comuns dizem respeito à queima das 
peças. Em Fedegosos, distrito do município de Morro do Chapéu é comum entre os 
oleiros as expressões “mão de fogo” e “mão de gelo”. “Mão de fogo” é o oleiro que, 
quando vai queimar a caieira, o fogo pega com facilidade e, consequentemente, a 
queima é bem-feita. Segundo o Sr. Robson, de Fedegosos, “em poucas horas queima 
a caieira, sai tudo limpinho, uma beleza”. “Mão de gelo”, ao contrário é aquele que 
coloca o fogo, durante dois ou três dias e, mesmo assim, não consegue queimar com 
qualidade os tijolos, pois ficam todos chamuscados. Outra narrativa oral é que “não 
se pode namorar no dia que vai queimar a alvenaria, porque aí o fogo não pega”. 
Com relação ao conhecimento da natureza, narram que quando um pássaro chamado 
Aracuã aparece cantando, está anunciado que vem chuva. O que significa que devem 
recolher as peças que estão secando e cobri-las para proteger da chuva, já que ainda 
não estão queimadas. Relacionando a atividade com o ciclo da lua, Sr. Gilverson nos 
informa que quando o barro é tirado na lua cheia ele rende mais e compara com 
a fabricação da farinha, afirmando que, quando se tira a mandioca na lua cheia,  
a farinha também rende mais. 
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Segundo Moulin e Matuck (2009), o ofício de ferreiro/serralheiro e funileiro é antigo 
na região sul da Chapada Diamantina, em especial na cidade de Rio de Contas. Este 
ofício remonta ao século XVIII. Segundo os autores, muitos dos africanos escravizados 
que chegavam ao Brasil eram artesãos em seus locais de origem, o que propiciou 
o desenvolvimento destes saberes na região. A grande difusão destas oficinas no 
município de Rio de Contas se deu, segundo a tradição oral, após a decadência 
das lavras de ouro. O Sr. Dário, artesão local, afirma que os ofícios de forjaria e 
o artesanato com madeira e metal foram alternativas à decadência econômica no 
município, “[...] antes ninguém trabalhava com isso”. 

O uso do metal, incialmente, era utilizado no fabrico de peças metálicas para selas, 
ferraduras, tacas, decoração de gibões e outros artefatos utilizados pelos vaqueiros. 
O profissional, mais antigo que ainda trabalha como serralheiro, identificado no 
município de Rio de Contas é o Sr. Ezequiel Ramos, mais conhecido como Sr. Zica. 
Este artesão trabalha há muitos anos na execução de peças de ferro e cobre utilizados 
na construção civil e, também, fabrica peças de acabamento artesanais para facas, 
bengalas etc. Assim, a cidade de Rio de Contas ficou conhecida como a grande 
oficina de ferreiros e serralheiros, que produziam peças para os artesãos de couro 
do município e de outros municípios da região, a exemplo de Jussiape, Abaíra entre 
municípios do estado de Minas Gerais. De acordo com Sr. Dário Correia, ele e o tio, 
Sr. Zica, são os únicos artesãos de Rio de Contas que ainda dão continuidade ao ofício 
tradicional com metal. Hoje, além de produzirem objetos utilitários como bengalas, 
cabos para taca de animal, cortador de papel, punhal, entre outros objetos em metal 
com ou sem detalhes em madeira, produzem objetos para a construção civil, como, 
grades, fechaduras e chaves.

Cobertura em Ardosia
Vila de Iraporanga – Iraquara 

Retirada de Pedras
Povoado de Shoubert – Iraquara
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Segundo Carlos Pereira (1957), trata-se de visível declínio desta produção, uma 
vez que no fim dos anos 1950 Rio de Contas possuía 16 latoeiros, 13 ferreiros e 
4 ferreiros-latoeiros, 2 artífices sem especialização profissional, 4 marceneiros,  
3 sapateiros, 2 sapateiros-arreieiros e 1 arreieiro, 1 ourives e 1 artesão de obras gerais 
em ouro e prata, 1 oleiro e 1 fogueteiro, num total de 49 mestres. Ainda segundo 
Pereira (1957), havia 50 oficinas e um número médio de 5 indivíduos (entre oficiais 
e aprendizes) em cada uma, havendo cerca de 250 artífices na cidade, equivalendo a 
quase 20% da população, que girava em torno de 1.500 habitantes. 

No ofício de funilaria, foi identificado o Sr. Eoberto Cruz da Silva, conhecido no 
munícipio como Bebeto, que confecciona calhas, rufos, bicas assim como, produz 
bacias, panelas, baldes, lamparinas, coifas entre outras peças utilitárias. Para além 
do ofício da funilaria, o Sr. Bebeto inventa ferramentas para facilitar suas atividades 
e cria objetos em chapa e busca aprimorar as peças que desenvolve em relação aos 
que já existem no mercado. 

Calçamento em pedra
Vila de Iraporanga – Iraquara
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Segundo Jesus (1985), a Chapada Diamantina é composta por diferentes unidades 
geológicas. Esta variada composição geológica, em especial os solos calcários, além 
de favorecer a formação do maior parque espeleológico do país, também, auxiliou na 
extração da pedra da cal e permanência do conhecimento tradicional, na produção da 
cal virgem e cal hidratada, da região. 

Não se sabe ao certo quando se deu início à produção da cal no Sítio em estudo, 
assim como a sua utilização na construção. Possivelmente, esta prática construtiva 
se iniciou com a fixação do homem no território quando da formação de vilas e 
cidades, ainda no século XVII. 

O município de Iraquara, localizado na região central da Chapada, com rico solo 
calcário, possuía várias unidades de produção de cal destinadas à construção civil, 
especialmente, ao longo da estrada que liga a sede do município ao distrito de Água 
de Rega. Na caieira, localizada nas proximidades da sede, o Mestre Florisvaldo, seu 
irmão Miguel e filhos insistem na produção da cal, de forma tradicional. Segundo 
relato do mestre

[...] antigamente usava a cal em parede em construção, igual a gente usa cimento 
hoje. Aí foi caindo aos poucos, porque pra construir com cimento é bem mais 
fácil, aí o povo foi deixando de usar a cal. Aqui em Iraquara eu e meu irmão, nós 
produzíamos uma faixa de vinte toneladas de cal por semana, hoje produzimos umas 
dez [toneladas] por mês. 

Ele relatou ainda que havia cerca de 20 caieiras na região, mas a chegada das lojas de 
materiais de construção gerou aos poucos a substituição da cal pelo cimento e como 
consequência o desaparecimento das caieiras. Hoje a maior dificuldade enfrentada 
pelo mestre é a comercialização do produto. Os sacos de cal são comercializados 
apenas na cidade de Iraquara e nas cidades vizinhas. 

Quanto ao uso da madeira, se observou que na região esta matéria-prima é utilizada 
na construção de abrigos, confecção de estruturas para a agricultura e pecuária 
e a construção civil. Inicialmente, esta matéria-prima foi utilizada na forma quase 
bruta, apenas cortada e limpa, as madeiras eram retiradas da mata e utilizadas como 
estrutura nas casas de enchimento e nas estruturas de sustentação das coberturas, 
geralmente em palha. Também fora utilizada como esteios para sustentação 
das coberturas, nas casas de adobes, quando era utilizada a madeira roliça. Nas 
construções mais elaboradas a disposição de cobertura se estrutura em tesouras e 
asnas que suportam maior carga e vencem maiores vãos.

O cultivo da mandioca e da cana-de-açúcar incentivou a construção das engenhocas, 
que se constituem em máquinas para moer, e propiciaram a instalação de 
importantes unidades de produção de farinha, beiju, aguardente e rapadura. Todos 
esses engenhos, assim como rodas d’águas, prensas, entre outras peças utilitárias, 
ainda são confeccionados com madeira da região. Na atividade pastoril, a madeira 
foi e ainda é empregada na construção de currais, cancelas, nos mata-burros, nas 
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pontes sobre os rios. Não se pode deixar de falar do uso da madeira nas cercas de 
madeira, que limitam os lotes nas zonas rurais. Executadas em “paus”, ou seja, em 
galhos retirados das arvores e apenas limpos, são assentados verticalmente no solo 
e travados por duas ou mais varas horizontais. Às vezes os “paus” são trançados em 
torno desta vara ou simplesmente são assentados lado a lado e fixados nas varas. 
A madeira também é utilizada na confecção das fôrmas para adobes e tijolos, e nos 
tachos e fôrmas para moldagem da rapadura. 

Com a abundância de madeira nas matas, não havia dificuldade para conseguir 
a matéria-prima para o trabalho. Atualmente, já não é tão fácil a aquisição desta 
matéria-prima. As novas leis de proteção ao meio ambiente proíbem a extração da 
madeira e o material, antes abundante, agora passa a ser escasso, sendo necessário 
adquirir peças de madeira legalizada, em madeireiras, geralmente vinda de outras 
regiões do país, ou ainda os marceneiros e carpinteiros se veem obrigados a trabalhar 
com madeira laminada, comprometendo o trabalho realizado. 

Construção em adobes fixados com argamassa
Morro do Chapéu
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O Mestre Jessé Soares Silva, conhecido como Mestre Mano, morador do município 
de Andaraí, recorda-se que a madeira na região era tão abundante, o que justificou 
a construção do ramal da estrada de ferro Salvador-Itaetê. A madeira retirada na 
região era jogada no rio Paraguaçu e a correnteza se incumbia de levá-la até o porto 
de Itaetê, de onde eram retiradas e colocadas nos vagões do trem e transportadas 
para a capital, onde abastecia as serrarias e marcenarias.  As espécies mais comuns 
encontradas na região eram cerejeira, cedro, jacarandá, ipê, peroba e pau d’arco. 

Hoje, a maioria dos mestres reclama da falta de trabalho, associando esta ausência 
a vários fatores: a falta de madeira, a competição com os produtos industrializados, 
principalmente no que se refere à produção de mobiliário. Os poucos carpinteiros 
que ainda trabalhavam na manutenção das estruturas de apoio à lavoura apontam a 
chegada da energia elétrica no espaço rural e da máquina a motor, como a causa do 
processo de decadência desta atividade na Chapada Diamantina.  

Por outro lado, novas formas de trabalho com a madeira passam a ser desenhadas 
na região. Os apaixonados pela atividade, inconformados em fecharem suas caixas 
de ferramentas, passam a se apropriar das madeiras de demolição e das madeiras 
mortas, encontrada nos leitos e margens dos rios, para confecção de esculturas e/
ou miniaturas de engenhos de roda d’água, carros de boi, casas de farinha etc. 
a exemplo do Mestre Antônio Cordeiro, conhecido como Sr. Tonho, morador do 
povoado de Triunfo do Sincorá, município de Barra da Estiva, ou ainda, o Mestre 
Claudionor Oliveira, Mestre Nono, do povoado de Outro Lado, município de Souto 
Soares, que mantém viva para jovens e crianças as referências tradicionais da 
vida no campo. Merece destaque a família Novais – Mestre José Antônio e seu filho 
Joaquim, moradores do município de Barra da Estiva, reconhecidos na comunidade 
pela acuidade e pela diversidade de atividades que são capazes de executar com a 
madeira. O declínio da atividade os levou a trabalhar quase que exclusivamente com 
a recuperação de engenhos de cana-de-açúcar e casas de farinha, confeccionando, 
especificamente, parafusos, porcas, ou mais raramente recuperando estruturas de 
telhados e esquadrias. Chamam atenção para o fato de que mesmo estes pequenos 
trabalhos estão cada vez mais se tornando escassos, pois estas estruturas estão 
desaparecendo. Novos mestres estão se formando na Chapada, como Danilo, 
morador do Capão, município de Palmeiras, que se destaca na região pelo trabalho 
com madeira morta. Bancos, mesas, esculturas passam a ser confeccionados a partir 
da habilidade deste jovem artesão que vem, sistematicamente, transmitindo a sua 
experiência para outros jovens da região.

Outra alteração, observada durante o processo de entrevistas e aproximação com o 
Sítio, está relacionada ao uso das ferramentas, para o manuseio com a madeira. Ao 
longo do tempo, a prática de trabalhar a madeira foi sendo aperfeiçoada. Cortar, abrir 
e desbastar a madeira com machado, ou ainda, lavrar com enxó, eram atividades 
do cotidiano desses mestres. Hoje se observa a introdução das máquinas elétricas, 
a exemplo das serras, plainas, que aos poucos vêm substituindo as antigas caixas 
de ferramentas. Inicialmente, estas máquinas eram confeccionadas pelos próprios 
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marceneiros, com motores adaptados. Hoje já se observa um grande número de 
máquinas industrializadas. A inserção destes equipamentos otimiza o trabalho dos 
mestres tradicionais, ao mesmo tempo, que pode colocar em risco todo um legado 
de práticas e saberes para os novos aprendizes. 

O APRENDIZADO DA TéCNICA E SUA TRANSMISSÃO ENTRE OS 
ARTÍFICES DA CHAPADA DIAMANTINA

O modo de fazer tradicional, ofícios e artes, na Chapada Diamantina, constitui uma 
forma de reproduzir um aprendizado, que corresponde a uma ou várias técnicas que 
muitas vezes são rescritos em novas formas de aprendizado ou ensino. As atividades 
de aprendizagem devem ser entendidas no contexto social em que estão inseridos, 
muitos aprendem com a família, outros viajaram para outros lugares, aprenderam as 
técnicas e retornaram para a Chapada ou, mais raramente, participaram de cursos, 
a exemplo dos novos pedreiros que participam dos cursos de formação promovidos 

Trabalho em madeira – Mestre Danilo
Distrito de Caeté-Açú – Palmeiras
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pelo Grupo de Permacultura da cidade de Rio de Contas.  No entanto, o princípio 
da aprendizagem baseado na prática exercida junto aos mestres, de certa forma 
continua, não mais nas tendas ou oficinas dos profissionais mais qualificados, mas, 
ainda que inconsciente, ao lado da figura paterna ou de um familiar mais próximo e 
diretamente na obra, onde entram sem qualificação, na condição de servente.

De modo geral o aprendizado dos mestres é transmitido de geração em geração, por 
familiares ou amigos, e os jovens são iniciados neste ofício ainda na adolescência.  
O fabrico do material de construção geralmente é desenvolvido por homens; exceção 
registrada é o trabalho desenvolvido na extração de ardósias, na pedreira de Shoubert 
– Iraquara, onde Dona Benedita Araújo dos Santos, outras mulheres e crianças 
desenvolvem o trabalho de retirada das pedras e execução de diversos cortes para 
uso na construção civil. 

A vivência no campo de estudo permitiu acompanhar o relato de muitos mestres que 
dizem ter apreendido “o ponto da massa”, a reconhecer o “veio da pedra, identificando 
a cabeça” ou ainda a respeitar as fases da lua para a retirada de árvores, com os 
ensinamentos dos mais velhos. No caso específico dos extratores e cortadores de 
pedra, o relato de aprendizado conduz ao tempo do garimpo, quando as estruturas 
para o desenvolvimento destas atividades levaram os homens do século XIX a 
executarem estruturas em pedra. 

Apesar da pouca instrução formal, já que a maioria dos mestres entrevistados só 
frequentou a escola até as primeiras séries, eles são dotados de grande sensibilidade 
e conhecimento empírico, o que permite a manutenção dos saberes tradicional e 
conservação de um grande número de formas de expressão cultural no Sítio, a 
exemplo dos Reisados, das rezas em homenagem aos Santos, em especial a São 
Sebastião, e das inúmeras festas religiosas que são comemoradas tanto no espaço 
urbano como no espaço rural. As suas famílias mantêm viva a culinária local, com 
fabricação de biscoitos, beijus e doces em fornos de lenha, além da produção de 
utensílios em barro ou com fibras vegetais.

O trabalho exclusivo na fabricação de tijolos, extração de pedra ou trabalhos 
com a madeira, não garantem aos mestres, hoje, o sustento da família. Todos os 
entrevistados afirmam que possuem um pequeno pedaço de terra, onde cuidam do 
plantio de feijão, milho, mandioca ou pequenos criatórios – para sustento próprio ou 
comercialização. Estas atividades, quando devidamente registradas em sindicatos, 
permite a aposentadoria, o que conduz a maioria dos mestres a se reconhecer como 
lavradores. Uma minoria trabalha para o Estado ou, mais raramente, para a iniciativa 
privada, em pousadas e fazendas. 

Dentre os mestres identificados no Sítio encontram-se oleiros. Esta denominação 
corresponde aos profissionais responsáveis pela produção de tijolos ou adobinhos, 
lajotas e telhas queimadas em forno à lenha, que os diferencia dos adobeiros e 
taipeiros. O saber-fazer generalizado do fabrico do adobe e da taipa de enchimento 
faz com que estes profissionais não sejam reconhecidos como mestres no ofício do 
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Oficina do Mestre Jessé Soares Silva – Mestre Mano
Andaraí 

barro. Na fala da população, “[...] todos sabem fazer adobe, basta precisar [...] 
todos tem uma fôrma”. Quanto aos oleiros, o aprendizado se inicia ainda jovem, 
como ajudante nas olarias de familiares ou amigos. Chamou atenção à descrição 
realizada pelos oleiros, a exemplo de Sr. Carlixto, no povoado do Ribeiro, município 
do Morro do Chapéu que relata ter aprendido o “ponto da massa” com as avós e 
mães, que confeccionavam louça de barro e utensílios domésticos. O Sr. Antônio 
Neto, de Fedegosos, município de Morro do Chapéu assim como a grande maioria 
dos oleiros da Chapada, informa que trabalha com tijolinho desde menino, aprendeu 
com os irmãos e desde então trabalha com esse material, mais também já trabalhou 
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com telha e alvenaria. Da mesma forma “ensina a quem vai chegando”. Segundo 
o Sr. Gilverson Almeida de Souza, conhecido como Goiano, a primeira atividade do 
aprendiz é o “rapar”, ou seja, aprender a raspar o adobinho ou a alvenaria, ainda 
cru, para retirar as rebarbas da moldagem. Depois o aprendiz passa a empilhar 
ou, na linguagem local, “empiar”, que significa colocar o adobinho ou alvenaria, um 
sobre outro, para armazenar até o dia da queima. Alguns aprendizes começam logo 
preparando o barro. A etapa seguinte é a moldagem. A queima já é uma etapa 
mais especializada, trata-se da última etapa do aprendizado e, segundo eles, não é 
qualquer um que sabe queimar. “Queimar é o segredo, última coisa que se aprende, 
e só com muita experiência”.

A questão da propriedade das olarias identificadas na Chapada Diamantina passa 
por diferentes escalas: ora são propriedades particulares ‒ a exemplo da Olaria 
de Sr. Isaías, no limite dos municípios de Iaçú e Marcionílio Sousa, e da Olaria de  
Sr. Carlixto, no povoado do Ribeiro, limite do município de Morro de Chapéu e Miguel 
Calmon; ora pertencem a uma família, a exemplo da Olaria em Prata de Baixo, 

Pedreira de Shoubert
Povoado de Shoubert – Iraquara
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município de Seabra; ou ainda são olarias  formadas por um grupo de profissionais 
que trabalham juntos, podendo ou não dividir os fornos de queima das peças de 
barro, mas cuja terra é arrendada de terceiros. Neste caso, existe sempre a figura do 
coordenador ou gestor da olaria.

Merece destaque na Chapada Diamantina o papel desempenhado pelos extratores 
e cortadores de pedras que se dedicam a retirar dos maciços rochosos pedras 
para diferentes fins. Este ofício se diferencia do denominado trabalho do Canteiro, 
profissional que talha a pedra dando o acabamento na forma e na textura. No Sítio 
em estudo não foi identificado nenhum profissional que ainda desenvolvesse esta 
atividade, apesar da arquitetura local, especialmente as casas de Câmara e Cadeia e 
a igreja de Sant’Ana, no município de Rio de Contas, ou mesmo as ruínas do povoado 
de Rabudo, em Lençóis, apresentarem um excelente trabalho de cantaria, o que 
comprova a existência anterior destes profissionais na região.

O saber trabalhar com a pedra exige especificidades aprendidas e passadas de 
geração para geração. Este conhecimento é expresso desde a sensibilidade para 
descobrir as jazidas, a identificação dos veios da pedra que irão determinar a 
primeira linha de corte na rocha até o trabalho final, quando são definidas as formas 
a serem utilizadas nos edifícios. A família do extrator Cosme Pereira retrata bem 
este processo de aprendizagem. Nas terras da família, denominadas Sítio Bonito, 
município de Rio de Contas, a atividade familiar dura mais de 30 anos. Eles afirmam 
que, apenas pela observação da textura e tonalidade, sem nunca terem estudado 
geologia, identificam a composição da pedra, o que os conduzem a definir, ainda que 
de forma empírica, quais ferramentas utilizar para extrair a pedra, bem como, no seu 
processo de beneficiamento. Sr. Cosme aprendeu com o irmão, que também ensinou 
aos filhos e sobrinhos. E estes estão ensinando a parentes mais novos. Irlando,  
o filho mais velho de Sr. Cosme, disse que nem lembra como aprendeu, pois “nasceu 
na pedreira”, e desde pequeno vivenciou o processo de extração. Hoje, ele e o pai 
são os responsáveis pela extração da pedra, na pedreira da família. Os irmãos mais 
novos trabalham na aplicação da pedra como revestimento. 

O Sr. Jacinto Silva Souza, conhecido como Nego Sapucaia, município de Andaraí, 
diferentemente da família Pereira, começou na atividade aos 60 anos de idade.  
A idade não foi empecilho para o mesmo aprender uma nova profissão e vencer 
as dificuldades que a vida lhe impunha. Sem trabalho, se dirigiu a uma pedreira e 
disse que queria “quebrar” pedra. Perguntou a um colega como fazia, arrumou umas 
ferramentas e simplesmente começou, estando na profissão há vários anos. O Mestre 
confessa que a atividade de extrator foi uma questão de sobrevivência. Mas muda o 
brilho em seus olhos quando fala do trabalho na roça ou da sua condição de reiseiro 
no Terno de Reis. 

Em Andaraí, o Mestre Edilson Portugal Neiva, conhecido como Fausto, disse ter 
aprendido o ofício com os familiares. Relembra que o avô era garimpeiro, quebrava 
pedra rusticamente utilizando o marrão e foi um dos construtores da estrada para 
Igatu ‒ distrito de Andaraí. Fausto ensinou o ofício do corte de pedra, formalmente, 
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em um curso promovido pela prefeitura, mas lamenta que as pessoas que fizeram o 
curso não se interessaram pelo ofício/profissão, e que só que frequentaram devido 
aos benefícios concedidos por uma bolsa. Por sua vez, seus filhos não querem dar 
continuidade ao seu trabalho e ele fica ressentido, não pela renda que sabe que é 
pouca, mas por achar que o trabalho é bonito. 

Do trabalho com o garimpo temos ainda outra profissão que se consolidou na Chapada 
Diamantina. A necessidade de elaborar as ferramentas, os processos de deixá-las 
sempre afiadas para poder trabalhar a pedra, deram origem aos mestres ferreiros.  
Hoje os poucos profissionais identificados no Sítio em estudo tentam manter viva a 
tradição de trabalhar com o ferro fundido e o ferro forjado. Entre os entrevistados 
destacamos o Sr. Ezequiel, mais conhecido em Rio de Contas como Sr. Zica, e seu 
sobrinho Sr. Dário. O aprendizado ocorreu na família, com tios, primos e irmãos, 
ainda na adolescência, iniciando sempre por atividades mais simples, como relata o 
Sr. Dário: “[...] já puxei muita guela [...]”, se referindo à atividade de bater e esticar 
o aço para os tios ferreiros. Sobre o processo de transmissão do conhecimento, Sr. 
Dário informa que, através da Cooperativa de artesãos, deu um curso de 60 horas, 
junto com seu tio Zeca, para cerca de dez jovens, mas que apenas uns três ficaram 
mais interessados, e que ninguém “pegou” a profissão. O Sr. Zica relata que o trabalho 
é muito pesado, o fole é muito quente, perigoso e que ninguém quer trabalhar mais 
com isso, e completa sua fala dizendo que o “Instituto Mauá tentou incentivar os 
jovens de Rio de Contas a desenvolver a atividade voltada para o artesanato, mas é 
tanta quentura que ninguém quis aprender”.

O trabalho do Sr. Dário merece destaque. Ele segue os mesmos processos de execução 
que seu tio, mas utiliza materiais reciclados, tais como latas de refrigerante e cerveja 
e moedas para derreter e trabalhar com o artesanato. Estes ferreiros, além de 
produzirem objetos em metal para a construção, como fechaduras, chaves, também 
produzem bengalas com madeira e confeccionam cabos com moedas antigas. Entre 
os mestres entrevistados, os ferreiros de Rio de Contas informaram que participavam 
de uma coopertiva, ainda que fosse voltada para o artesanato ‒ Cooperativa Artesanal 
Mista de Rio de Contas (Cooperart), fundada em 1968. A instituição recebe apoio da 
Prefeitura de Rio de Contas e do Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Micro 
Empresas (Sebrae). Foi registrado ainda, que a extinção do Instituto de Artesanato 
Mauá prejudicou o andamento dos trabalhos da cooperativa.

Ainda em Rio de Contas, a tradição do ofício de funileiro ainda é conservada nos 
trabalhos desenvolvidos pelo Sr. Eoberto Cruz da Silva, mais conhecido como Bebeto. 
O artesão vem aprimorando os seus conhecimentos, pois também desenha as peças 
que executa. A atividade de funileiro é dividida com o trabalho de guarda-noturno 
numa pousada em Rio de Contas. Iniciou o seu trabalho, ainda criança, aos oito anos 
de idade, com a fabricação dos seus carrinhos de brinquedos executados com latas 
de óleo, goiabada e outros enlatados. Na adolescência, começou a fazer os carrinhos 
para comercializar e a partir de então não parou mais, ao contrário, foi ampliando 
a produção, passando a fazer objetos utilitários como fifós, regadores, candeeiros, 
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vaso para plantas, entre outros, ainda com o aproveitamento de latas, até que as 
latas começaram a ficar escassas e passou a comprar a chapa de zinco. Com as 
folhas de zinco passou a fabricar calhas, condutores e rufos. 

Já a atividade de marceneiro foi encontrada de forma pulverizada em toda a Chapada 
Diamantina. Chama atenção, no entanto, que a proibição da retirada da madeira e 
a escassez da matéria-prima na região têm levado muitos profissionais a trocar as 
atividades de fabrico pelas de manutenção.

Muitos mestres relatam que o início a atividade de carpinteiro esteve ligada às 
atividades de pecuária e agrícola, antes da mineração. Estas lidas demandavam 
instalação de equipamentos, para o seu pleno funcionamento, como construção de 
engenhocas e moinhos, para auxiliar na moagem da cana e da mandioca; construção 
de carros de boi para auxiliar no transporte; construção de currais e também a 
construção de casas para moradia.

Entre os mestres mais velhos é difícil distinguir o ofício de marceneiro ou carpinteiro. 
O que se verifica é que os mesmos dominam as técnicas de trabalhar a madeira,  

Mestre Cosme ensinando a encontrar o veio da pedra
Sítio Bonito – Rio de Contas 
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Mestre José Antônio Novais
Fazenda Extrema – Barra da Estiva 
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e sabem fazer um pouco de tudo, incluindo outras atividades, como as relacionadas 
ao ofício de pedreiro e ao ofício de ferreiro. O Mestre Antônio Cordeiro, conhecido 
como Tonho, residente do município de Barra da Estiva, por exemplo, trabalha desde 
os dez anos de idade, aprendeu o ofício de carpinteiro com o avô, que também lhe 
ensinou a trabalhar com couro, a abater gado e comercializar a carne. O Mestre 
Aloisio Pereira de Araújo, conhecido como Luis Carpinteiro, do município de Mucugê 
aprendeu o ofício com seu pai, que era carpinteiro e o levava para obra, dando-
lhe pequenos afazeres como serrar madeira, aprumar bloco, entre outros pequenos 
serviços. Por suas andanças, trabalhou em São Paulo, na Prefeitura Municipal de 
Mucugê, em casas de particulares, sempre na construção civil. O Sr. Luis já passou 
seus conhecimentos aos seus ajudantes e participou de um projeto em escola mantida 
pela prefeitura de Mucugê, onde ensinou as técnicas de pedreiro, mas não vê interesse 
nesta nova geração em trabalhar com as técnicas tradicionais. O Mestre Antonio Neto 
de Almeida, conhecido como Toezinho, morador do distrito de Caeté-Açú (Capão), 
município de Palmeiras, trabalhou no garimpo, na extração de pedras, foi pedreiro, 
carpinteiro e mestre de obras, mas foi na marcenaria que pode desenvolver sua veia 
artística e se realizar profissionalmente. Aprendeu o ofício por si só, apesar de seu 
avô ser carpinteiro. Danilo, seu primo, era guia turístico e, cansado da inconstância 
na profissão, começou na carpintaria por acaso, após o pai encontrar um tronco de 
madeira no leito do rio, e resolveram pegá-lo para fazer alguma coisa. O pai tinha 
uma noção de trabalhar a madeira com enxó e o machado e eles ainda guardavam 
as ferramentas do avô. Estava nascendo ali um marceneiro. O Mestre José Ribeiro de 
Souza conhecido como Dedé, morador do município de Novo Horizonte, e o Mestre 
João Alves dos Santos, também conhecido como o Sr. Dão da Rocinha ou Barba 
Branca, no município de Souto Soares, também se dedicam a consertar engenhocas 
e moinhos, mas chamam atenção que já construíram muito engenho na região.  
O Mestre Dedé relata que já fez muita armação de casas, pontes, currais, carro de boi, 
portas, janelas e telhados. Para suas obras utilizava madeira retirada da mata como 
baraúna, ipê, pau d’arco, aroeira. Ao descrever as suas atividades se emociona ao 
contar que ele mesmo retirava, derrubava, trançava, torneava, lavrava a machado, 
riscava e executava o serviço com a madeira.  No primeiro contato com o Sr. Dão,  
o mesmo se identificou como o “dentista” da região, pois uma das suas atividades é 
restaurar dentes das moendas. Além disto, o mestre faz jogos infantis com madeira 
e ferro, quebra-cabeça, barril para carregar água, portas, janelas, tesouras para 
telhado, bengalas e muletas. 

Por fim, destacamos o ofício de pedreiro e mestre de obra. Uma das características 
do povo da Chapada Diamantina, especialmente os residentes na zona rural, é o 
trabalho comunitário, inclusive aplicado na construção civil, por meio dos mutirões ou 
adjutórios. Assim é comum pessoas se reunirem para construir a casa de um vizinho 
ou de quem estiver precisando. Os mutirões, assim como as atividades preliminares 
de preparação dos materiais ‒ a confecção do adobe, retirada de paus da mata, corte 
de pedras ‒, são os primeiros contatos que o nativo da Chapada Diamantina tem com 
relação à profissão de pedreiro, e onde se forma vários “construtores”.
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Um segundo momento que pode ser observado na formação destes profissionais, é o 
costume da região e comum em sociedades mais necessitadas, do filho, acompanhar 
os familiares mais velhos nas atividades do cotidiano. Este costume pode ser avaliado 
como uma forma de aprendizagem, onde se aprende a fazer fazendo. Assim, muitos 
filhos têm como mestre o pai ou um familiar, e terminam por segui-lo profissionalmente.

Corona e Lemos (1972), apresentam o pedreiro o profissional que trabalha em obra 
de alvenaria de tijolos, pedras etc. e o mestre de obras como o profissional que, em 
uma construção, dirige os operários, é o responsável direto pela feitura da obra, 
tendo recebido orientação do engenheiro responsável, que por sua vez, baseou-se no 
projeto executivo.  No entanto, se observa que os conhecimentos destes profissionais, 
no Sítio em estudo, muitas vezes ultrapassam os limites do que teoricamente se 
define como suas atribuições.

Assim, na região a cadeia formativa do profissional de pedreiro continua na obra, 
quando este começa como servente de pedreiro, cujas funções são de apoio ao 
profissional qualificado. Com o tempo e desenvoltura, galga-se a posição que em obra 

Aprendiz Joaquim Nascimento Novais
Fazenda Extrema – Barra da Estiva 
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é comum denominar “meia-colher”, fase intermediária entre o servente e o oficial, e 
finalmente torna-se pedreiro. O tempo de formação vai depender da habilidade de 
cada pessoa. Nesta classificação está embutida não só a qualificação do profissional, 
mas também o valor da diária que receberá na obra. 

Outro ponto importante na formação profissional dos pedreiros está diretamente 
relacionado com a seca na região e a falta de meios para garantir sua sobrevivência e 
de familiares. Os nativos da Chapada, assim como os demais nordestinos, costumam 
tentar a vida em São Paulo, na maioria das vezes levados por algum parente. Quando 
chegam, a maioria trabalha na construção civil, onde começam como ajudante de 
pedreiro, o aprendizado se dá com a raça e a coragem, diante da necessidade de 
aprender e crescer numa profissão e poder assim garantir uma renda. Em São Paulo, 
geralmente, aprendem técnicas construtivas modernas e utilizam materiais diferentes 
daqueles utilizados na Chapada ‒ bloco, cimento, concreto. Ao retornarem, aplicam os 
conhecimentos adquiridos, muitas vezes associando-os com as técnicas e materiais 
da região.

A maioria dos pedreiros sabe fazer, além das atribuições inerentes à sua profissão, 
serviços básicos de instalações hidrosanitárias, de instalações elétricas, telhados, 
entre outras atividades, conhecimento este adquirido na própria obra, o que o torna 
muitas vezes um profissional que “faz tudo”. Com este amplo conhecimento e sendo 
possuidor de uma capacidade de liderança e de coordenar diferentes frentes de 
trabalho, o profissional tende a galgar mais um passo na profissão, se tornando 
mestre de obras. Ressalta-se aqui que corriqueiramente os mestres de obras são 
profissionais oriundos dos ofícios de pedreiros e/ou de carpinteiros. Segundo o Sr. 
Luís, mestre de obras em Mucugê, “[...] além de dominar as coisas da construção, 
a pessoa tem que conhecer de conta e saber fazer compras nas lojas.” Na verdade 
ele nos relata que o mestre de obras se responsabiliza por todas as etapas da obra, 
sendo, inclusive seu gerente administrativo. O relato do mestre de obras Jonas Carlos 
dos Santos Filho, morador de Mucugê ratifica as palavras do Mestre Luís:

O mestre de obras tem a função de organizar a obra, colocar os profissionais em 
cada setor, tanto carpinteiro, quanto eletricista, quanto encanador, várias funções 
que existem na construção civil. O mestre de obra tem que entender da construção 
inteira saber todas as etapas da construção, desde saber ler o projeto, pra executar 
direito o projeto do arquiteto.

Os pedreiros e mestres de obras, assim como outros profissionais ligados à construção 
civil, geralmente trabalham por regime de empreitada, excluindo neste caso os que 
têm emprego fixo. Na empreitada, o profissional é contratado para fazer determinada 
atividade e por determinado espaço de tempo e preço. O espaço de trabalho é a 
própria obra, e cada profissional é responsável por levar suas ferramentas. 

A falta de continuidade de trabalho é uma das dificuldades encontradas por estes 
profissionais quando trabalham por empreitada. Evangivaldo Natividades Souza, 
Mestre Vangi, pedreiro e taipeiro, do povoado de Iúna, município de Lençóis, ressalta 
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que sendo esta uma atividade temporária, ele tem a necessidade de desenvolver 
outras atividades para completar a renda familiar. Assim, montou recentemente uma 
casa de farinha, que construiu em taipa, com o forno em adobe, para trabalhar junto à 
comunidade de Iúna, na produção de farinha, além de manter uma pequena lavoura, 
pescar e fazer frete com seu carro, garantindo assim uma renda quando não está 
com obras. O pedreiro Vangi, é um exemplo do cotidiano da vida dos profissionais 
que trabalham por conta própria.

Embora as estórias de todos estes artesãos sejam únicas e se destaque na busca pelo 
conhecimento e aprimoramento das suas técnicas, ora no seio familiar, por conta-
própria, ora na busca de uma formação mais específica, todas estas estórias se unem 
em um vértice que não nega o contexto socioeconômico e um constante respeito ao 
ambiente que vivem e trabalham, exigindo sempre uma versatilidade e dinamismo no 
uso da matéria-prima ou na confecção de ferramentas, o que não exclui o compromisso 
com a manutenção das técnicas, da tradição e o amor pelo ofício.

Família do Mestre Cosme 
Sítio Bonito – Rio de Contas 
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O  processo histórico/cultural da Chapada Diamantina fomentou nos artífices um 
aprendizado que não se restringisse a um único saber ou a um único ofício. As 
dificuldades de sobrevivência no sertão geraram a necessidade de um aprendizado 
em diversas atividades, ainda que, a maestria se configurasse em um único saber. 
Este processo dificultou durante a pesquisa a identificação dos mestres no Sítio em 
estudo. Aprender um pouco de tudo, como atitude de sobreviver à adversidade do 
meio, foi e ainda é um elemento determinante do caráter dos homens e mulheres da 
Chapada Diamantina.

O SABER FAZER: TéCNICAS CONSTRUTIVAS NA CHAPADA 
DIAMANTINA

O Levantamento Preliminar das referências culturais, no Sítio Chapada Diamantina, 
permitiu uma maior aproximação com os bens culturais da região, consolidando as 
informações coletadas nos levantamentos bibliográficos que apontavam para a riqueza 
e diversidade cultural do território estudado, bem como, o estrito comprometimento 
dos bens levantados com o contexto socioeconômico, histórico e cultural que 
caracteriza o referido Sítio de estudo.

Assim, coadunando com as premissas apontadas por Carlos Rodrigues Brandão 
(1974, p. 22-23) entendemos que 

Um dos aspectos mais importantes dentro de uma observação e análise do 
que se passa em cada evento sócio-cultural ou em vários eventos combi-
nados, é o modo como a sociedade não só reproduz os bimbos, seus valo-
res e sua identidade, mas  modo como recria, codifica esses símbolos... [ao 
mesmo tempo] que legitima quem faz e como se faz [...] 

Neste sentido, os bens culturais deixam de ser meros objetos de avaliação estética 
passando a ser interpretados e vividos como realizações do cotidiano, e representações 
simbólicas de cada grupo, ancorados em cada lugar. (ARANTES, 1983)

Seguindo a metodologia do INRC, e com foco no objeto do INRC-Chapada Diamantina, 
a etapa de Identificação foi realizada a partir do aprofundamento e reconhecimento 
das representações que configuram a identidade dos ofícios da construção tradicional 
no Sítio de estudo, para os seus executantes, assim como, para a comunidade 
que participa desta produção, seja como observador ou como consumidor desses 
produtos, procurando identificar a maneira como esses grupos se relacionam com o 
ofício e com o território.

Do universo de 114 mestres que desenvolvem atividades referentes à construção civil 
tradicional, identificados na Etapa Preliminar, foram selecionados 40 mestres para a 
etapa de Identificação. (Apêndice C) Esta escolha foi ancorada na diversidade da 
matéria-prima utilizada, nas técnicas construtivas e nas particularidades identificadas 
em cada uma das localidades visitadas durante a etapa de Levantamento Preliminar. 
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Mapa 7
Mapa de identificação dos mestres identificados
Fonte: Equipe Executora do INRC-CD, 2015.
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O processo de entrevistas foi acompanhado de filmagens e produção de áudios 
que contribuíram para a produção dos textos e análise dos processos de produção. 
Assim, este capítulo traduz, para uma linguagem formal, as informações coletadas 
em campo, com os mestres, ao tempo que, tenta manter a terminologia utilizada, 
seja no vocabulário específico para identificar as diferentes etapas do processo de 
execução dos produtos seja na nomenclatura das ferramentas, utensílios, materiais 
e técnicas. Esses termos compõem o glossário.

A aproximação com os mestres e seus saberes possibilitou a vivência com a dinâmica 
cultural do Sítio e o que esta atividade representa para as suas vidas. O orgulho no 
falar e explicar o seu ofício, muitas vezes colocados como uma atividade simples 
do cotidiano, sem muitas vezes perceber a dimensão simbólica de experiências 
acumuladas por meio de um aprendizado familiar e a incerteza da permanência dos 
ofícios marcados por perspectivas futuras.

 

NOTAS
1.  As entrevistas realizadas no período de janeiro a dezembro de 2015 correspondem a uma etapa 

obrigatória da metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais. Essas entrevistas 
foram iniciadas na Etapa Preliminar, quando se buscou conhecer o Sítio e as manifestações culturais 
que se desenvolviam neste território, e se prolongaram até a fase de Identificação, momento 
que correspondeu a uma maior aproximação com os atores culturais, especialmente, com os 
mestres e artífices da construção civil tradicional, quando foi possível acompanhar os processos 
de produção, materiais e técnicas utilizados, assim como identificar as relações dos mestres com 
outras manifestações culturais do Sítio e o vínculo da sua atividade, direta e indiretamente, com as 
comunidades envolvidas.
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Embrechamento com pedaços de pedra em alvenarias de adobe
Distrito de Ventura – Morro do Chapéu
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CONSTRUÇÃO COM TERRA

Segundo o Tratado de Construção em Terra do CRATerre (1989), as técnicas 
construtivas utilizando a terra, são divididas em três grupos: Técnicas Monolíticas 
– terra escavada, terra plástica, terra empilhada, terra modelada; terra prensada; 
Técnicas em Unidade ou Alvenarias – blocos apiloados, blocos prensados, blocos 
cortados, torrões, adobe mecânico, adobe manual, adobe moldado; Técnicas em 
Enchimento e ou Revestimento de Estrutura – terra de recobrimento; terra 
sobre engradado; terra palha; terra de enchimento; terra de cobertura.

Da tradição de construir com terra é possível reconhecer na Chapada Diamantina 
numerosos métodos de construção, com uma infinidade de variantes que traduzem 
a identidade dos lugares. Obter um material de construção a partir do solo argiloso 
requer experiência. A forma mais correta de preparar a mistura de solo e água é 
utilizando a enxada, para remexer o barro, proporcionando uma mistura uniforme ou, 
a forma mais tradicional, amassar o barro com os pés, atividade que, normalmente, é 
realizada por um grupo de pessoas. Neste momento, quando o barro não apresenta 
uma boa qualidade plástica, pode ser misturada a palha, a areia ou outros aditivos. 

A investigação das técnicas e ofícios utilizando o barro identificou, no Sítio em 
estudo, as técnicas de enchimento e em unidades ou alvenarias – produção de 
adobes, tijolinhos ou alvenarias. O modo de preparo do barro na Chapada Diamantina 
corresponde à forma mais tradicional: o barro é retirado do solo ou dos barrancos a 
beira dos rios, ou ainda dos Murundus, exemplo encontrado no município de Wagner 
e Mucugê. Os torrões são quebrados, peneirados, quando se separa o cascalho. Aos 
poucos se vai acrescentando água até se obter a consistência ideal para a execução 
dos blocos ou para o uso de outras técnicas. Esta mistura da água com o solo é 
realizada por meio de pisadas contínuas ou com o auxílio de uma enxada e foice.  
O ponto da massa e a queima das peças é o que particulariza cada artesão. Nenhum 
dos mestres entrevistados sabe explicitar o traço da massa – quantidade de barro 
e água utilizados – todos afirmam que conhecem o ponto pelo tato, a expressão 
utilizada é “a gente conhece pegando”. Após este procedimento a massa tem que 
descansar coberta por plástico ou lona, por um período de 48 horas e em seguida se 
inicia a modelagem dos adobes ou dos tijolos, telhas e lajotas. Em ambos os casos 
quando é necessário acrescentar palha ou outro material para melhorar as condições 
de retração ou plasticidade o material é adicionado, ainda na primeira etapa, durante 
a mistura do solo com a água.

No interior da Bahia, é comum o preparo do barro e o levante das construções, 
principalmente as construções em adobe e taipa de mão, serem executadas por 
grupos de pessoas, familiares e amigos, o que se denomina de adjutório. Os adjutórios 
são acompanhados de bebida, comida e música que dá o ritmo da mistura da massa 
ou da construção. Em muitos locais da Chapada Diamantina esta prática ainda é 
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constante. Segundo uma moradora de Morro do Chapéu, “a casa de barro ajunta 
gente, a casa de bloco afasta as pessoas”. 

Dentre as técnicas construtivas com terra encontradas na Chapada Diamantina, 
destacamos: adobe; taipa de enchimento ou taipa de mão ou taipa de pau-a-pique; 
alvenarias, tijolinhos e adobinhos; telhas e lajotas.

 

ADOBE 

Denominado na região como adobo ou tijolo cru, os adobes são moldados a partir de 
uma massa maleável, com a terra retirada do próprio local da construção e acrescido 
de água. A primeira atividade a ser realizada no terreno é a limpeza da superfície para 
retirada da camada orgânica. Para Adilson Souza Santana, Mestre Biquinha, pedreiro 
e adobeiro de Utinga, para fazer o adobe é “preciso apenas o barro e os pés”.

Caso particular foi encontrado no distrito de Ventura, município de Morro do Chapéu, 
onde o barro para o fabrico dos adobes é retirado de ruínas, oriundas de antigas 
construções de adobe. Após a modelagem os adobes são secos ao ar livre, na sombra. 
Na sua origem esses adobes eram moldados à mão, mais tarde e até os dias atuais, 
estes adobes passaram a ser fabricados manualmente, modelados em fôrmas de 

Mestre Adailson Santana – Mestre Biquinho
Utinga
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Adobe preparado com barro de demolição de antigas casas
Distrito de Ventura – Morro do Chapéu 

Mestre Renivaldo Ferreira Bezerra (Mestre Dinho)
Distrito de Ventura – Morro do Chapéu 
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Murundu – matéria prima para confecção de
adobes. Município de Wagner 

Mestre Lourival Luciano de Moura – Mestre Lô
Armazenamento de adobes – Povoado de Brejo de Cima – Mucugê 

Forma de madeira, com fundo, para confecção 
de um adobes
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madeira prismáticas, com ou sem fundo. Na Chapada Diamantina foram encontradas 
fôrmas para modelagem para um, dois, três e, mais raramente, quatro blocos, de 
uma única vez. Os blocos maiores compactados em fôrmas de grandes dimensões são 
denominados adobão ou tijolões. Segundo Biquinha, adobeiro de Utinga, o adobão, 
antigamente, pesava 15 kg, já o atual pesa 6 kg, o que facilita o trabalho do pedreiro, 
por ser mais leve.

No povoado de Brejo de Cima, município de Mucugê, foi encontrado o adobeiro,   
Sr. Lourivaldo Luciano de Moura, conhecido como Sr. Lô, que afirma: se o barro for 
muito “liguento”, o adobe lasca. Então é necessário colocar palha para melhorar a 
resistência do barro. No caso específico, o adobeiro utiliza a palha de arroz. Segundo 
o adobeiro, a quantidade da palha vai depender do barro. “Quando o barro é forte 
coloca-se mais palha. Quando o barro é mais fraco coloca menos. A palha trava o 
tijolo para não quebrar”. Na opinião do Sr. Lô, o adobe com muita palha fica feio.  
O ideal é que ele tenha pouca palha para ficar lisinho.

As famílias mais antigas possuem sua fôrma para a fabricação do adobe. A atividade 
é desenvolvida por homens, mulheres e crianças e são produzidos, na maioria das 

Mestre João Chagas Pereira da Silva – Mestre Véio. Construção de casa de Adobe
Povoado de Brejão – Ibicoara 
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Casa de adobe com embasamento de pedra
Distrito de Ventura – Morro do Chapéu 

Casa de adobe com embasamento de pedra
Distrito de Ventura – Morro do Chapéu 
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vezes, para uso próprio – construção das residências ou de edifícios relacionadas a 
atividades profissionais. O barro é lançado na fôrma com força para se obter uma 
maior uniformidade e coesão do adobe.  A fôrma deve ser previamente molhada 
ou untada com areia fina ou cinza. Quanto mais força for aplicada, maior será a 
compactação e resistência do adobe. A superfície é uniformizada com as mãos, ou 
com uma régua de madeira, denominada em algumas regiões de facão, ou com 
uma peça de madeira e arame denominada de berimbau, por ter formato de arco 
semelhante ao instrumento musical. Um homem pode executar até 500 adobes por 
dia, se utilizar moldes duplos. Logo em seguida o barro é desenformado e colocado 
para secar ao ar livre, na sombra. Após 24 horas o adobeiro vai virar os blocos para 
secar de maneira uniforme e realizar rapagem para retirar a barba do adobe. Após 
três dias no terreiro secando, o adobe é empilhado e, a depender da época do ano, 
pode ficar descoberto ou ser coberto com plástico para evitar ser molhado durante as 
chuvas. Nunca se deve construir casa de adobe no período de chuvas.

O sistema construtivo para aplicação dos adobes varia de região para região da Chapada. 
No município de Morro do Chapéu, no distrito de Ventura, o adobe é aplicado em uma 
única fiada, assentado com argamassa, também em barro, utilizando o comprimento 
do adobe, na face da parede. O adobeiro e pedreiro desse município, Renivaldo Ferreira 
Bezerra, Mestre Dinho, guardião dos saberes do trabalho com a terra na região, 
apresentou esta tradição. A casa, normalmente construída no limite do lote, apresenta 
fundação em pedra, elevada do solo, para que as paredes de adobe não entrem em 
contato com a água do terreno. Na região de Abaíra e Jussiape o adobe é assentado 
dobrado, ou seja, o comprimento do adobe, consequentemente, mais resistente. Em 
Rio de Contas foi possível verificar o uso do adobe na construção de paredes e, também, 
na execução de cimalhas. As casas nesse município, são mais largas, ocupando uma 
maior extensão do lote, na grande maioria são térreas com cobertura em duas águas 
com cumeeira paralela à fachada. A planta da casa se divide em uma grande sala que 
permite acesso aos quartos e ao fundo uma varanda que corresponde à cozinha. Mais 
recentemente, esse vão é fechado e se constrói o sanitário.

As paredes devem ser levantadas sobre fundação de pedra para evitar o contado dos 
adobes com o solo úmido. É recomendável, também, a construção de passeios ao 
redor da edificação. Os blocos devem ser assentados de forma que as juntas estejam 
desencontradas de modo a ampliar a capacidade de cargas das paredes. O tratamento 
da superfície das alvenarias de adobe com juntas superficiais ou juntas irregulares 
pode ser uniformizada com facilidade, se a estrutura for umedecida com um pano.  
O reboco com cimento não é recomendável. No lugar deste se pode aplicar na parede 
de adobe uma camada de barro estabilizado com cal, seguido de pintura à base de cal.

A falta de clientes tem levado a diminuição da produção de adobes, para 
comercialização. No povoado de Cachoeirinha, município de Wagner, o adobeiro 
Reginaldo Rodrigues Melo, conhecido como Regi, está deixando a produção de adobe 
e iniciando uma produção de tijolos, por ter mais procura. No entanto, afirma que sua 
casa, cujos alicerces já estão lançados no terreno da família, será em adobe por ser 
mais econômica, já que nem precisa de lenha para queimar e cimento para levantar. 
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Raspando o adobe – Reginaldo Melo – Mestre Regi
Distrito de Cachoeirinha – Wagner

Pedreiro Reginaldo Melo – Regi
Distrito de Cachoeirinha – Wagner

Forma para fabricação de adobinhos arredondados
Olaria do Mestre Aparecido – Palmeiras
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Muito interessante é o uso do adobe, fabricado por Regi, na pavimentação de áreas 
externas da edificação da sua família. 

TAIPA DE ENCHIMENTO OU TAIPA DE MÃO

Também conhecida como enchimento, taipa de sebe ou pau-a-pique. Esta técnica 
corresponde à execução de uma gaiola de madeira formada por madeira ou bambu, 
amarrada com fibras vegetais, recoberta com mistura de terra, fibras vegetais e 
água. A execução desta técnica foi descrita pelo Mestre Vangi, no povoado de Iúna, 
município de Lençóis, e Mestre Biquinha, no município de Utinga. A execução desta 
técnica é dividida em etapas.

A primeira fase do trabalho é limpar todo o terreno e “aplainar”, ou seja, deixar o 
terreno plano, pronto para iniciar a construção da montagem da trama. Escolher as 
madeiras, denominadas na região de paus e varas, para a estrutura. As madeiras mais 
utilizadas, retiradas da mata, normalmente são brancas e roliças ‒ chorão, popuso, 
bastião. Depois que são retirados, os paus e as varas são limpos, retirando dos galhos 
e folhas, e cortados no comprimento desejado. Os paus são cortados de modo a 
deixá-los no mesmo comprimento e na altura correspondente a altura da parede.

Em seguida se executa a abertura das valas e fixação das forquilhas e dos paus. 
As forquilhas são paus nos quais, em uma das extremidades, há uma bifurcação, 
também chamada de gancho. Estas são as peças mestres da casa de enchimento e 
geralmente são utilizadas madeiras do tipo canjerona, catuaba, angelin e pau d’arco, 
que por serem mais resistentes, podem ter contato com o solo. Nas casas pequenas, 
de planta retangular, são utilizadas seis forquilhas, uma em cada canto externo da 
casa e as outras duas no meio do vão das paredes externas, essas duas últimas 
forquilhas irão apoiar a peça de cumeeira do telhado. Depois de fincar as forquilhas 
os paus são fincados entre as forquilhas, com distância média de 10 cm entre eles. É 
neste momento que se faz a divisão dos cômodos da casa e deixa as aberturas para os 
vãos de porta e janela. Em seguida se coloca as varas, que correspondem às madeiras 
horizontais. Estas, são mais finas que os paus (peças verticais) e são assentadas com 
afastamento de 5 cm de ambos os lados dos paus. As varas externas e internas podem 
ser assentadas em paralelo ou de forma alternada. Atualmente, as varas são fixadas 
aos paus através de pregos, arames ou barbantes, mas, antigamente se usava fibras 
vegetais tipo cipó – como imbé e caititu, comuns na região. Na região de Lençóis, 
Jussiape e Abaíra, é comum o uso de tiras de couro para a amarração das varas. 

A fase correspondente ao pisar o barro é a mais festejada nos povoados da Chapada. 
Depois que a estrutura da casa está montada, parte-se para “embarrar a casa ou 
bater o barro”, que significa preencher a estrutura com o barro. O preparo do barro 
é, geralmente, próximo a casa. O barro é colocado no chão, formando um círculo e 
no centro é aberto um buraco onde se coloca água. Com o auxílio de uma enxada, 
o barro vai sendo misturado com água, ao mesmo tempo em que vai sendo pisado, 
até adquirir “liga”, ou seja, ter a consistência boa para ser lançado. A consistência é 
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Preparação da trama de madeira – paus e varas – para estrutura da casa de enchimento
Mestre Evangivaldo Natividade – Mestre Vangi
Povoado de Iuna – Lençóis 
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considerada boa, quando se consegue pegar certa quantidade com as mãos e esta não 
quebra ou cai. Com o barro pronto começa-se a “embarrar” a casa. Neste momento, 
duas pessoas jogam o barro na parede, uma pelo lado de dentro e a outra pelo lado 
de fora, de baixo para cima, de forma a preencher os espaços vazios entre os paus e 
as varas. O barro é colocado em duas etapas: primeiro para encher o madeiramento 
vertical e após a secagem se aplica uma nova camada para cobrir as varas. Deste 
modo se constroem a casa, restando apenas fazer a cobertura, geralmente de telhas 
cerâmicas ou de palha, e o assentamento das portas e janelas. 

A fase de finalização corresponde a três etapas: a vedação de fissuras, que ocorre 
quatro semanas após a aplicação do barro e total evaporação da água, quando é 
executada a vedação das trincas e alisamento da superfície para evitar vazios na 
estrutura; em seguida ocorre a fase de acabamento, quanto acontece a aplicação 
de uma argamassa com barro mais úmido. Às vezes se usa a cal para o acabamento 
destas alvenarias; por último a pintura, à base de cal. 

Durante a visita na Chapada Diamantina foi observado que esta técnica está em desuso, 
pouco foi encontrada nos edifícios ou mesmo em execução. Os raros exemplares 
encontrados estavam localizados na zona rural. Em Utinga, onde ocorreu a entrevista 

Amarração das varas, para estrutura da taipa de enchimento
Povoado de Iuna 
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Preparação do barro para barramento das casas 
de taipa de enchimento

Barramento das casas de taipa de enchimento

Construção em Taipa de Enchimento 
Utinga
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com Sr. Biquinha foi possível acompanhar a execução de uma casa utilizando a 
técnica de enchimento de barro, para a Semana de Cultura, realizada pela Secretaria 
de Educação e Cultura. Vale a pena ressaltar o esforço da Prefeitura em incentivar a 
permanência da técnica, o que coaduna com os princípios estabelecidos pela Carta 
de Tlaxcala (México, 1982) que ressalta “o esforço para identificar, encorajar, manter 
em vigor e reforçar no espírito das comunidades o prestígio e o valor do uso de tais 
materiais e técnicas, justamente onde eles existem.”

ALVENARIAS, TIJOLINHOS E ADOBINHOS

Segundo Sr. Nonô, mestre carpinteiro do Povoado do Outro Lado, município de Souto 
Soares, e conhecedor de várias técnicas tradicionais, o termo adobinho surgiu porque 
é menor que o adobe. No entanto, no Sítio em estudo foram identificadas outras 
nomenclaturas para o tijolo cozido, como tijolinho, alvenaria ou adobinho. Assim 
como a nomenclatura é diversa a dimensão das peças também varia de acordo com 
o oleiro e a região. As olarias do mesmo município, geralmente, produzem peças do 
mesmo tamanho.

O processo de trabalho nas olarias é simples e segue o aprendizado tradicional. As 
atividades são iniciadas com a retirada do barro, que é escavado com o auxílio de pás 
ou cortado com o auxílio da enxadeta, ferramenta construída pelos oleiros a partir 

Barramento de casa de barro em Iuna – Lençóis
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Secagem de tijolinhos 
Olaria de Fedegosos
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do reaproveitamento de mola de caminhão, fixada em uma haste de madeira. Em 
seguida, com o auxílio do pilão, o barro é quebrado e a esta massa é adicionada água, 
cuja quantidade é obtida sem o auxílio de instrumentos de medida, sendo resultado 
unicamente da experiência do mestre. Segundo o Sr. Isaias, oleiro do povoado de 
João Amaro, município de Iaçú “[...] essa medida a gente aprendeu com os outros... 
a gente sabe a medida”. Existem dois tipos de preparo do barro: um para tijolos, 
que apresenta uma textura mais dura, e outro para telhas e lajotas, quando o barro 
deve ser peneirado para obter uma textura mais fina, conter menos argila e ter mais 
plasticidade. Este processo é executado no local onde se retira o barro. Esta etapa, 
normalmente, é desenvolvida em dois dias de trabalho, tempo necessário para retirar 
e macerar o barro – ação de misturar a água com a argila e deixar descansar para 
atingir a consistência adequada para o fabrico das peças.

Para preservar a maleabilidade da massa, o barro pronto costuma ser protegido por 
plástico grosso. Esta lona propicia a manutenção da água no interior do barro. Os 
oleiros relatam que o barro macerado permanece com plasticidade por cerca de cinco 
dias, “depois ele fica duro e não serve mais para cortar.”

A etapa seguinte é o preparo da cinza ou areia para auxiliar no preparo das peças. 
A cinza é utilizada para passar na mesa de trabalho e nas fôrmas de madeira para 
os tijolos, e nos gabaritos de metal utilizados para a fabricação das telhas e lajotas, 
e evita que o barro se fixe nas fôrmas. As cinzas são oriundas da madeira queimada 
nos fornos das olarias. A cinza ou a areia deve ser sessada e armazenada em caixas 
de madeira, forradas com plástico para evitar umidade. 

Olaria a céu aberto
Fedegosos
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Retirada de Barro – Olaria de Fedegosos
Distrito de Fedegosos – Morro do Chapéu

Retirada de Barro – Olaria de Rio de Contas
Rio de Contas

Caieira para queima de tijolos
Distrito de Fedegosos – Morro do Chapéu
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Olaria tipo Choupana – Mestre Carlixto
Povoado do Ribeiro – Morro do Chapéu
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Após esta etapa de preparação dá-se início ao processo de fabricação das peças. 
O barro é cortado em pedaços menores, como o auxílio do badogue ou berimbau, 
instrumento composto por um arco de madeira e fio de arame, que auxilia no corte 
do barro, fatiando em pedaços menores e, também, para separar os grãos grandes e 
indesejáveis para a execução das peças.

As olarias diferem com relação ao espaço físico e o modo de trabalho dos oleiros. 
Estão localizadas próximas aos barreiros ‒ que se encontram nas margens de rios 
ou lagoas ou de barrancos de argila ‒, o espaço é singelo, mas com uma beleza 
paisagística singular. Algumas olarias são a céu aberto, outras são cobertas com 
palha ou telhas cerâmicas, tipo choupanas. As olarias a céu aberto, encontradas 
nos municípios de Rio de Contas, na sede; em Marcionílio Sousa, no distrito de 
Queimadinhas e no município de Morro do Chapéu, no distrito de Fedegosos, se 
caracterizam por apresentar uma grande área aberta, sem qualquer tipo de proteção, 
onde os homens trabalham expostos a intempéries. À exceção de Fedegosos, onde 
a queima ocorre por meio de caieiras, nas outras olarias cada oleiro possui o próprio 
forno o que delimita a sua área de trabalho e o espaço para armazenamento das peças. 
O terreno, geralmente, é da prefeitura ou arrendado de terceiros cujo pagamento é 
realizado com percentual da produção.

As olarias de choupanas encontradas em Seabra, na região de Prata de Baixo, na 
região de Iaçú limite com o município de Marcionílio Sousa e em Morro do Chapéu 
são caracterizadas por uma grande construção de formato retangular, limitadas 
por meias-paredes de tijolos ou cercas de madeira, que possibilitam a ventilação 
cruzada e secagem dos tijolos e telhas no seu interior. A cobertura de duas águas 
em telhas cerâmicas, tipo capa-canal ou em palha, é sustentada por um conjunto de 
esteios de madeira ou pilares de tijolo, dispostos no sentido longitudinal, com alturas 
variadas, segundo a inclinação da cobertura, de modo a permitir vãos livres entre 
os esteios, espaços utilizados para a execução das peças. A estrutura de cobertura 
é muito simples, composta por cumeeira paralela à maior dimensão da Choupana, 
terças apoiadas nos pilares e engradamento de caibros e ripas. Anexado a uma 

Olaria de Choupana – Mestre Isaias
Distrito de João Amaro – Iaçú
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Olaria Tipo Choupana – Mestre Isaías
Povoado de João Amaro – Iaçú

Olaria do Povoado de Prata de Baixo
Seabra
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das extremidades da choupana ou na área externa está localizado o forno, para 
a queima das peças. A olaria de Seabra, diferentemente das outras, por ser uma 
estrutura familiar, apresenta área com residência dos mestres, um grande galpão 
para o fabrico das peças e vários pequenos fornos de queima, distribuídos no terreno. 
Lamentavelmente, o barreiro localizado neste terreno já se extinguiu e a família tem 
que adquirir barro, nas proximidades da região de Prata de Baixo.

Os fornos apresentam planta quadrada e são construídos com tijolos, fabricados 
na região. É composto por duas partes, separados por “gradeado” de tijolos por 
onde passa o calor da queima da lenha e onde são assentadas as peças que serão 
queimadas. A parte mais baixa é composta por duas ou três bocas de fornalha, que 
são alimentadas por lenha. Na parte superior, uma estrutura de aproximadamente 
três metros de altura, está o local onde são arrumadas as peças que serão queimadas.  
A origem destes fornos é portuguesa, chegam ao Brasil por meio dos distintos 
processos de ocupação do território. Em uma das faces do quadrado se encontra a 
abertura de acesso ao forno, denominado porta do forno, permitindo acesso no interior 
do forno, onde são colocados os tijolos, telhas e/ou lajotas. Durante os períodos de 
queima, que duram de três a sete dias, a porta e a cobertura são vedadas por tijolos 

Forno para fabricação de adobinhos
Povoado de Cajazeiras – Iraquara



172

e telhas cerâmicas, respectivamente, e calafetadas com argamassa de barro, o que 
permite uma queima uniforme das peças.

Na área de execução dos tijolos, geralmente, é encontrada uma mesa de madeira, 
normalmente, com dimensões de (1,0x0,40) m sustentada por cavalete de madeira. 
Pendurado na mesa se encontra o berimbau – instrumento de trabalho construído 
pelos oleiros, utilizado para cortar e “rapar” o barro. Esta mesa está localizada à 
frente de um dos esteios de madeira que sustentam o telhado da olaria e que, 
também serve para o oleiro, periodicamente, limpar o excesso de barros das mãos. 
Na área de execução das telhas e lajotas se encontra a mesa de trabalho, em madeira 
de (1,20x0,40) cm, um balde com água, sobre o balde fica o facão (régua de madeira 
utilizada pelo oleiro para raspar o excesso de massa), as formas metálicas e o ganapo, 
estrutura de madeira composta por dois esteios fincados no chão que sustenta a 
fôrma de modelagem da lâmina de barro que dará origem às telhas.

A fôrma utilizada pelos oleiros é de madeira e geralmente permite o fabrico de dois 
tijolos por vez, geralmente, com dimensões de (22x10x6) cm. Exceção foi encontrada 
no povoado de Queimadinhas, em Marcionílio Sousa, onde o Sr. Honorato trabalha 
com fôrma para três tijolos, com as mesmas dimensões. As fôrmas são executadas 
por carpinteiros e correspondem a uma estrutura retangular, fechada nos três lados 
e no fundo. Na parte do fundo as fôrmas apresentam uma saliência no eixo da tábua, 

Modelagem do barro para tijolinhos
Olaria de Fedegosos – Morro do Chapéu



173

Modelagem do barro para tijolinhos
Olaria de Mestre Isaias – Povoado de João Amaro
Iaçú 

Forma para modelagem de dois tijolinhos e berimbau
Olaria de Mestre Isaias – Povoado de João Amaro – Iaçú

Modelagem do barro para tijolinhos
Olaria de Mestre Isaias – Povoado de João Amaro
Iaçú 
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Secagem de tijolinhos – fogueiras – Olaria do Mestre Isaías
Povoado de João Amaro – Iaçú
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que permite, após a modelagem, que o tijolo apresente em uma das faces uma 
reentrância. Segundo os oleiros e pedreiros da região esta saliência facilita a retirada 
do tijolinho da fôrma e na obra, quando da execução das paredes, permite uma 
melhor fixação da argamassa entre os tijolos.

Alguns oleiros, a exemplo do Sr. Isaías, no município de Iaçú, fabricam um tijolinho, de 
menor dimensão, para a execução de churrasqueiras, estes tijolinhos são fabricados da 
mesma forma que as alvenarias e tijolos, com dimensões (15x10x4) cm. 

O processo de execução dos tijolinhos ou adobinhos é iniciado com o mergulho da 
fôrma na caixa de cinzas ou areia. Em seguida se retira o excesso, batendo na 
própria caixa. Com as duas mãos, o oleiro retira uma quantidade de barro da massa 
pronta, dando ao bolo de barro uma forma próxima ao formato de um tijolo. Esta 
quantidade, medida aleatoriamente por meio da experiência do oleiro, corresponde 
aproximadamente ao volume necessário para um tijolo, em geral ocorre uma pequena 
sobra. Aplicando força, o oleiro joga este bolo de barro no vazio da fôrma de madeira 
untada com cinza. “Tem que bater com força para ele sair bem-feito. Se não ele fica 
deformado, não sai moldado”. (Mestre Isaías, Povoado de João Amaro, Iaçú)

Após preencher a fôrma o oleiro raspa o excesso de barro passando o berimbau bem 
rente ao limite superior da fôrma. Em seguida executa um rápido movimento no 
qual vira a fôrma ao contrário, retornando imediatamente à primeira posição e logo 

Tijolinhos prontos – Olaria do Mestre Renato Oliveira
Povoado de Cajazeiras – Iraquara
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em seguida bate as quinas da fôrma contra a mesa de trabalho. Este movimento, 
associado à presença da cinza, facilita o processo de desmolde do tijolo. Os tijolos 
são desenformados no chão, onde permanecerão secando por cinco ou seis dias.  
Todo o processo é muito rápido, logo em seguida o oleiro torna a passar a fôrma na 
caixa de cinza e a sequência de atividades continua. Em média um oleiro da Chapada 
Diamantina produz 600 tijolos por dia de trabalho. Os tijolos são arrumados na 
choupana em forma de fogueira, uns perpendiculares aos outros, de modo a facilitar a 
secagem das peças de maneira uniforme. Depois de secos, os tijolos são rapados, tem 
suas arestas ajustadas com facão, para poder proporcionar um melhor acabamento. 

Nas olarias a céu aberto, a exemplo da Olaria de Rio de Contas e Fedegosos, os 
mestres trabalham modelando seus tijolos com a fôrma no chão.  Em Rio de Contas, 
o oleiro Robério Antônio da Silva Trindade, conhecido como Fizinho, passa areia na 
fôrma, separa uma parte de barro, próximo à dimensão do tijolinho, passa este barro 
na areia e joga na fôrma, nivela como o berimbau, e depois desenforma sobre o 
solo, para desmoldar o tijolinho. Como sua fôrma é dupla, para cada moldagem de 
dois tijolos o mestre faz o movimento de agachar e levantar três vezes, pois todo 
o processo ocorre no chão. Já em Fedegosos, a cada moldagem a fôrma é imersa 
em água. Como a fôrma é sem fundo, esta é colocada sobre o solo, recebe o barro, 
em seguida passa pela etapa de nivelamento, com a mão e, em seguida a fôrma é 
erguida deixando no solo o tijolo moldado. 

Mestre Robério Antônio da Silva 
Trindade (Mestre Fizinho)
Rio de Contas 

Mestre João Honorato dos Santos 
Povoado de Queimadinhas  
Marcionílio Souza

Mestre Gilverson Almeida de
Souza – Mestre Goiano
Fedegosos – Morro do Chapéu
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Mestre Robson dos Santos Pessoa
Distrito de Fedegosos – Morro do Chapéu

Mestre Isaias Oliveira dos Santos
Povoado de João Amaro - Iaçú

Mestre Carlixto de Almeida Santos
Povoado de Ribeiro – Morro do Chapéu

Mestre Renato de Jesus Oliveira
Povoado de Cajazeiras - Iraquara
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Após a secagem o material é empilhado e fica no aguardo do volume de peças para 
queima. Ao alcançar cerca de sete mil peças moldadas e secas (pode ser só tijolo, 
só telha ou um pouco de cada tipo da produção) as peças são gradiadas, expressão 
utilizada pelo oleiro para denominar o processo de arrumação das peças no interior 
do forno. Primeiro se colocam os tijolos, organizados em fileiras superpostas, das 
extremidades do forno para o centro, arrumados em forma de fogueira, o que possibilita 
que o calor das fornalhas se espalhe de modo uniforme para todos os tijolos. Quando 
ocorre a queima de telhas conjuntamente com os tijolos, estas sempre são arrumadas 
na vertical e apoiadas nos tijolos. O processo de arrumação das peças, no interior do 
forno, dura cerca de dois dias. Após a conclusão da arrumação das peças, o forno é 
coberto por telhas cerâmicas e a porta é vedada com tijolos e em seguida vedada com 
argamassa de material arenoso e barro. A queima leva em torno de três dias. Durante 
as primeiras 24 horas o oleiro permanece junto ao forno para alimentar as fornalhas 
com lenha e manter o aquecimento do forno uniforme. No restante do tempo as peças 
queimam pela manutenção do calor no interior do forno. Após este período é necessário 
aguardar de três a cinco dias para que peças esfriem e possam ser retiradas do forno. 
Normalmente, ocorrem perdas durante a queima – tijolos racham ou quebram.

No distrito de Fedegosos, Morro do Chapéu, foi encontrada uma forma diferente de 
queimar os tijolos, denominada caieira. Em uma área plana e previamente limpa, 
os oleiros começam a armar a caieira, arrumando as alvenarias ou adobinhos no 

Mestre Mario Aparecido Batista de Souza 
(Mestre Aparecido)
Palmeiras

Mestre Antônio Lopes dos Santos 
(Mestre Antônio Neto)
Distrito de Fedegosos – Morro do Chapéu
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chão, formando pilhas, afastadas uma das outras na dimensão correspondente 
ao comprimento das peças e com altura composta por quatro fiadas, assentadas 
transversalmente. Os espaços entre estas pilhas vão formar as bocas da caieira.  Em 
seguida, segue-se colocando as alvenarias ou adobinhos, sendo que desta vez de 
forma contínua formando um lastro sobre pilhas, para formar o teto da boca. Cada 
teto da boca é formado por dois adobinhos ou duas alvenarias, sendo que cada um 
deles tem a sua metade apoiada em pilhas distintas e a outra metade é que vai formar 
o teto. Esta base é denominada de pente da caieira. Os tijolos são empilhados sobre 
este pente, sendo cada camada disposta transversalmente à anterior com objetivo de 
dar amarração à estrutura da caieira, até a altura correspondente a 16 fiadas. Cada 
nova fiada é recuada em relação à anterior, dando à caieira a forma de um trapézio, 
assentado sobre uma base retangular onde se localizam as bocas da fornalha – o 
pente. A quantidade de bocas e a altura da caieira são variáveis. Constrói-se caieira 
com variação de quatro a oito bocas. Deve-se tomar o cuidado de montar as caieiras 
com as bocas da fornalha voltadas para a direção do vento. A próxima atividade é 
embarrar a caieira, que consiste em revestir ou rebocar a caieira com uma camada de 
barro, que eles chamam de capa. A função da capa é evitar a perda do calor. “Sem a 
capa a quentura sai. Com a capa, ela se sente sufocada e sobe”, afirma o Sr. Robson. 
(Entrevista em Fedegosos).

A queima das alvenarias ou adobinhos, segundo os oleiros, é a parte mais difícil de 
fazer, porque se não forem bem-queimados toda a produção é perdida. A lenha é 
colocada na boca do forno, e quando a alvenaria ou o adobinho, que forma o teto 
da boca do forno, fica em brasa, é chegada a hora de ir empurrando a brasa para 
dentro da caieira e ir colocando mais lenha. A lenha nova não deve ultrapassar a 
brasa. E assim segue-se empurrando lentamente a lenha que está na boca da caieira 
e colocando nova, até a lenha chegar do outro lado da boca. Geralmente leva-se oito 
horas colocando lenha, que depois continua queimando sozinha por mais dois dias.  
Quando a fumaça sai por cima da caieira é porque está bom e é hora de derrubar a 
capa (o reboco) para esfriar as alvenarias ou os adobinhos. O resfriamento ocorre 
aproximadamente em oito dias. 

Após a retirada das peças o oleiro empilha as peças no interior da olaria, ou mesmo na 
parte externa e fica no aguardo do caminhão que levará o material para o destinatário.

Na olaria do povoado de João Amaro, limite do município de Marcionílio Sousa, foi 
encontrado um torno de pedal – manual – onde eram produzidas panelas, moringas 
e outros artefatos de barro. No entanto, por falta de mercado consumidor, o Sr. Isaias 
deixou de trabalhar com estes objetos.

TELHAS E LAJOTAS

A produção de telhas e lajotas foi encontrada nas olarias do tipo de choupanas. Houve 
uma queda na produção destas peças, especialmente, nas olarias a céu aberto, e, em 
decorrência da chegada das lojas de materiais de construção.
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Preparo das lajotas
Olaria de Prata de Baixo - Seabra
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Processo de Lancear a telha – retirar do ganapo
Olaria Mestre Isaías – Povoado de João Amaro – Iaçú

Finalização da telha no Ganapo
Olaria Mestre Isaías – Povoado de João Amaro – Iaçú
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Para moldagem das telhas e lajotas o oleiro utiliza um barro, mais plástico e fino e 
se observa que a produção ocorre sempre sobre uma bancada. Primeiro, a bancada 
de trabalho é polvilhada com cinza, onde são colocadas as grades – fôrma metálica, 
de forma trapezoidal, com espessura de 2 cm, que permite a execução de telhas.  
É nesta grade que o barro será moldado, formando uma lâmina, que dará origem 
a telha. A grade é molhada e polvilhada com cinza e o barro é colocado no seu 
interior. Com um movimento contínuo utilizando a parte inferior da palma da mão e 
o pulso o oleiro vai espalhando e empurrando o barro até completar toda a fôrma. 
O excesso do barro é removido com a régua de madeira, denominada de facão e a 
superfície é alisada com a mão, que deve estar levemente umedecida. Em seguida, 
em um movimento rápido e preciso, a grade de ferro é arrastada sobre a bancada 
facilitando a retirada da mesma que é depositada na caixa de cinzas. A etapa seguinte 
demonstra a habilidade e destreza do oleiro para a execução das telhas. A lamina 
de barro é empurrada, com o auxílio do facão e transferida para o “ganapo” ‒ fôrma 
de madeira trapezoidal, que vai formar a curvatura da telha. Já no ganapo o barro 

Telhas secando no interior da Choupana
Olaria Mestre Isaías – Povoado de João Amaro – Iaçú
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Mestre Manoel Messias da Silva Bastos 
Preparação de Lajotas 
Olaria de Prata de Baixo - Seabra

Mestre Antônio Carlos da Silva – Preparação de lajotas
Olaria de Prata de Baixo - Seabra

Sra. Glória Pereira da Silva - Preparação de Lajotas 
Olaria de Prata de Baixo - Seabra
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Preparo das lajotas
Olaria de Prata de Baixo - Seabra

Preparo das lajotas
Olaria de Prata de Baixo - Seabra
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é novamente alisado com as mãos, para corrigir alguma imperfeição e às vezes,  
o oleiro desenha a sua marca. O ganapo é então levado até o local onde a telha passará 
pelo processo de secagem. Próximo ao chão o oleiro desliza com um movimento de 
puxão, chamado lancear, retira o ganapo deixando a telha moldada e desenformada 
depositada no chão. Após dois dias as telhas são apoiadas uma nas outras, de forma 
a ficarem na vertical, o que irá propiciar uma secagem mais uniforme.

Para fazer a lajota, o processo é muito semelhante à primeira fase da execução das 
telhas. A grade de ferro ou madeira, para modelagem das lajotas apresenta formato 
quadrado com dimensões variadas e altura de 2,5 cm. Primeiro molha e unta com 
cinza a fôrma e a deposita na extremidade da mesa de trabalho. O barro é jogado com 
força dentro da fôrma, para que todos os espaços sejam preenchidos. Em seguida, 
com o facão o oleiro raspa o excesso e com um movimento rápido empurra a fôrma 
preenchida para o outro extremo da mesa, onde a grade é retirada e com o auxílio do 
facão a lajota é transferida para o antebraço do oleiro que com extrema habilidade a 
transfere até a área de secagem.

O ofício desempenhado por Manoel Messias da Silva Bastos, do povoado de Prata de 
Baixo, município de Seabra, popularmente conhecido como Mestre Deco, foi ensinado 
pelo pai, quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Sua pequena fábrica que mantém 
a produção centralizada nas mãos da família está situada na área rural, em uma 
choupana de palha, que se mimetiza com a flora harmonizando-se com a paisagem. 

Preparo das lajotas
Olaria de Prata de Baixo - Seabra

Lajotas de barro secando no interior da olaria 
de Prata de Baixo – Seabra
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Arrumação das lajotas no forno
Olaria de Prata de Baixo - Seabra
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Gabaritos para preparação de lajotas
Olaria de Prata de Baixo - Seabra
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As fôrmas metálicas são fabricadas por pessoas da família, a partir de desenhos 
desenvolvidos pelo próprio artesão, que costuma optar por formas geométricas de 
tamanhos variados, que permitem uma grande variedade de mosaicos, os quais irão 
enobrecer os pisos das edificações. Depois de prensado com as mãos, o barro é 
jogado na fôrma e a superfície alisada por meio de um tubo de plástico molhado. 
A peça permanece na fôrma por aproximadamente seis horas, quando, então, é 
desenformada e levada a secar. Esta secagem pode ocorrer no interior da oficina, 
efetivando-se entre três e quatro dias, ou, no exterior, onde, exposta diretamente à 
ação do sol, pode concluir-se em apenas um dia.

A etapa de acabamento das peças consiste na retirada do excesso de barro das bordas 
e no corte das arestas. Facões de lâmina de ferro e os próprios dedos costumam 
auxiliar nesse processo. A etapa seguinte corresponde à queima das peças. O forno, 
construído com tijolos, de forma muito singela, é alimentado por lenha seca. Nele, 
as peças são acomodadas, de modo que fiquem umas sobre as outras, o que permite 
uma queima uniforme. No início, o forno apresenta uma chama baixa para que a 
queima seja lenta, favorecendo a resistência das peças. Aos poucos, vai se “apertando 
o fogo”, aumentando a chama, até atingir a temperatura ideal para a queima. Esta 
temperatura é definida pela experiência do artesão, que possui como parâmetros 
a análise visual da chama e o contato direto das mãos. Em alguns casos, antes de 
ir para o forno, a cerâmica recebe pinturas decorativas executadas com pigmentos 
naturais.

A olaria do Sr. Manoel Messias produz cerca de 2000 peças por mês, que, na sua 
grande maioria, é utilizada em construções da região, principalmente, em projetos de 
arquitetura contemporânea, os quais, de modo crescente, têm se apropriado destas 
técnicas e materiais para criar uma linguagem regional.
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A LEVEZA DA 
PEDRA
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OFÍCIOS DA PEDRA
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Igreja de Sant’Ana e Calçamento de pedra
Rio de Contas 
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A LEVEZA DA PEDRA

A formação geológica da Chapada Diamantina é bastante diversificada, sendo possível 
encontrar diferentes tipos de rochas destacando-se a presença de arenitos, arenitos 
ortoquartzíticos, arenitos argilosos, argilitos, calcários entre outros.

Diante da diversidade geológica, diferentes tipos de pedras são extraídos, sendo as 
mais comuns a ardósia, o quartzito e o arenito. Os mestres extratores trabalham 
na retirada dos lajedos ou dos blocos de pedra, com técnicas manuais, utilizando 
ferramentas artesanais, executadas por eles mesmos. A depender do tipo da rocha, 
há uma pequena variação na técnica de extração, principalmente com relação às 
ferramentas utilizadas. Para as rochas cuja formação geológica é laminar (foliada), 
como os quartzitos e as ardósias, a extração é feita, acompanhado as camadas de 
formação da pedra, e, se utilizam cunha, talhadeira, marrão, marreta. Para os arenitos, 
que são rochas sedimentares de estrutura maciça, se utiliza pixote, pixotão, marreta 
e marrão, e muitas vezes pólvora, para abrir a pedra ainda no maciço rochoso.

O conhecimento de como preparar e apontar as ferramentas é atividade imprescindível 
para quem trabalha com o corte da pedra. É necessário dominar todo o processo, 
como a escolha do aço para cada tipo de ferramenta, a temperatura de fundição 
do ferro, a maneira de bater o ferro para dar a forma desejada, o apontar ou dar a 
têmpera à ferramenta. Segundo o Mestre Fausto (2015), proprietário de pedreira, em 
Andaraí, “Todo cortador de pedra é ferreiro. Se não for não tem como cortar”.

A confecção das ferramentas e a sua têmpera, são feitas a quente. O aço é aquecido, 
em uma bancada construída em tijolos ou em pedra com um fole, em uma das 
extremidades. Sobre a bancada se coloca carvão, que depois de aceso vai ser mantido 
pelo ar inflado por meio do fole. O aço é colocado sobre a bancada, a fim de aquecer 
para que o mesmo se torne maleável. Com o aço aquecido ao rubro, tira-se a peça 
do fogo, com auxílio de uma tenaz apoiando a peça em uma bigorna. O mestre 
golpeia com a marreta a extremidade que está apoiada na bigorna dando-lhe a forma 
desejada, de acordo com a ferramenta que se quer obter: ponteiro, pixote, cunhas 
etc. Obtida a forma desejada, a etapa sequencial é dar a têmpera ou “trempa”, 
no linguajar popular, que é o ponto de corte da ferramenta. Para dar a “trempa” o 
mestre imerge a ferramenta ainda quente, no óleo ou na água. A escolha entre a 
água ou o óleo, está diretamente associada ao tipo de pedra ‒ macia ou dura ‒ que 
se vai trabalhar e de acordo com o tipo de aço que se está trabalhando. Segundo os 
mestres, a têmpera é dada com água quando se quer uma têmpera mais forte e no 
óleo quando for mais macia. A qualidade do aço e a temperatura em que é aquecido, 
também tem influência na têmpera.

Segundo o Mestre Edilson Portugal Neiva, mais conhecido como Fausto, extrator de 
pedra do município de Andaraí,
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É de obrigação do cara que sabe cortar pedra, tem que saber quando que o aço é de 
água ou é de óleo. O aço mais ríspido precisa uma têmpera mais macia, que isso se 
dá no óleo. Quando o ferro tem menos aço, tem que ser na água, que é para ele ficar 
mais ríspido e entrar na pedra.

As pedreiras estão, na sua maioria, localizadas longe dos centros urbanos, em área 
descampada, onde os extratores ficam em pé e expostos ao sol durante todo o dia de 
trabalho. A maioria deles passa a semana dormindo em condições desconfortáveis – 
casas de enchimento ou em locas depois de um dia de trabalho pesado e longe de suas 
casas. Em algumas pedreiras, quando estão na fase de corte para desdobramento 
das pedras, trabalham sentados no chão, embaixo de uma árvore ou protegidos por 
estruturas construídas com palha, que são deslocadas pelos operários, de acordo 
com a posição do sol. Ressalta-se que os extratores não usam nenhum tipo de 
proteção, óculos ou luvas, e permanecem por várias horas expostos ao sol. Com 
relação à propriedade das pedreiras são identificados três tipos: as pedreiras que são 
de propriedade familiar há várias gerações, a exemplo da pedreira de Dona Benedita, 
no município de Iraquara e da família do Sr. Cosme, denominada Sítio Bonito, em Rio 
de Contas; pedreiras cujos extratores compraram as terras para explorar, a exemplo 
da pedreira do Mestre Fausto, em Andaraí, e do Mestre Edmar, em Mucugê, e as 

Toca ou loca
Rabudo – Lençóis 
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Casa de garimpeiro – Mestre Edmar Santos Pina
Projeto Sempre Viva – Mucugê 

pedreiras que estão em terras de terceiros, em que o extrator paga um percentual 
da verba adquirida na extração. Este arranjo econômico foi encontrado na pedreira 
onde trabalha o Sr. Jacinto Silva Souza, conhecido como Nego Sapucaia de Andaraí. 

No município de Iraquara, mais especificamente no povoado de Schubert, existem 
inúmeras jazidas de pedras, principalmente, de ardósias e arenitos. Na pedreira 
Curral de Pedra, propriedade da família de Dona Benedita, há pelos menos três 
gerações, chama atenção o trabalho desenvolvido por um grupo de mulheres.  
A pedra se encontra sedimentada em placas. Os extratores começam a extração 
procurando os veios da pedra, onde fixam em determinados pontos, cunhas metálicas 
acompanhando o caminho do veio. Essas cunhas são colocadas na horizontal, 
enquanto que outras são colocadas no plano ortogonal às primeiras, com o objetivo 
de limitar o tamanho da placa do lajedo a ser retirado. Com auxílio do marrão e de 
marretas, vão batendo nas cunhas que estão na horizontal, de forma sequencial, 
até que a placa, como uma lâmina, se solta completamente do maciço rochoso. 
Estas placas, que chegam a medir 2 m de comprimento por 1,50 m de largura, 
depois de soltas, são deslocadas com o auxílio de uma alavanca e ainda em cima do 
rochedo são divididas em pedaços menores e “fatiadas” para diminuir a espessura. 
No processo de divisão o extrator continua usando as mesmas ferramentas, sendo 
que as cunhas são menores e mais finas e as marretas mais leves. Esta divisão tem 
como objetivo facilitar a movimentação das pedras até o local de armazenagem, já 
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que elas estão sendo extraídas a quase seis metros de profundidade em relação ao 
nível do terreno, com difícil acesso. Muitas vezes, a depender do tamanho da placa, 
os extratores usam cordas para içar as pedras até o nível do terreno. As fatias de 
pedras extraídas, são armazenadas e em um segundo momento serão ainda cortadas 
ou até mesmo fatiadas de acordo com a dimensão desejada, transformando-se em 
placas para revestimento de piso ou telhas para cobertura.

Técnica semelhante de extração é utilizada na pedreira de Sítio Bonito, em Rio de 
Contas onde a pedra, também com formação laminar, é extraída colocando-se as 
talhadeiras nos veios, que são golpeadas de forma sequencial até o desprendimento 
das placas no rochedo. A diferença desta pedreira para a pedreira Curral da Pedra 
está no tipo de pedra e no processo de sedimentação. Em Rio de Contas as pedras 
são o quartzito, e os veios estão posicionados na vertical, o que faz com que a 
extração seja feita com cortes verticais no rochedo.

Na pedreira Passagem Larga, localizada no município de Iraquara, cuja pedra é um 
tipo de arenito, a extração é realizada com a retirada de blocos. O extrator Nilson 
Rodrigues de Novaes explica que a retirada da pedra pode ser realizada de duas 
maneiras. A primeira é usando pólvora, para soltar o bloco e a outra é utilizando 
o pixote. Para o uso da pólvora são executados, furos sequenciais na rocha, com o 
auxílio de ponteiros, acompanhando os veios da pedra. Estes furos são preenchidos 
com pólvora, que quando queimada provoca explosões que resultam no fracionamento 

Interior da casa de garimpeiro – 
Mestre Edmar Santos Pina
Projeto Sempre Viva – Mucugê 

Passagem de Gado 
Novo Horizonte
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da rocha, soltando assim um bloco de pedra do maciço rochoso. Em seguida o bloco 
é cortado em pedaços menores a depender do uso. A segunda forma de extração do 
bloco, e mais comum, consiste em realizar furos sequenciados e alinhados, seguindo 
os veios da rocha da mesma forma que se fez na técnica anterior. O diferencial é 
que ao invés da pólvora, nestes furos será colocada uma peça de ferro, similar ao 
ponteiro, conhecida como pixote, esta ferramenta é mais grossa e menor que os 
ponteiros e apresenta formato trapezoidal com ponta. Após a introdução dos pixotes 
se realiza golpes sequenciais com um marrão, para que os mesmos penetrem na 
rocha pressionando-a, até que a mesma se rompa na linha que foi traçada com os 
furos. O Mestre Edilson Portugal Neiva, mais conhecido como Fausto, do município 
de Andaraí, ressalta que os pixotes devem ser colocados na direção dos veios e na 
extensão do bloco que se deseja extrair. Salienta ainda, que se deve iniciar o serviço 
utilizando os pixotes mais grossos e, à medida que a pedra vai sendo perfurada, os 
pixotes são substituídos por outros de diâmetro menor e mais comprido, de forma a 
criar uma maior pressão e propiciar a ruptura da pedra. 

Com o bloco solto do lajedo, as etapas seguintes são iguais para os dois métodos de 
extração. O bloco é movimentado com a ajuda de uma alavanca, para fora do maciço 
rochoso, e, em seguida dividido, segundo o seu uso em peças de paralelepípedos, 
meios-fios, lajotas de (40x40) cm e blocos de (30x30) cm. Para divisão dos blocos em 
peças menores, o mestre faz um risco na pedra usando uma talhadeira, marcando a 
dimensão desejada e, com uma maceta, vai batendo no ponteiro que é rapidamente 
movimentado sobre o risco, até que a pedra se abra ou rompa. Vale ressaltar que 
apesar de fazerem blocos regulares, com medidas padrões, não usam nenhum 
instrumento de medida. 

Na pedreira de Campos de São João, município de Palmeiras, que, no momento da 
pesquisa estava com as atividades suspensas, foi relatado que para “abrir a boca da 
pedra” os extratores fazem um orifício na rocha, observando o sentido dos veios, 
e colocam “estopim” – um explosivo feito com colorate e açúcar – que ao detonar 
possibilita a liberação de uma extensão do maciço, do rochedo. Com o objetivo de 
proteger os operários, antes da detonação a área é protegida com pneus velhos. Na 
etapa seguinte, se observa a destreza do extrator com as ferramentas. Por meio de 
trabalho manual as peças são cortadas utilizando pixotes, posicionados no alinhamento 
dos veios e golpeados com a marreta até a pedra abrir, processo semelhante ao corte 
que ocorre em outras pedreiras da região. Com uma detonação pode-se tirar em 
torno de dez mil pedras do tamanho por eles considerado padrão (30X20X10) cm.

AS TéCNICAS UTILIZADAS: A PEDRA COMO MATERIAL  
DE CONSTRUÇÃO

Apesar da extração da pedra estar em processo de restrição, por questões ambientais, 
este material de construção ainda é muito utilizado no Sítio em estudo. As técnicas 
construtivas são as mesmas praticadas desde os primeiros momentos da ocupação 
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Detalhe do trabalho de embrechamento – Vale do Capão
Distrito de Caeté-Açú – Palmeiras

Pedreira de Ardosia – D. Benedita e família 
Shoubert – Iraquara
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do território, se observando, no entanto, inovações, a exemplo do uso da pedra 
como revestimentos e embrechados. Das técnicas tradicionais foram identificadas: 
execução de muros de pedra seca e argamassados, construção de casas, a exemplo 
de residências, no povoado de Umburaninha, município de Morro do Chapéu, ou 
ainda, em Igatu, distrito de Andaraí e nos calçamentos de ruas.

A construção de muros em pedra é uma prática comum na Chapada Diamantina.  
A pedra utilizada para a construção dos muros pode ser encontrada solta no terreno 
ou extraídas das pedreiras ‒ cortadas em blocos, com dimensão regular ou irregular 
ou ainda, na forma de pequenos lajedos.

A depender do tipo de pedra o muro apresentará um aspecto estético diferenciado, 
mas sempre obedecerá ao prumo e a regularidade das faces. Para as construções de 
muros com pedra regular, estas são assentadas com argamassa, em fileiras alinhadas 
com juntas desencontradas e geralmente em perpianho, ou seja, a largura do bloco 
é a largura do muro. Alguns mestres costumam realizar o acabamento dos muros, 
executando o embrechamento, na face externa, propiciando um aspecto estético 
diferenciado. 

Em Lençóis, cidade declarada Monumento Nacional, o pedreiro Juvenal Souza Rocha 
se destaca pela manutenção das técnicas construtivas tradicionais, e pela habilidade 
que desenvolveu executando diferentes formas de acabamentos com embrechados, 

Detalhe do trabalho de construção com pedra – 
material de acabamento – Mestre Fabio  Pereira 
Sítio Bonito – Rio de Contas 

Casa construída em muro de pedra – 
Mestre Juvenal Rocha
Lençóis 
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Mestre Juvenal Sousa Rocha
Lençóis

Mestre Clovis Neves de Araújo – Mestre Tatai
Distrito de Campo de São João – Palmeiras 
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onde encaixa pequenos pedaços de pedras entre os blocos da alvenaria, escondendo a 
argamassa de assentamento. O mestre fixa os pedaços de pedras de duas maneiras: 
em forma de escama de peixe e na forma de piabinha, denominação dada em função 
do tamanho da pedra do embrechamento.

Nos muros de pedra irregular as pedras são assentadas umas sobre as outras, 
procurando a melhor forma de encaixá-las. O Mestre Clovis Neves, conhecido 
como Sr. Tatai, morador do distrito de Campo de São João, município de Palmeiras,  
é reconhecido na região como exímio executor destes muros. A aproximação com 
esta técnica permitiu ao Mestre Tatai utilizar na execução dos muros, lajedos de 
diferentes formatos e cores, o que tem propiciado, no distrito de Campos de São 
João, uma nova estética para os muros de pedra. 

Sr. Tatai, morador de Campo de São João, município de Palmeiras, conta que começou 
a fazer este tipo de construção observando as cercas que existem no poço do Pai 
Inácio e por meio do contato com as obras dos garimpeiros nas suas andanças pela 
serra de Campos de São João, em direção a Lençóis. Segundo o mestre, as estruturas 
que via eram de pedra seca arredondada, mas percebeu que era possível fazer 
também com pedra irregular e começou a testar, até conseguir o domínio da técnica. 
Para execução explica que primeiro nivela o terreno, faz a delimitação do muro com 
a linha, definindo a largura (geralmente de 60 cm) e a direção do muro. Na primeira 

Mestre Fabio Luciano Pereira
Sítio Bonito – Rio de Contas 
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camada assenta as pedras maiores para servir de base e segue colocando as pedras 
nas duas faces externas dos muros. Primeiro as pedras grandes, apoiadas umas nas 
outras. O interior é preenchido com pedras menores, até atingir a altura desejada, 
normalmente de 1 metro, podendo ser executados muros mais altos. O segredo 
desta técnica está em procurar as faces das pedras que melhor se encaixam, umas 
sobre as outras, mantendo o muro aprumado. Quando utiliza as lajotas de pedra, 
o processo de execução segue os mesmos princípios, destacando duas variantes: 
as lajes são sobrepostas, umas sobre as outras de forma a delimitar os parâmetros 
externos da cerca, com inclinação voltada para o interior do muro. O interior do muro 
é preenchido com terra, onde são plantadas espécies da região.

Ao olhar a pedra Sr. Tatai, vê coisas que o observador iniciante não compreende, 
analisando suas características em detalhes e procurando a posição e o lugar exato 
que cada pedra se encaixa para que seu muro fique bem-amarrado. Costuma dizer 
que cada pedra tem a sua exata posição. Nas suas atividades costuma usar as 
ferramentas da construção civil como linha e prumo, mas sabe que seu olho é bem 
aprumado. Para os muros de pedra irregular argamassada a técnica é a mesma, com 
o diferencial de que as pedras não estão apoiadas diretamente uma sobre as outras 
e sim, unidas por argamassa de cimento. 

Muro de Pedra Seca 
Distrito de Campo de São João – Palmeiras 
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OFÍCIO DE CALCETEIRO

Na região da Chapada Diamantina ainda é possível encontrar calçamentos executados 
com lajedos de pedra, de forma irregular, principalmente, nos caminhos dos tropeiros 
e nas cidades que tiveram próspero desenvolvimento no ciclo da mineração. Hoje, 
à exceção das áreas tombadas, os calçamentos são realizados em pedras graníticas 
cortadas em paralelepípedos, aplicados sobre colchões de areia e preenchidos com 
argamassa de areia e cimento, com caimento para as laterais da rua conduzindo as 
águas para os pontos mais baixos.

Segundo o Sr. Eugênio Bispo da Silva, conhecido como Sapudo, morador da cidade 
de Mucugê, o segredo do ofício está no nivelamento da rua, devido à declividade 
para o escoamento das águas de chuva. Normalmente, esta etapa é realizada com 
a orientação de um engenheiro ou com o auxílio de um topógrafo. Quando não há 
topógrafo, o mestre, com auxílio de um ajudante e utilizando a mangueira de nível, 
determina o ponto mais alto, que será o eixo da rua e o mais baixo para onde a água 
irá escoar. Em seguida, se define o alinhamento da rua e a largura do passeio e se 
inicia a instalação do meio fio. Esta etapa é realizada com pedra arenítica, conhecida 
na região como “pedra econômica”. 

Com o terreno previamente nivelado, se faz a compactação do solo, com máquinas, 
corrigindo as irregularidades. Em seguida se prepara o colchão de areia, onde serão 

Mestre Eugenio Bispo da Silva – 
Mestre calceteiro Sapudo
Mucugê 

Linha de prumo e alavanca para cavar a terra e 
fixar as pedras no calçamento
Mucugê 
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assentadas as pedras. Para obedecer à declividade da rua, são assentadas pedras 
guias, no ponto mais alto e no mais baixo, e unindo estas guias é passada uma linha 
de nylon. As pedras do calçamento são assentadas ao longo da linha de nylon, que 
garante o alinhamento e também a altura das pedras, respeitando a declividade 
para o escoamento das águas de chuva. Com as pedras previamente assentadas,  
o calceteiro, faz a etapa por eles denominada de “bater pedra”, que tem o objetivo 
de fixar a pedra no colchão de areia, ao tempo em que nivela a altura das mesmas.  
A ferramenta utilizada para a fixação das pedras no colchão de areia é um martelo, 
que tem em uma extremidade uma borracha que auxilia na fixação das pedras 
e na outra um metal, em forma de cunha que auxilia a escavar a terra, quando 
necessário, para melhor encaixar os paralelepípedos. Assim, uma a uma as pedras 
são assentadas, dispostas lado a lado, a uma distância de cerca de dois centímetros 
seguindo o alinhamento da linha guia. Finalizada esta etapa a guia é movimentada 
em sentido paralelo a primeira linha, de forma a servir como guia para a nova fiada 
de pedra. Após a execução de um trecho, é necessário preencher os vazios entre as 
pedras com argamassa de areia e cimento, na proporção de quatro carrinhos de areia 
para um saco de cimento e, em seguida, bater nas pedras com o cepo ‒ ferramenta 
composta por uma peça quadrada de madeira ou metal, de (20x40) cm, fixada em 
uma haste de madeira ‒ para que ocorra um total preenchimento dos vazios e fixação 
das pedras. Esse processo se repete ao longo de toda a rua. 

Ferramentas para fixação de pedras 
e execução do passeios
Mucugê 

Vista de calçamento de pedra e muros de pedra
Mucugê 
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O Sr. Sapudo afirma que executou muitos calçamentos em Lençóis, Mucugê e Andaraí, 
utilizando lajedos de pedra com uma grande variação de desenhos – espinha de 
peixe, desenhos geométricos, entre outros.

NOVOS USOS PARA A PEDRA

Nos últimos anos, a pedra tem sido usada não só como material de construção, 
mas também como material de acabamento, decorando muros e fachadas, com 
desenvolvimento de desenhos ou simplesmente fazendo um jogo de relevo com o 
posicionamento das pedras. Este uso com a pedra é oriundo dos profissionais que 
trabalhavam na extração, como relata Fábio Pereira, filho do extrator Cosme Pereira, 
do Sítio Bonito, em Rio de Contas. Fábio Pereira comenta que, quando ainda estava 
na atividade de extração, ficava observando as pedras – suas formas e cores ‒, 
enxergava várias formas e imaginava como poderia usá-las além da construção e 
das estruturas.

Mestre Jacinto Silva Souza – Mestre Nego Sapucaia
Andaraí 
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Ferramentas para extração da pedra
Andaraí 
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Mestre Edilson Portugal Neiva – Mestre Fausto
Andaraí 

Extração de ardósia – Mestra Benedita Araújo dos Santos
Povoado de Shoubert – Iraquara 

Maceta – ferramenta utilizada para quebra 
da pedra – Andaraí 
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Pedreira do Mestre Nego Sapucaia
Andaraí 
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Mestre Irlando Wagner Pereira – Mestre 
Barbudinho – Pedreira Sítio Bonito
Rio de Contas 

Mestre Nilson Rodrigues de Novaes – Mestre Dadinho 
Povoado de Shoubert – Iraquara

Mestre Edmar Santos Pina
Mucugê 
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Entre as atividades executadas destacamos a construção de fontes, revestimento de 
pisos e paredes, mosaicos decorativos em paredes. O mosaico em pedra consiste na 
execução artesanal de painéis decorativos em pedra. São feitas as combinações de 
pedras de diferentes formatos e cores, formando desenhos geométricos ou desenhos 
figurativos, como a lua, estrelas, flores, mandalas etc. As pedras são cortadas com o 
uso de ferramentas, como marretinha e talhadeira, ou com máquina própria para corte, 
com disco diamantado. Em seguida são assentadas uma a uma usando argamassa 
de cimento e areia. Depois de assentadas são rejuntadas. Como acabamento podem 
receber verniz ou ficar no estado natural.  Para revestimentos dos muros, geralmente 
de residências, costuma assentar as pedras que vão compor o revestimento, de tal 
forma que umas fiquem mais salientes em relação a outras, formando um grande 
painel em relevo, dando um movimento no muro. Este resultado é obtido trabalhando 
com o formato e as espessuras das pedras, que variam de dois a cinco centímetros. 

Essas atividades poderiam estar no ofício de pedreiro, mas eles não se reconhecem 
como tal, pois não dominam as demais práticas da profissão, como levante de 
alvenarias e execução de fundações. 

Em primeiro plano, lajeados da pedreira do Mestre Fausto
Andaraí
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DA ROCHA  
AO Pó
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PRODUÇÃO DA CAL
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Forno para queima das pedras calcárias
Iraquara
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DA ROCHA AO Pó: O FABRICO DA CAL

A cal é um importante material de construção e até a chegada do cimento, nas 
lojas de material de construção, nas principais cidades da Chapada, foi amplamente 
utilizada no fabrico de argamassas e nas técnicas de pinturas das paredes das casas. 

O preparo da cal na Chapada ocorre, especialmente, no município de Iraquara.  
A primeira etapa dessa produção corresponde à retirada da pedra na jazida, trabalho 
que é realizado pelo mestre utilizando como ferramenta o marrão. As jazidas de cal, 
não estão localizadas nas proximidades dos fornos o que implica no deslocamento do 
mestre entre a jazida e a caieira. Segundo relato do Sr. Florisvaldo Azevedo, produtor 
de cal, na cidade de Iraquara, as pedras são retiradas na região de Quixaba, distante 
cerca de 5 km do local do seu forno. O Sr. Florisvaldo, afirma ainda que, os produtores 
de cal possuem pedreira, em terra adquirida pela Associação dos Produtores de Cal de 
Iraquara, mas que nunca conseguem quebrar pedra nesse lugar, devido a questões 
políticas, o que determina por ampliar os custos da produção. A pedra depois de 
quebrada é transportada em caminhão caçamba e depositada próximo ao forno. 

A retirada da pedra é realizada a aproximadamente um metro e meio abaixo da 
superfície. Após a escavação é verificado o tamanho da jazida. O Sr. Florisvaldo 
(2015) afirma que “Se for uma pedra grande, deve furar com um aço e detonar com 
pólvora [...] se for uma pedra de dois metros e meio, acende um fogo no meio dela, 
meio metro de lenha e ela já racha toda, aí você só vai abrindo com marrão de 15 kg 
[até quebrar em pedaços menores].” A finalidade da quebra da pedra é possibilitar o 
manuseio para o seu transporte e também facilitar a colocação no forno. 

Outra etapa importante, na produção da cal é a retirada da lenha e seu transporte até 
a caieira. Devido às questões relacionadas com a proteção ambiental está cada vez 
mais difícil a aquisição da madeira, o que compromete a produção da cal, sob a forma 
tradicional. A madeira utilizada para queima é recolhida ou comprada na região ou na 
sede do município, quando estas são resultantes de podas de árvores.

A queima da pedra corresponde a uma jornada de trabalho que dura cerca de 30 
horas. Este tempo é calculado para queimar 40 toneladas de pedra bruta. O fogo, em 
alta temperatura, tem que ser alimentado de forma contínua. Esta tarefa é iniciada 
com a arrumação das pedras no interior do forno, que são distribuídas na parte 
circular, em camadas de aproximadamente 20 centímetros. A ordem de colocação 
segue o tamanho das pedras, primeiro as maiores, por último as pedras menores de 
forma a garantir a homogeneidade da queima. O depósito circular do forno não tem 
cobertura e possui uma altura aproximada de 1,5 metros. Este processo corresponde 
à etapa de calcinação, onde o carbonato de cálcio, principal componente da pedra, 
é submetido a altas temperaturas e se decompõe na forma o óxido de cálcio. Neste 
momento, se obtém a cal virgem.
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A próxima etapa corresponde à transformação da cal virgem em cal hidratada. Após 
a queima, as pedras passam por um período de resfriamento, que dura cerca de 
três dias. As pedras são retiradas com uma pá e colocadas no terreiro onde serão 
molhadas. A colocação da água sobre a pedra provoca a evaporação do ácido, neste 
momento, o material fica extremamente quente e depois se transforma em pó – 
processo de transformação em cal hidratada. Após 24 horas, tempo necessário para 
a cal esfriar, se inicia a última etapa do processo de preparo da cal, o peneiramento. 
O Sr. Florisvaldo salienta que 

[...] depois que você joga a pedra no terreno, se o terreiro for num lugar plano pode 
chover à vontade que não se perde nada da cal. Eu gasto uns cinco mil litros de água 
pra sessar 40 toneladas de pedra. Aí se chover é melhor. Se você pegar uma pedra 
queimada e guardar num lugar onde ela não vai tomar vento umidade ela fica muito 
tempo. Ela só vai desmanchar se bater vento ou molhar.

Por fim, ocorrem as etapas correspondentes ao peneiramento e acondicionamento 
da pedra para venda. Para esta fase é utilizada uma peneira fina para que a cal 
fique completamente livre de partículas grossas e adquira uma granulometria 
uniforme. Depois o material é ensacado para que seja comercializado. O material fica 
aguardando o caminhão vir pegar a encomenda ou, quando a encomenda é pequena, 
o próprio mestre realiza a entrega do material.

Mestre Florisvaldo Souza Azevedo 
Iraquara



217

Vista do lugar de produção de Cal
Iraquara

Local de produção de Cal 
Iraquara
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Mestre Jessé Soares Silva – Mestre Mano
Andaraí 
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O TRABALHO COM A MADEIRA

Entre as atividades desenvolvidas pelos mestres que trabalham a madeira ‒ carpinteiros 
e marceneiros ‒ na Chapada Diamantina, estão as atividades comuns da profissão, 
como a execução de estruturas para cobertura, fôrmas para concreto, fôrmas para o 
adobe, estrutura de casas, esquadrias, móveis além das atividades de manutenção 
das estruturas de engenhos e a confecção e suas miniaturas, e a confecção de jogos. 
No entanto, ao longo do tempo ocorreram mudanças, não diretamente relacionadas 
à técnica construtiva, mas ao material e à maneira de como trabalhar. A madeira, 
proibida de extração, vai sendo substituída pela madeira laminada e processada, 
principalmente para execução de móveis e se iniciou o uso da madeira de demolição 
e da madeira morta, para o fabrico de peças decorativas, utensílios, esquadrias e 
mobiliário. As madeiras mortas encontradas nos leitos dos rios, geralmente após o 
período de chuvas, são das espécies que povoavam o vale: pau de sabiá, jacarandá de 
diversos tipos, canjerana, pau d’arco. As ferramentas manuais foram sendo adaptadas 
a motores e depois sendo paulatinamente substituídas por máquinas elétricas. 

O uso das madeiras mortas tem destaque na mão dos primos Antônio Neto de Almeida 
– Toezinho ‒ e Danilo Rocha Santos – Patizeiro ‒, residentes no Vale do Capão, no 
município de Palmeiras, onde cada um tem sua oficina, e apesar de trabalharem com 
o mesmo tipo de madeira fabricam objetos diferentes. Segundo Danilo, quando uma 
peça de madeira é encontrada no rio, ela é retirada, cortada em pedaços, usando um 
machado, e depois começa a abrir a madeira. Para abrir a madeira faz-se um risco 
no sentido longitudinal da peça, usando o machado, e introduz cunhas na cabeça 
da madeira (na ponta) e vai golpeando as cunhas de ferro abrindo a madeira. Estas 
etapas têm como objetivo facilitar o transporte da madeira, das margens dos rios até 
a oficina. Na oficina a madeira é limpa, lixada e armazenada. A partir da definição do 
uso se inicia os procedimentos de corte, desbaste, lixamento e polimento da madeira, 
que variam de acordo com a peça a ser executada e a encomendas pendentes. 
Da mesma forma, a depender da madeira também são definidas as ferramentas: 
tradicionais como enxó, formão; ferramentas mais modernas, como serras elétricas, 
torno mecânico, lixadeiras etc.

Danilo utiliza a madeira para fazer móveis, mas a visão artística de Toezinho o declinou 
para a confecção de pequenos artefatos de madeira como cabideiros, colheres de 
pau, garfos, facas, puxadores de porta etc. que comercializa para os turistas da 
região. Juntando as suas características de ambientalista, criador e artista, Toezinho 
executa suas próprias ferramentas e máquinas de trabalho. Com as barras de aço 
ele faz as brocas para as furadeiras, com motor elétrico e madeira montou o torno, 
as serras e as lixadeiras de mesa. Utiliza chinelos velhos e retalhos de calças jeans 
usadas, como lixa de polimento e “lixas finas” respectivamente. 
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Danilo Santos Rocha – Mestre Danilo
Distrito de Caeté-Açú – Palmeiras 

Confecção de bancos com madeira morta – Mestre Danilo
Distrito de Caeté-Açú – Palmeiras 

Mestre Mazinho construindo porteiras
Iramaia 
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Não é difícil identificar a oficina do Mestre Mano (Jessé Soares Silva) no município 
Andaraí. Além do ruído quando as máquinas estão funcionando, o armazenamento de 
toras de madeira na porta, já anuncia a atividade desenvolvida. A oficina é ampla, com 
várias máquinas e uma grande quantidade de madeira amontoada denuncia a grande 
movimentação e produção que além de ser frequentada por clientes é, também, o 
ponto de prosa dos amigos, que vão ali trocar umas ideias. O Mestre Mano utiliza na 
sua marcenaria tanto as madeiras mortas, na confecção de esquadrias, como madeiras 
laminadas e processadas, como MDF e compensado, para a fabricação de móveis.

Como bom profissional e mestre, no ofício e na arte de ensinar, o Sr. Mano explica 
com detalhes o trabalho com a madeira e a diferença entre trabalhar com a madeira 
maciça e a madeira processada, além da importância do fazer bem-feito. 

A primeira etapa e selecionar a madeira, não pode estar trincada, nem com nó, nem 
parte externa que é o branco da madeira. Trabalhar com chapa [no caso, MDF], levou 
na máquina seccionou, já começa a montar. [...] Com a madeira é diferente: tem que 
aparelhar, desengrossar, cortar, furar, espigar, lixar e aí dar o toque final. Jacarandá 
e ipê eu gosto de terminar o acabamento com cera. Porque a cera não tira a beleza 
da madeira, o verniz cria aquela chapa. Para fazer o armário a arte mais demorada 
é tratar a madeira, selecionar, ver os nós. Tem que selecionar se não o serviço não 
sai perfeito. Esse móvel aí é eterno. Móvel de madeira é eterno. Se não destruir. Eu 
reconheço meu trabalho por causa da linha, do toque do acabamento. Eu conheço 
qualquer serviço que faço. 

Mestre Osmar dos Anjos Damasceno – Mestre Mazinho 
Iramaia – Ba
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A criatividade, a habilidade e o conhecimento geral dos mestres, chamou a atenção 
da equipe pela capacidade apresentada em adaptar motores para fazer ferramentas 
elétricas, facilitando o desenvolvimento das atividades. O marceneiro Mazinho, Osmar 
dos Anjos Damasceno, é conhecido no munícipio de Iramaia, pela capacidade de 
inventar e adaptar máquinas e equipamentos. Dominando também a arte do ofício de 
ferreiro, fabrica todas as ferramentas manuais tradicionais, como alicates, tesouras 
além das fresas com diversos de tipos de frisos ‒ friso abaulado, friso rebaixado, 
friso centrado, friso para rebaixo de quina, friso de três rebaixos e oitavado que são 
usados para acabamentos de alisar de porta e na execução das de almofadas. Além 
das ferramentas ele também criou e adaptou inúmeras máquinas e equipamentos. 
Em seu relato Mazinho relembra a quantidade e variedade de madeiras encontradas 
na região, a exemplo: peroba, imburana de cheiro, angico branco, pau d’arco, agora 
só tem as madeiras simples. Apesar de criar suas próprias máquinas, Mazinho sonha 
em comprar uma plaina elétrica para substituir a que ele montou que é mecânica. Ao 
mesmo tempo, que fala do sonho, demonstra dúvida da necessidade, dizendo que 
um dia desses terá que parar de trabalhar por falta da madeira.

O Mestre Paulo Alves Santos, do povoado Lapinha, no município de Nova Redenção, 
sabe trabalhar a madeira, atividade que aprendeu com seu pai que era carpinteiro, 
executando cercas, currais e estrutura para cobertura de casas. No entanto, o que 
gosta mesmo de fazer são as cabanas cobertas com palha. A palha usada para 
a construção de edificações, tanto na vedação dos vãos como para cobertura,  
é proveniente de uma palmeira conhecida na região como licuri ou ouricuri.

A primeira etapa da construção dessas cabanas consiste na execução da estrutura de 
suporte para a cobertura de madeira que é executada em madeira ‒ esteios, vigas, 
cumeeira, barrotes e ripas. A palha é retirada da palmeira com o auxílio de uma 
foice. A folha da palmeira é utilizada ainda verde, pois quando seca, não aguenta 
ser trançada e quebra. Depois que a palha é retirada, deixa descansar um pouco 
para murchar, perder água. A palha é trançada em cima do telhado. Coloca-se uma 
folha sobre a outra, no sentido longitudinal ao caimento do telhado e vai trançando. 
Depois de trançada é assentada outra folha, sem trançar, para fazer o recobrimento 
e evitar a passagem da água de chuva. Em seguida se sobrepõe outras folhas que 
serão trançadas propiciando o recobrimento total da cabana e a estanqueidade da 
cobertura. Antigamente, as folhas eram amarradas com a fibra da própria palmeira, 
hoje já se usa barbantes. A cumeeira da cobertura é executada invertendo o sentido 
das folhas, uma para cada lado. Depois se coloca um peso sobre elas até assentar 
que, posteriormente, será removido. A durabilidade da cobertura executada com 
folhas de palmeira é de mais ou menos um ano, depois desse período começa a 
aparecer vazamentos, quando chove, necessitando de substituições.

A madeira, em forma de varas, ainda é utilizada na zona rural da Chapada Diamantina 
para confecção de cercas que delimitam as propriedades. O adobeiro Renato de 
Jesus Oliveira do povoado de Cajazeiras, no município de Iraquara, é especialista na 
confecção destas cercas, e diz que não se precisa de nenhum outro material como 
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Ferramentas para trabalho com madeira 
Oficina de Mestre Toizinho – Palmeiras

Oficina de Madeira - Mestre Jesse
Andaraí
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Mestre José Antônio Novais
Fazenda Extrema – Barra da Estiva 

Mestre Claudionor Cedro de Oliveira – Mestre Nonô
Povoado do Outro Lado – Souto Soares 

Mestre Antônio Cordeiro – Mestre Tonho
Triunfo do Sincorá – Barra da Estiva
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Mestre Antônio Neto de Almeida – Mestre Toezinho
Distrito de Caeté-Açú – Palmeiras 

Mestre Mazinho
Iramaia 
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Ferramentas para o trabalho de marcenaria
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Mestre João Alves dos Santos – Mestre Dão da 
Rocinha ou Barba Branca
Povoado da Rocinha – Souto Soares 

Mestre José Ribeiro de Souza – Mestre Dedé
Novo Horizonte 

acessório ‒ pregos, arames, cipós etc. ‒ para a sua confecção. Atualmente, devido às 
limitações para extração da madeira, o Mestre Renato, substitui as varas de madeiras 
nativas por lascas de pendão de sisal. O resultado técnico e visual das cercas é muito 
interessante, tanto pelo bom acabamento, como pelo efeito estético, que remete a 
um trançado de esteira, em posição vertical.

O mestre explica que para fazer a cerca, ele lasca o pendão do sisal com o facão, 
retira o miolo transformando em uma tábua. O pendão de aproximadamente sete 
metros é dividido em quatro partes iguais, com altura aproximada de dois metros. As 
varas resultantes são usadas no trançado seguindo a técnica tradicional. Fincam-se 
duas estacas de madeira no solo, delimitando a dimensão da cerca. O sisal cortado 
ao meio vira uma tábua estreita, e duas dessas partes são assentadas na horizontal, 
presas com arame nas estacas de madeira. Após esta etapa, se coloca, de forma 
alternada, as varas de sisal, sem o miolo, realizando um trançado, entre as peças 
horizontais, como se executa as esteiras.

Os mestres marceneiros são sabedores de conhecimentos que vão além de trabalhar 
a madeira. Um destes conhecimentos diz respeito ao corte da árvore, no qual a fase 
da lua tem influência sobre a durabilidade da madeira. Explica que a madeira tem 
que ser cortada em noite escura, sem lua, ou na lua nova, para que ele dure mais.  
O mesmo ocorre com a colheita da palha de licuri para fazer a cobertura, ensinamentos 
estes que aprendera, com os pais e vão passando para as gerações seguintes. 
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Por fim, observa-se nos mestres carpinteiros e marceneiros uma preocupação 
constante com a continuidade da profissão, por vários fatores: a competição do produto 
artesanal com os produtos industrializados, principalmente no campo da marcenaria, 
onde também consideram os móveis com madeiras laminadas e processadas, mais 
bonitos, porém mais fracos e finalmente, e o que é mais grave, a falta da matéria-
prima para se trabalhar, em função do impedimento, por questões ambientais de 
corte. Mestre Mazinho, mestre em Iramaia, conseguiu resumir muito bem o atual 
estágio da profissão: “A marcenaria sem madeira é a mesma coisa do mercado sem 
mercadoria, não tem nem saída nem entrada, nem compra nem venda, como aqui já 
tá no fim, aqui já tá finalizando”.

Oficina do Mestre Mano
Andaraí 
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Peças prontas e polidas – Oficina de Mestre Dário
Rio de Contas
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FERREIROS, SERRALHEIROS E 
FUNILEIROS

O trabalho com o ferro e outros metais, na Chapada Diamantina, remonta ao período 
do garimpo quando foi introduzido o fole ‒ forno mecânico para aquecer o metal ‒ 
fundamental no fabrico das ferramentas. Esta prática ainda é constante entre os 
extratores de pedra, da região.

No município de Rio de Contas, onde houve uma grande produção de peças metálicas, 
ainda é possível encontrar ferreiros que trabalham com elementos decorativos para 
a construção civil, ou produção de artesanato. A forma de produção encontrada na 
região corresponde à produção do ferro forjado. 

Foram identificadas na sede do município duas tendas, reconhecidas por toda a 
comunidade como referência do trabalho com metal, na região. As tendas estão 
localizadas na parte posterior da residência dos artesãos, em terreno próprio. Consiste 
em uma edificação retangular, coberta por uma água com espaço para modelagem das 
peças e espaço interno onde se encontra o fole, o torno e mesas para o trabalho de 
acabamento. Tanto o Sr. Dário como o Sr. Zica, normalmente, têm a matéria-prima em 
estoque, pois vão comprando os metais, de acordo com a oferta. O metal, na maioria 
das vezes, é reciclado, comprado no ferro velho ou na mão de pessoas que vão lhes 
oferecer panelas velhas (alumínio), torneiras e conexões (latão), fios para retirada do 
cobre, chaves, talheres e moedas antigas (níquel) e barras ou vergalhões de ferro.

A madeira utilizada no fole é da região, mas afirmam que está difícil de conseguir 
devido às imposições do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), que não permite mais a retirada da madeira, nas matas da 
região. Atualmente, eles utilizam madeira de árvores que caem devido aos raios ou 
durante os períodos de cheias nos rios. 

A preparação para o dia de trabalho depende do tipo de serviço que será realizado. 
Entre as principais atividades desenvolvidas pelos ferreiros estão: esticar o metal, 
preparar a caixa de areia para moldagem das peças, moldagem e a montagem dos 
objetos. A primeira fase, no fabrico das peças metálicas, é a preparação de moldes – 
fôrmas ‒ para a produção das peças. As fôrmas tanto a base, como os moldes para 
a fabricação de cabos de bengalas, chaves, espelhos para fechaduras, aldravas são 
executados em ferro. 

A moldagem de objetos pode ser dividida em quatro etapas: o preparo do molde,  
a fundição do metal, o enchimento da fôrma e o acabamento das peças moldadas. 
Todas essas etapas são sequenciais. A fôrma caixa é composta por dois aros 
metálicos, em forma de retângulo com uma das extremidades curva. Os aros são 
colocados sobre uma tábua, onde os moldes são distribuídos. Em seguida, preenche 
todo o espaço do aro com barro, socando para que este fique bem-prensado. Para 
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Mestre Dário Santana Correia 
Tenda de fundição 

Colocação do metal em alta temperatura na forma
Tenda de Mestre Dário – Rio de Contas

Preparação da forma para fundição das peças metálicas
Tenda de Mestre Dário – Rio de Contas
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remover o excesso do barro, passa uma régua sobre a superfície do aro. Colocam-
se os moldes que serão fundidos e com um martelinho vai fofando o barro sobre as 
peças fixadas no barro, ao tempo em que vai cravando a mesma no barro. 

Em seguida, cobre a superfície do aro com um plástico e encaixa sobre este o segundo 
aro, que também será preenchido com barro socado. Volta a separar as duas partes, 
removendo um aro de cima do outro, e na face oposta do segundo aro estará impresso 
no barro, o objeto a ser moldado. Volta a trabalhar no primeiro aro metálico, batendo 
com um martelo nos objetos, para garantir a impressão no barro e facilitar a remoção. 
Depois, umedece o contorno da peça e com bastante habilidade e a remove, deixando 
a forma do objeto modelo gravada no barro. Alguns reparos são realizados na borda 
da figura impressa no barro com o objetivo de não se perder os detalhes e não 
permitir que o metal em estado líquido vaze para outros espaços, o que propiciaria 
a perda das figuras e comprometeria o acabamento das peças. Este é o segredo 
para que a peça após a fundição se apresente uniforme, perfeita e resistente. Após 
estas correções o artesão abre no barro canais de comunicação entre os vazios das 
peças impressas com o auxílio de uma faca. Estes canais são os caminhos por onde o 
metal em estado líquido vai escorrer, permitindo o preenchimento de todos os vazios. 
Também é feito um orifício de comunicação para o exterior, por onde será derramado 
o metal fundido. A caixa de barro modelado descansa por 24 horas e em seguida as 
duas partes são levadas ao fogo, no fole, para que o barro enrijeça. Depois que o 
barro é queimado, as duas partes do aro metálico voltam a se unir, formando uma 
caixa. A caixa é fechada e apertada com parafuso de forma que permaneça unida 
durante todo o processo de modelagem das peças. Após esfriar a caixa é colocada 
em pé, com o orifício de comunicação voltado para cima, apoiada e prensada em uma 
estrutura metálica criada pelo artesão para receber o metal fundido.

Processo de polimento – acabamento – das peças
Tenda de Mestre Dário – Rio de Contas

Limas para acabamento das peças metálicas
Tenda de Mestre Dário – Rio de Contas
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Peças de ferro fundido 
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A primeira etapa do processo de fundição consiste em fundir sucata de moedas, 
torneiras, conexões feitas em cobre, bronze ou níquel. O metal, ou a mistura de 
diferentes metais é colocado em um “cadio” e levado ao fogo para fundir o mental. 
O cadinho, chamado pelos mestres de cadio, é um recipiente que suporta altas 
temperaturas. Segundo o Sr. Dário e o Sr. Zica este recipiente é comprado em São 
Paulo, na região não tem quem faça ou forneça este material. Na fundição para se 
obter um metal branco se coloca a mesma quantidade de cobre, bronze e níquel. Para 
obter o metal vermelho, não se coloca o níquel. A temperatura de fundição chega a 
mais de 1000ºC e o processo dura em torno de 1h30, para fundir 5 kg de metal.

O fogo é feito em uma bancada, que tem em um dos seus lados uma parede, onde 
é acoplado o fole. A construção é em tijolos e a bancada é em pedra, própria para 
resistir ao calor. No centro da pedra tem um rebaixo, onde se coloca o carvão ou a 
lenha. Todo este conjunto os artesãos costumam denominar de fole. O fogo é mantido 
aceso por meio do ar que é inflado pelo fole que é movimentado com o auxílio de uma 
ventoinha, adaptação realizada pelo mestre, no antigo fole manual.

O processo seguinte corresponde à modelagem das peças. O cadinho é retirado do fogo 
ainda incandescente, com o auxílio de um tenaz de cabo longo, e o metal líquido é vertido 
no orifício da fôrma de barro. Por gravidade o líquido escoa pelos canais e preenche os 
espaços vazios da fôrma, dando forma aos objetos, após o seu resfriamento, quando 
o metal retorna ao estado sólido. Em seguida, espera o molde esfriar e abre a fôrma 
para remover o artefato moldado, dando início a fase de acabamento.

Tenda de Ferreiro – Mestre Dário
Rio de Contas
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Cada peça é trabalhada individualmente. Primeiro passa na lixadeira elétrica para a 
remoção das rebarbas, ou seja, do excesso de metal que, geralmente, permanece na 
região de união das peças, e corresponde à área de união das fôrmas. Em seguida 
é passada a lima e a fase final corresponde ao polimento com lixas de diferentes 
gramaturas.

Os ferreiros Sr. Zica e Sr. Dário relatam alterações no fole e nos processos de acabamento 
das peças. Antes o fogo era alimentado com fole manual “antigamente era no braço”, 
diz Sr. Dário, “era muito cansativo”, complementa e, “para tornear utilizava-se um 
badoque, com correia presa no pé e montado pelo artesão”. Hoje, o fole é movimentado 
por uma ventoinha elétrica, adaptada pelo artesão e o torno é elétrico.

O TRABALHO COM AS PLACAS DE ZINCO: FUNILEIROS  
NA CHAPADA

O Sr. Eoberto Cruz da Silva, mais conhecido, na cidade de Rio de Contas, como 
Bebeto trabalha como funileiro autônomo. É bastante conhecido no município por ser 
o único que desenvolve esse trabalho. Confecciona diversas peças de acabamento 
para telhados, calha de água pluvial, condutores, utensílios, a exemplo de candeeiros, 
regadores, coifas, terminal de churrasqueiras, além de miniaturas de objetos e outras 
peças, desenhadas pelos clientes e muitas idealizadas por ele. 

O Sr. Bebeto não possui oficina ou tenda, trabalha na calçada da sua residência o 
que dificulta a produção das peças em larga escala. Para o desenvolvimento das 
atividades ele utiliza algumas ferramentas como a tesoura, para cortar a chapa de 
zinco, e a “viradeira”, ferramenta idealizada por ele para fazer a dobra na chapa. 

Antes de iniciar qualquer objeto, o mestre estuda, faz um desenho, com o objetivo 
de definir os cortes da chapa e a forma mais prática de execução. O material para 
fabrico das peças é adquirido no comércio local ou na cidade vizinha de Livramento 
de Nossa Senhora. 

No caso da fabricação de calhas e condutores estes são confeccionados com chapa de 
zinco, no entanto, as braçadeiras para fixação das peças, são trabalhadas com barras 
de ferro e executadas à mão. As calhas produzidas pelo Sr. Bebeto apresentam um 
diferencial, estudado e testado, denominado pelo artesão como calha controlada. “Na 
calha controlada, a água não fica acumulada e tem um lado mais baixo. O pedreiro 
não tem dificuldade de instalar.”

Para execução das peças a primeira atividade é o corte das chapas, em seguida 
elas são dobradas, utilizando a viradeira (ferramenta criada pelo funileiro com o 
objetivo de virar/dobrar a chapa, de forma que a mesma fique lisa, sem as marcas 
da batida do martelo utilizado anteriormente) ou com o auxílio de uma barra de ferro 
e martelo. Depois que cada peça está pronta individualmente, ou seja, com a(s) 
borda(s) virada(s), começa a montagem do objeto. As peças são fixadas por meio 
de rebites. A depender do objeto pode-se usar vidro como parte da vedação. O vidro 
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Funileiro Eoberto Cruz da Silva – Mestre Bebeto
Rio de Contas
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Ferramentas de trabalho 
Mestre Bebeto – Rio de Contas

Utensílios domésticos de zinco
Mestre Bebeto – Rio de Contas

Viradeira para corte de placas de zinco – fabricação do Mestre Bebeto
Rio de Contas
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pode ser encaixado na peça, fixado com borrachas ou preso através de presilhas.  
O sistema de fixação vai depender da função de cada peça.

Na cidade de Andaraí o serralheiro Carlos Alberto Novais, conhecido como Carlos de 
Biô relata que trabalha com zinco e ferro desde criança. Aprendeu o ofício com o pai 
de quem herdou a oficina e vem preparando aprendizes para manter a continuidade 
do ofício. O principal trabalho do mestre é a confecção de dragas para o garimpo, mas 
também confecciona utensílios domésticos – panelas, lampiões, baldes ‒, portões, 
grades e tudo que for necessário para a construção de casas. Na oficina do Sr. Carlos 
as peças são elaboradas com o auxílio de máquinas elétricas, como lixadeiras, serras, 
máquinas para solda.  

Serralheiro Mestre Carlos Alberto Novais – Carlos de Biô
Andaraí
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PEDREIRO E  
MESTRE DE OBRAS
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OFÍCIOS DE PEDREIRO E 
MESTRE DE OBRAS

 Minha caneta é o prumo e a colher,  
eu vou embora, 

meu estudo é esse.

Juvenal Souza Rocha. 
(Mestre Pedreiro de Lençóis - Ba, 2015)
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Construção em Adobe
Iramaia 
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O OFÍCIO DE PEDREIRO E  
MESTRE DE OBRAS

As atividades que envolvem os pedreiros e mestres de obras correspondem às 
atividades relacionadas com a construção de fundações, paredes e coberturas 
passando pelos acabamentos. Conhecedores de diferentes técnicas construtivas, 
que vão desde as construções com terra até as estruturas de concreto, do levante 
de alvenarias de adobes, de muros de pedra ou dos atuais blocos, os pedreiros e 
mestres de obra da Chapada são ainda os registros vivos dos segredos e histórias ou 
“estórias” de cada técnica. Assim, se apropriando das especificidades de cada mestre 
descreve-se a seguir, algumas das suas atividades, que estão diretamente vinculadas 
à cultura e ao modo de viver na Chapada Diamantina. 

Dentre as técnicas construtivas tradicionais relatadas por estes profissionais destacam-
se: execução de casas de enchimento; construções em adobe e tijolos – levante de 
paredes e execução de fundações; construção de muros de pedra e casas de pedras; 
construções com estrutura de concreto; construções mistas de concreto e adobe. 
Vale ressaltar que todos os mestres de obras e pedreiros, também são conhecedores 
das técnicas de extração de pedra ou dominam as atividades desenvolvidas pelos 
adobeiros e oleiros e às vezes carpintaria.

Merece destaque o trabalho de escaiola desenvolvido pelo Mestre Manuel Messias do 
Livramento, na cidade de Rio de Contas. Definida pelo mestre, esta técnica é um tipo de 
acabamento, aplicado nas paredes dos sanitários, possibilitando a impermeabilização 
– ação semelhante ao uso dos azulejos na atualidade. Prepara a massa dosada com 
cimento branco, cal e areia. Aplica esta massa na parede como massa de fundo e com 
esta ainda fresca se aplica uma nova massa, mais fina, elaborada com os mesmos 
materiais, utilizando a areia fina. Com um pincel, aplica sobre a massa fresca o pó 
xadrez executando diferentes desenhos e imediatamente vai raspando com a colher 
de pedreiro, processo que o mestre define como queimar a massa, o que possibilita 
a apresentação em um aspecto marmorizado. Todas as etapas devem ser realizadas 
no mesmo dia e sempre a superposição de uma camada sobre a outra deve ser com 
a massa fresca.

Em Lençóis, cidade declarada Monumento Nacional, o pedreiro Juvenal Souza Rocha, 
de grande habilidade no trabalho com as técnicas construtivas tradicionais, se sobressai 
por suas habilidades, na construção de casas, especialmente nos acabamentos dos 
muros de pedra seca e argamassada. 

Nas alvenarias de pedra argamassada o Mestre Juvenal apresenta seus dotes artísticos, 
trabalhando diferentes modos de acabamentos na argamassa de assentamento ou na 
execução dos embrechamentos. Assim temos: acabamento denominado de cara suja 
‒ quando apenas se retira o excesso da argamassa de preenchimento da alvenaria; 
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Mestre Dário Almeida de Souza (Di Homero)  
Utinga 

Mestre José Santana Ribeiro – Mestre Daniel 
Iramaia

acabamento frisado ‒ quando a argamassa de assentamento da alvenaria é rebaixada 
em relação à face da pedra; acabamento rabo de lagartixa ‒ quando a argamassa de 
assentamento fica exposta, sobressaindo o pano da alvenaria, formando um cordão 
de argamassa. Nos embrechamentos, técnica onde se encaixa pequenos pedaços 
de pedras entre as pedras da alvenaria, escondendo a argamassa de assentamento,  
o mestre trabalha com dois desenhos: as pedras em escama de peixe e piabinha. 

A atuação dos mestres de obras, a exemplo do Mestre Messias do Livramento e Dário 
Almeida de Souza, conhecido como Di Homero, nos municípios de Rio de Contas e 
Utinga, respectivamente, é tão ampla que nos seus discursos, quando se referem às 
atividades desenvolvidas relatam a diversidade e dimensão dos serviços executados. 
“Essas ruas aqui, não tem uma que não trabalhei”, relata o Mestre Messias. Já Dário 
fala: “ando pisando, quasemente, em obra que construí ”.

Segundo os mestres, Fernando Oliveira Ramos e Jonas Carlos dos Santos Filho, do 
município de Mucugê, o tombamento do Centro Histórico da cidade e a atuação 
do Iphan despertou o respeito com as técnicas de construção tradicional e assim, 
os profissionais mais antigos começaram a ensinar estas técnicas aos mais novos, 
por exemplo, como se executa as alvenaria de pedra seca, característica da região, 
garantido desta forma a continuidade do saber.

O resgate das técnicas tradicionais tem sido observado em algumas cidades, pela 
incorporação destas técnicas em construções novas, muitas vezes mescladas com 



251

materiais modernos, muito empregado nas edificações da nova população que passou 
a ocupar a Chapada Diamantina, e que são adeptos da bioconstrução.

A paisagem rural da Chapada Diamantina tem mudado nos últimos tempos em 
função da implantação de cisternas para o armazenamento de águas de chuva. Para 
a montagem destas cisternas, que são em placas pré-moldadas, houve um curso 
de capacitação patrocinado pela arquidiocese da cidade de Brumado-BA, do qual 
participou o pedreiro José Santana Ribeiro, conhecido como Daniel, do município de 
Iramaia, tornando-se referência da sua cidade e regiões vizinhas. 

Segundo o mestre, o treinamento foi dado por se tratar de uma técnica construtiva nova 
na região, envolvendo a confecção de fôrmas e o uso de cimento e ferro. Lembra que 
construiu mais de 200 cisternas, em diferentes cidades, sendo a maior com capacidade 
de armazenar 60 mil litros de água. O mestre explica que para a montagem da cisterna, 
é necessário moldar as placas, fazer as vigotas e cavar o terreno.

SEGREDOS E CURIOSIDADES DA PROFISSÃO

Os mestres de obras da Chapada, entre eles Dário Almeida Souza, do município de 
Utinga, conhecido como Di Homero, contou alguns “segredos” da construção civil, que 
foi adquirindo ao longo do tempo, chegando a aplicar alguns destes conhecimentos, 

Mestre Adailson Sousa Santana – Mestre Biquinha
Utinga 
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Mestre Manoel Messias do Livramento
Rio de Contas 

Mestre Aloísio Pereira de Araújo (Luís Carpinteiro)
Mucugê 

Mestre Fernando Oliveira Ramos
Mucugê 
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outros, no entanto, ele só ouviu falar. Entre as práticas construtivas apresentadas por 
este mestre destacamos: 

1 – o preparo da argamassa sem cimento. Neste caso sugere preparar a massa 
com três partes de areia e uma de barro, bem traçado, deixar curtir de um dia para 
outro e no dia seguinte bater bem com a enxada para dar liga. Lembra que, quando 
trabalhou em São Paulo, adicionavam borra do carbureto misturada na massa de 
areia e ao cimento, para dar liga na massa de reboco;

2 ‒ o uso da tabatinga no barro para fazer tijolos.  Os antigos adicionavam tabatinga 
no barro para fazer os tijolos, nunca conheceu nenhum adobeiro ou oleiro que tivesse 
usado. Porém, a adição de estrume de boi ao barro, era comum e melhora a aderência 
do barro;

3 – adição de baba de palma para impermeabilização de adobes. Ferve a palma 
e depois bate para soltar a baba, aplica sobre o adobe para criar uma camada 
impermeabilizante. Esta técnica está sendo usada em Lençóis. 

4 ‒ para a casa de enchimento ter maior durabilidade, ensina a história oral, que a 
madeira deve ser cortada em noite escura, ou seja, sem lua, pois assim a madeira 
tem maior durabilidade ao ataque dos insetos. Esta observação também foi registrada 
na fala de alguns mestres carpinteiros. 

5 ‒ uso da manipueira nas argamassas de assentamento e no adobe. A manipueira 
é o caldo extraído da mandioca durante o processo de prensagem para a fabricação 
da farinha. No povoado de Umburaninha, em Morro do Chapéu, os mestres relatam 
que devido a escassez de água na região, os antigos aproveitavam esta água para 
moldagem dos adobes e nas argamassas e que eles verificaram que melhorava a 
aderência e a resistência dos adobes.

6 – a qualidade do adobe, hoje é menor, porque os adobeiros pisam pouco o barro.

NOVAS PERSPECTIVAS PARA A PRESERVAÇÃO DOS SABERES 
NA CHAPADA DIAMANTINA: O GRUPO DE PERMACULTURA DE 
RIO DE CONTAS

O Núcleo de Permacultura de Rio de Contas está alocado no Espaço Imaginário e 
formam um coletivo independente, com o objetivo de atualizar, ensinar e divulgar 
a filosofia da Permacultura, por meio de cursos e projetos relacionados com a área. 
Esta filosofia tem como base o desenvolvimento de sistemas humanos sustentáveis, 
valorizando o conhecimento tradicional, por meio da bioconstrução, a agricultura 
ancestral, preservação dos recursos naturais e construções eficientes, denominadas 
por David Borja, um dos coordenadores do Núcleo, como desenvolvimento de 
tecnologias sociais eficientes, de baixo custo e baixo impacto ambiental e facilmente 
reproduzidas. 
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O grupo iniciou as suas atividades no ano de 2009 e é formado por pessoas que 
residem ou frequentam Rio de Contas há mais de dez anos. O coletivo possui oito 
integrantes, e ao longo desses anos conseguiu agregar dezenas de colaboradores. 
O conhecimento do grupo foi formado da experiência de vida e profissional de cada 
participante, aliado às experiências acumuladas em trabalhos com comunidades em 
diferentes lugares do Brasil e da América Latina. Desde 2010, desenvolvem projetos, 
financiados por editais públicos ou patrocinados por empresas privadas. Ainda que 
os projetos do Núcleo dependam de recursos externos, o coletivo realiza diversas 
formações e atividades em forma de mutirões, ações menores e espontâneas, que, 
no entanto, tem gerado uma grande adesão de participantes e tem contribuído para 
a divulgação dos princípios e atividades desenvolvidas pelo Núcleo.

O primeiro contato da comunidade de Rio de Contas com a permacultura se deu, com 
a vivência e o acompanhamento da construção das casas dos membros do grupo 
na cidade e a concretização do curso de agricultura de subsistência, elaborado em 
Jacobina, com o apoio do Instituto de Permacultura da Bahia. David Borja relata 
que a construção da sua residência, utilizando as técnicas tradicionais despertou 
o interesse dos moradores locais. Inicia-se assim, uma nova aproximação com as 
técnicas construtivas tradicionais que já estavam em desuso na comunidade. Entre 
as atividades desenvolvidas merece destaque a execução de sanitários com a técnica 
de saneamento ecológico, sistemas de tratamento de águas, com a execução de 
Bacias de Evapotranspiração (BET) e os círculos de bananeiras.

Segundo relato de David Borja, na área da construção civil o primeiro curso de 
bioconstrução foi realizado na comunidade de Brumadinho, município de Rio de Contas, 
com a aplicação das técnicas de superadobe, construção com terras, tratamento 
ecológico de água, BET, filtros biológicos, ensaios de reboco. Toda estrutura do curso 
foi ancorada no saber local. A segunda experiência foi realizada, em 2012, com o 
curso-reforma do Espaço Nordeste. Esta experiência foi muito rica, pois a formação 
dos profissionais foi realizada durante a execução da obra que deu origem ao Espaço 
Nordeste – Espaço Cultural do Banco do Nordeste. Maura Pezzato, relata que “[...] 
essa reforma foi organizada em cinco cursos. saneamento ecológico, reboco natural, 
tinta de terra, construção com terra ‒ superadobe, adobão e outras técnicas”.  
O curso foi frequentado por pedreiros, ajudantes da região e contou com a participação 
dos alunos do curso de Edificações do Centro de Educação Tecnológica do Estado da 
Bahia (CEEP), do município de Livramento de Nossa Senhora, além de inscrições 
autônomas. David relata que “[...] nesta oficina foi realizado tinta e reboco natural, 
restauração de adobão entre outras experiências”. 

Atualmente, o grupo é responsável pela execução do Projeto Refazeres, coordenado 
por Maura Pezzato, que tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre técnicas 
construtivas tradicionais, valorizar o trabalho dos mestres da construção civil de 
Rio de Contas – oleiros, pedreiros, extratores de pedra ‒ e divulgar os conceitos 
referentes à permacultura e bioconstrução, onde também são tratados conteúdos 
referentes ao tratamento ecológico de resíduos, além de conhecimento com manejo 
da matéria-prima, plantas nativas etc.
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Mestre Paulo Alves Santos – Mestre Dindo
Nova Redenção 

Mestre Renato de Jesus Oliveira
Povoado Cajazeiras – Iraquara 
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O projeto é desenvolvido a partir da promoção de cursos, com participação de 
moradores do município de Rio de Contas e cidade vizinhas e já atingiu, nos dois 
anos de formação trabalhadores da construção civil, trabalhadores rurais, moradores 
de comunidades tradicionais, estudantes e interessados em questões relacionadas 
à sustentabilidade e à permacultura, além de profissionais da área de arquitetura e 
gestores culturais. Segundo seus coordenadores, os cursos são experiências práticas, 
que contam com a participação de mestres da construção civil. David Borja relata que

O curso do Refazeres, de técnicas de olaria foi o melhor curso, porque contou 
com a participação do Mestre Fizinho, oleiro de muita experiência. Ele trazia o seu 
conhecimento e quando levamos a nossa experiência ele curtiu muito. Rebocamos 
o forno dele com COB [material de construção composto por terra, areia e palha, 
similar ao adobe. O COB é a prova de fogo, resistente à atividade sísmica e com custo 
quase nulo], no mesmo momento ele ensinou aos participante como fazer tijolos, e 
como se constrói o forno. 

Execução de Broaca  de couro – Mestre Antônio Novaes
Fazenda Extrema – Barra da Estiva 
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Segundo Glaucia Soares a bioconstrução está dentro da permacultura e é um processo 
ético de usar a terra. 

[...] é possível ver isso muito nos saberes tradicionais. Essa ética já existia nesse 
processo mais manual, mais lento, menos industrial de grandes escalas. Hoje em 
dia é tudo escala e ninguém mais quer pisar o barro, estar junto com a terra. Nas 
oficinas, nas vivências a gente pretende um encontro. Seja nos cursos, nos vídeos, 
na publicação final, a gente quer valorizar esses dois lados.

Entre os cursos desenvolvidos destacamos:

• Pintura com tinta natural: tinta preparada com terra, água e cola para produzir 
um líquido viscoso que atua como tinta. Para obtenção de 18 litros de tinta se 
utiliza 8 kg de terra seca, 2 kg de cola branca e 8 litros de água. A aplicação é 
realizada em duas ou três camadas. Aplicar a primeira demão, esperar secar 
(aproximadamente três horas) e aplicar a segunda mão;

• Reboco sobre adobe: massa sem cimento ou com uso reduzido de cimento 
utilizado para rebocar paredes de barro, permitindo a respiração da parede.  
É utilizado o traço areia: terra: cimento (6:1:1);

• Construção com terra: execução de obras em superadobe, adobão, COB e outras 
técnicas. 

Vale ressaltar, que o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Permacultura de Rio 
de Contas, já apresenta reverberação em todo o Sítio estudado. Em quase todos 
os municípios visitados foram encontrados profissionais que referenciavam sua 
participação em cursos patrocinados pelo Núcleo de Permacultura de Rio de Contas, 
seja na área de agricultura de subsistência, seja na área da bioconstrução a exemplo 
do pedreiro Ivo Barbosa dos Santos, conhecido como Biscoito, município de Lençóis, 
ou ainda, moradores novos e antigos que se referenciavam a permacultura e/ou 
a bioconstução como a melhor alternativa para a preservação do meio ambiente. 
No entanto, não podemos deixar de destacar que, apesar de todos os esforços a 
legislação vigente no país, quanto aos processos e licitação para obras públicas, 
muitas vezes limitam a participação dos mestres locais ou mesmo a comercialização 
de tijolos, pedras ou outros materiais de construção produzidos na região.



258



259

Preparação de ferramentas para extração da pedras
Andaraí 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O território da Chapada Diamantina constitui um campo privilegiado para se observar 
o modo como as pessoas interagem entre si, formando comunidades; como se 
relacionam com a região, sua história e tradições e, sobretudo, como encaram e 
reagem às novas exigências e necessidades do mundo contemporâneo, as quais 
costumam afetar diretamente seu imaginário, sua visão de mundo, suas práticas e 
relações. No processo de coexistência com a região chapadina, é perceptível, por 
exemplo, que as pessoas criam e reproduzem práticas que asseguram muito mais 
do que sua sobrevivência, sendo capazes, em alguns casos, de reforçar sua coesão 
e interação comunitárias, seu pertencimento e amor ao lugar e seu interesse pela 
cultura na qual se encontram imersas.

Segundo Myrt Cruz (2009), no seu relacionamento com a natureza, os moradores da 
Chapada Diamantina costumam aproveitar todos os recursos que ela dispõe e usá-los 
para o estabelecimento de uma vida plena, onde felicidade, angústia, dor, tristeza, 
alegria e comemorações fazem parte de um complexo cotidiano, como em outras 
comunidades.  

Enquanto espaço em transformação, o território da Chapada Diamantina apresenta 
as contradições e a heterogeneidade do mundo inscrito na contemporaneidade, assim 
como elementos próprios das dinâmicas sociais em ebulição, significa que o estado 
de relativo isolamento geográfico de algumas comunidades não impede o fluxo de 
diálogo, ocorrendo nesse contexto o que alguns pensadores denominam “urbanização 
do campo”. E as transformações se impõem com rapidez e relevância. As tradições 
sofrem atualizações de acordo com a necessidade do grupo e as imposições das 
políticas macroeconômicas, das políticas públicas intervencionistas e das práticas 
predatórias cometidas pelos grandes empreendimentos que estão a ocorrer no 
território. As comunidades menores e mais fragilizadas sofrem, diretamente, as 
consequências dessas ações, que conduzem ao enfraquecimento gradativo das 
tradições e modos de vida locais. 

Esse momento se reflete de maneira mais contundente na população jovem, que se 
esquiva de aprender e participar das atividades tradicionais: o trabalho no campo, nas 
artes dos ofícios, nas celebrações e festividades tradicionais. Um vazio se estabelece, 
criando uma ruptura na transmissão das vivências e dos conhecimentos ancestrais. 
As razões que motivam este fosso são várias e perpassam questões que envolvem o 
acesso à educação, à saúde, ao emprego e, principalmente, ao modelo de sociedade 
de consumo, que é estimulado pelos diversos meios de comunicação.   

De maneira pontual, a introdução de novas correntes religiosas tem contribuído 
significativamente para o abandono de algumas tradições festivas e de celebrações, 
dificultando em muitas situações a coesão social e a prática da tolerância com as 
diferenças. 



261

Aos poucos, o modo de vida comunal vai sendo substituído pela competição e 
individualismo, contribuindo para o enfraquecimento das práticas colaborativas, 
como o “adjuntório”, que está desaparecendo em várias comunidades. As famílias 
se mantinham historicamente unidas e se apoiavam. Muitas dessas atividades, como 
construção de casas, limpeza das roças, colheita e produção de produtos agrícolas, 
eram realizadas de forma conjunta. Com o acesso a novos equipamentos agrários e 
a novas fontes de energia, muitas mudanças começaram a se processar nesse modo 
particular de trabalho. Essa transformação da realidade local constitui um fenômeno 
que merece atenção, visto que a conciliação do modo de vida das comunidades 
da Chapada Diamantina, com as exigências impostas pela modernidade, reclama 
a retomada das práticas solidárias e de trocas, usuais na organização da vida e do 
trabalho local.

Um dos maiores desafios a ser enfrentado, atualmente, na Chapada Diamantina 
diz respeito à conciliação da presença humana em espaços povoados nas frágeis 
estruturas naturais. Num contexto histórico extremamente diversificado de acesso 
aos bens naturais, principalmente, o direito à terra, predomina, em algumas áreas 
do território, um contexto social bastante desigual, que provocou e ainda provoca o 
êxodo da população tradicional do seu meio. 

As políticas públicas que visam o desenvolvimento e a preservação dos recursos 
naturais da Chapada Diamantina necessitam coexistir com a realidade social, 
de modo que não aniquilem as populações tradicionais que vivem quase que 
exclusivamente da relação que possuem com a natureza. Além disso, as inovações e 
práticas das comunidades que incorporam estilos de vida tradicionais relevantes para 
a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica devem ser respeitados, 
preservados e mantidos pelos novos empreendimentos. É uma realidade que os 
empreendimentos da agroindústria, que se caracterizam pela monocultura, podem 
promover danos ambientais em grande escala, comprometendo a manutenção das 
populações nos seus lugares de origem. Entretanto, o que se verifica é que tanto 
a natureza quanto os povos tradicionais que dela dependem são, muitas vezes, 
desconsiderados ou até mesmo esquecidos. Constata-se que as ações previstas nas 
políticas públicas que visam à melhoria da qualidade de vida da população impactada 
pelos empreendimentos, em sua maioria, não resultam em benefícios reais. As perdas 
são maiores do que os benefícios. (CRUZ, 2009)

 Importante ressaltar que os modos de vida desenvolvidos pelas populações tradicionais 
possuem grande dependência dos ciclos naturais, assim como conhecimento dos ciclos 
biológicos e dos recursos naturais, tecnologias apropriadas, simbologias, mitos e até 
um linguajar próprio, que revelam sua integração com a natureza, características 
que são pouco consideradas no planejamento das ações públicas a elas dirigidas. 
Por exemplo, as atividades desenvolvidas pelos mestres e artífices da construção 
tradicional ‒ mestres de obras, pedreiros, calceteiros, oleiros, quebradores de pedra, 
carpinteiros/marceneiros e ferreiros ‒, que apresentam características específicas do 
Território de Identidade Chapada Diamantina, costumam ficar à margem dos projetos 
e planos governamentais, quando não são consideradas atividades criminosas.
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Nos dias atuais, comunidades inteiras são criminalizadas e proibidas de exercer suas 
atividades tradicionais. Atividades que foram passadas de geração em geração e que 
sempre garantiram os meios de sobrevivência, hoje são impedidas pela proibição 
da extração da matéria-prima. O problema é mais grave junto às comunidades 
cujos trabalhos são desenvolvidos com matérias-primas retiradas das unidades de 
conservação, delimitadas e tuteladas pelo poder público.

O fato de as artes e ofícios, distribuídos na Chapada Diamantina, comumente serem 
encarados de forma individual, contribui para sua criminalização, visto que levam a um 
entendimento como sendo atividades isoladas e insignificantes, portanto, marginais. 
Um caminho poderia ser o da valorização e reconhecimento de tais atividades numa 
escala regional, favorecendo sua aproximação com a ideia do labor formalizado, já 
que as pequenas zonas de produção não mais seriam vistas como pontos isolados 
inseridos na grande trama de atividades do território.

Outro problema que merece ser ressaltado é generalizar a suposição de que uma 
atividade extrativista realizada em pequena escala tenha capacidade de atingir e 
comprometer, de maneira significativa, a área ambiental que lhe fornece a matéria-
prima. Na realidade, estas atividades, por suas especificidades de desenvolvimento, 
apresentam um impacto mínimo em relação ao meio ambiente, sendo, portanto, 
praticamente nulos os danos causados pela extração da matéria-prima. Os órgãos 
responsáveis pela fiscalização ambiental das zonas protegidas costumam criminalizar 
as condutas dos mestres que mobilizam as atividades de pequena escala, tornando-
os, por conseguinte, criminosos, justamente pessoas cujos labores são parte inerente 
das referências culturais da comunidade.

Frente a isso, reconhece-se como imprescindível o aprofundamento da discussão e do 
diálogo entre as instituições que lidam com o meio ambiente e aquelas que trabalham 
no campo da cultura. A preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural 
estão previstas em nossa Constituição, mas ambas se chocam em muitas situações. 
Com efeito, o aprofundamento das pesquisas voltadas para o reconhecimento e 
salvaguarda da diversidade das expressões culturais e o registro desse patrimônio 
cultural, em escala regional e/ou territorial por parte das instituições e da sociedade 
em geral, fortalecerá o caminho do entendimento na busca do aperfeiçoamento dos 
mecanismos legais que possibilitem a justa ponderação de princípios de dois tipos de 
direitos fundamentais, os ambientais e os culturais.

É difícil pensar em uma política de salvaguarda do patrimônio cultural no território 
da Chapada Diamantina desvinculada das questões ambientais. Durante a pesquisa, 
constatou-se que nos municípios onde há mais discussões e ações, por parte das 
instituições governamentais e da sociedade organizada, vinculadas ao meio ambiente 
e à preservação do patrimônio cultural, os ofícios e as práticas construtivas tradicionais 
relacionadas à construção civil estão em processo de valorização e reutilização, seja 
na sua forma original, seja sofrendo adaptações no uso dos novos materiais. Um 
exemplo dessa constatação é a existência de núcleos vinculados a organizações 
não governamentais em municípios onde a mobilização social em defesa do meio 
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ambiente e do patrimônio é significativa. Um exemplo a ser mencionado são os cursos 
e experiências práticas voltados às técnicas relacionadas à bioconstrução promovidos 
por estas instituições. 

Cabe, portanto, incentivar o uso dos materiais e das técnicas tradicionais na construção 
civil, tendo em vista o reforço aos sistemas de trocas solidárias e à economia local, 
consolidando uma atitude que representa muito mais do que suprir as necessidades 
individuais, mas estabelecer laços entre as comunidades do território.

Reforçar o papel dos habitantes como protagonistas ativos e responsáveis pela 
formulação de políticas públicas para o território, abrangendo as etapas de aplicação e 
avaliação, é condição fundamental para que os resultados possam espelhar os anseios 
e desejos dos diversos segmentos sociais que coabitam a Chapada Diamantina. 
O princípio aqui colocado deve servir também como balizador para a atuação das 
instituições não governamentais que atuam na região. 

Algumas das questões até aqui pontuadas impõem um risco permanente às formas 
tradicionais de vida do território da Chapada Diamantina: o da desarticulação 
e, principalmente, o fim dessas práticas colaborativas. Outras colocam como 
fundamental para a preservação da diversidade cultural o diálogo permanente entre 
as instituições governamentais e os diversos segmentos sociais do território, o que 
implica fundamentalmente em mudanças de atitudes por parte dos formuladores e 
gestores de políticas públicas. Este Inventário busca colaborar com esse processo, 
subsidiando os gestores com informações que permitam uma compreensão mais 
ampla da importância cultural, social e econômica dos ofícios da construção tradicional 
na Chapada Diamantina.
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Lajotas artesanais 
Povoado de Prata de Baixo – Seabra 
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EM BUSCA DO PRUMO, RéGUA E COMPASSO 
PARA A SALVAGUARDA DOS OFÍCIOS DA 
CONSTRUÇÃO TRADICIONAL NA CHAPADA 
DIAMANTINA

Maria Paula Fernandes Adinolfi
Técnica do projeto Iphan-Ba

O INRC dos Mestres e Artífices na Chapada Diamantina, trabalho de pesquisa amplo 
e complexo, que se estendeu ao longo de três anos pelos 24 municípios do Território 
de Identidade Chapada Diamantina, constitui uma nova etapa dos INRCs dos Mestres 
e Artífices da construção tradicional, iniciados anos antes pelo Iphan/Programa 
Monumenta em Pernambuco, Minas Gerais e Santa Catarina. Ele se diferenciou dos 
anteriores, inicialmente, pela ambiciosa amplitude do Levantamento Preliminar, que 
não se restringiu aos ofícios que seriam o objeto principal da pesquisa, mas recobriu o 
patrimônio cultural da Chapada Diamantina em suas diversas práticas e expressões, 
no intuito de levantar extensivamente as referências culturais do Sítio. 

Os desafios para a salvaguarda desses ofícios se revelaram indissociáveis dos dilemas 
sociais e econômicos que permeiam a própria sobrevivência dessas comunidades. 
Este Inventário buscou compreender os problemas vivenciados pelos adobeiros, 
extratores de pedra, marceneiros, oleiros, pedreiros, calceteiros e outros artífices, 
que se referem a um vasto espectro de carências e dificuldades as quais não podem 
ser facilmente resolvidos a partir de intervenções pontuais. 

Os ofícios da construção têm uma longa história de desvalorização social. A sociedade 
colonial, alicerçada na herança patrimonialista e nobiliárquica portuguesa, considerava 
vergonhoso tudo que estivesse relacionado ao trabalho manual. Basta lembrar que 
era requisito para obtenção de título de cavaleiro nas ordens militares portuguesas, 
além da “pureza de sangue” comprovar que jamais exercera, nem nenhum de seus 
antepassados até três gerações, trabalho manual, como característica que revelava 
“falta de qualidade”.1 Este ethos do não trabalho atravessou os séculos e se cristalizou 
na mentalidade das elites brasileiras, que associa o fazer artesanal e manual a algo 
de baixo valor.

Em um contexto mais contemporâneo, uma nova onda de depreciação dos ofícios da 
construção ocorreu com o fenômeno da urbanização dos grandes centros do Sudeste 
do país, São Paulo e Rio de Janeiro, alimentado pelo intenso fluxo migratório nas 
décadas de 1950 a 1970. Os nordestinos que migravam em massa, via de regra, 
começavam sua vida no Sul do país como empregados da construção civil. E, como 
disse Brecht, e também Zé Geraldo, respectivamente no poema “Perguntas de um 
trabalhador que lê” e na canção “Cidadão”,  estes operários se viram alienados dos 
bens que construíram e apagados das narrativas do grande feito de sua construção. 
O excedente de mão de obra e seu consequente barateamento e desvalorização 
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depreciaram mais uma vez o amplo rol de saberes associados às artes e aos ofícios da 
construção, que haviam sofrido tentativa de racionalização, tecnicização e adequação 
à nova fase do capitalismo industrial na segunda metade do século XIX, com os 
Liceus de Artes e Ofícios.

Uma expressiva quantidade de mestres e artífices ouvidos na pesquisa tem em sua 
trajetória uma passagem pelos grandes centros urbanos do Sudeste, especialmente 
por São Paulo. Encontrou-se pessoas que não conheciam Salvador, mas já haviam 
vivido parte de sua vida em São Paulo, e lá não só trabalharam na construção civil, 
como aprenderam parte das técnicas que hoje, de volta a seus locais de origem, 
empregam. Desta maneira, há que se problematizar a própria noção de “tradicional”, 
ao falar das técnicas construtivas na Chapada Diamantina hoje. Mesmo quando 
aprendidas a partir da transmissão intergeracional, sua aplicação e aprimoramento 
se deu, em muitos casos, a partir da troca de saberes e experiências com outros 
profissionais, em outros espaços, muitas vezes no canteiro de obras como o metrô de 
São Paulo ou grandes arranha-céus. E não apenas os saberes e fazeres se construíram 
com base nesse hibridismo, mas também a forma com que os próprios artífices 
enxergam sua prática, ou seja, o valor e sentido que lhe atribuem, é muito eivada 
pelo sistema de valoração vigente na capital paulistana. Por isso, a perspectiva de 
melhora de vida para as gerações seguintes, dos filhos e netos, está frequentemente 
associada à mudança de profissão. Em suma, os mestres e artífices da Chapada, 
em sua maioria, desejam que os filhos não sigam sua profissão, que consideram 
excessivamente dura, penosa e mal remunerada. Aqui já se delineia o primeiro, 
e quiçá principal desafio à salvaguarda desses ofícios: seus detentores em muitos 
casos não desejam transmiti-lo aos filhos e netos, para quem vislumbram um futuro 
melhor com uma carreira forjada através do estudo, principalmente universitário.

Por outro lado, encontraram-se várias exceções, que não contradizem de todo, mas 
que revelam um paradoxo a um tempo dolorido e poético: mesmo sabendo que são 
mal remunerados e pouco reconhecidos, esses artífices são apaixonados por seu 
fazer. Cito, por exemplo, a fala de Fausto, extrator de pedra de Andaraí: 

Eu diria que o trabalho nem é rentável, é mais por paixão mesmo. Uma coisa que 
você tem como ofício de avô, de pai, acabou eu adquirindo isso e eu gosto. Nem é 
pelo fato financeiro, mas pelo amor do trabalho. Eu gosto de cortar pedra.

Os artífices se reconhecem e percebem a integridade de seu ser naquilo que realizam; 
não são, no momento em que finalizam um belo muro embrechado, um telhado 
com queda perfeita, uma lajota sem rebarbas, lisa e polida, uma fornada de dois 
mil adobinhos que saem intactos da queima, sem rachaduras ou defeitos, operários 
alienados dos meios de produção e do produto do trabalho, conforme a hipótese 
marxiana: são artistas, que se identificam profundamente com sua obra. Isto se verifica 
especialmente nas situações em que eles têm autonomia, ou seja, que trabalham 
para si mesmos, e não como empregados, nas quais têm total controle de todas as 
etapas do processo produtivo. Isso nos demonstra que a desvalorização, a qual é um 
potencial risco à transmissão, é um potencial risco à transmissão do conhecimento 
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e continuidade dos ofícios, não é inerente ao ofício em si, mas aos processos de 
alienação do trabalho e do trabalhador, quando inserido em modalidades de produção 
características do capitalismo, como no emprego na construção civil em São Paulo. 
“Não ter patrão”, “ser seu próprio patrão”, “trabalhar para si mesmo” são categorias 
frequentes no discurso dos artífices, que representam um ideal que almejam como 
modalidade de trabalho. Mas, mesmo quando, de volta à Chapada, sentem-se 
satisfeitos com seu trabalho autônomo, o desafio colocado pela insuficiência de renda 
e dificuldade de sobrevivência é um fator de risco à continuidade do ofício.

Além do desinteresse em transmitir, surge recorrentemente nos seus discursos o 
desinteresse do jovem em aprender. As razões aventadas para isso são múltiplas, 
mas a maioria se refere ao fato de que o trabalho é fisicamente muito árduo, e que 
os “jovens de hoje em dia não querem pegar no pesado”. Sem dúvida a construção 
do corpo dos jovens hoje, muito mais sedentária do que na geração dos pais e avós, 
desempenha papel nisso. Mas as novas perspectivas abertas com a ampliação do 
acesso à educação formal e com as próprias mudanças no mercado de trabalho geram 
expectativas de outros tipos de ocupação para os jovens, em geral no terceiro setor. 
Lavrador, pedreiro, carpinteiro são ocupações improváveis de serem mencionadas 
hoje, por um jovem em idade de entrar no mercado de trabalho, como algo que 
ambicionam ser.

A desvalorização do trabalho caminha de mãos dadas, em diversos casos, com a 
desvalorização do produto. Casas de taipa, de adobe, de pedra, de chão batido, 
com cobertura de palha, com piso de lajota artesanal, com telha artesanal, com 
pintura de tabatinga são, em geral, vistas como casas de quem não tem recursos 
para comprar em casas de material de construção. São associadas à pobreza e à 
vida na roça. Os novos materiais, ao contrário, são vistos como símbolo de ascensão 
social; instaura-se uma nova estética das casas populares nas quais predominam 
materiais como bloco, esquadrias de alumínio, revestimento cerâmico (inclusive nas 
fachadas), uso de cores fortes, forro de PVC e, quando os recursos alcançam, vidro 
e porcelanato. Provocados a comparar as qualidades das velhas e das novas casas e 
seus respectivos materiais, em alguns casos os entrevistados inicialmente diziam que 
“as casas novas são melhores”. Ao desdobrar a conversa e serem perguntados item 
por item (conforto térmico, resistência, segurança, isolamento acústico e outros), 
eles próprios constatavam que as casas feitas de adobe e pedra são superiores às de 
bloco, e mostravam-se confusos ao tentar explicar porque, afinal, haviam dito que as 
novas são melhores. O apelo da modernidade, da inserção em parâmetros de consumo 
veiculados exaustivamente pelos meios de comunicação, a sedução de uma estética 
associada à superação da pobreza, em suma, não resistiam a uma reflexão mais 
detida sobre as propriedades físicas dos materiais. Outros respondentes, no entanto, 
afirmaram logo a princípio que “a casa de adobe é melhor”, mas não deixaram de 
problematizar que “o povo prefere o bloco”. A maior rapidez e facilidade da construção 
da casa de bloco, obviamente, são fatores importantes a serem considerados; no 
entanto, como já foi pontuado nas considerações finais deste volume, o declínio da 
construção coletiva e das formas cooperadas de trabalho, denominadas adjutório, 



269

estão intrinsecamente ligadas ao declínio do uso dos materiais e técnicas tradicionais. 
A frase da moradora de Morro do Chapéu é a síntese perfeita desta questão: “a casa 
de barro ajunta gente, a casa de bloco afasta as pessoas”. 

Delineia-se, porém, recentemente, uma nova onda de valorização e prestígio de tais 
materiais e técnicas, promovida pelos novos moradores da Chapada. A incorporação 
da construção tradicional ao gosto estético desses moradores qualificados de 
“alternativos” acaba por associá-la ao capital cultural e econômico de que desfrutam. 
O novo rumo que desponta no horizonte para o emprego das técnicas construtivas 
tradicionais, é, assim, promissor, desde que não se torne traço distintivo que, ao 
cabo, as alije de seus produtores e usuários originais.

Outro problema são as condições de risco e insalubridade em que os ofícios são 
praticados. Foram encontrados vários mestres e artífices que perderam membros 
– dedos, mãos, braço, olhos – no exercício dos ofícios. A ausência do uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), é quase a regra. Além da falta de acesso, 
por razões de custo, foi alegada a falta de costume em utilizá-los e percebem-nos 
como um incômodo, algo que atrapalha o serviço – pois exige, como tudo, um certo 
treino para que se habitue a seu uso. Para a proteção da integridade física, que 
garante também a continuidade do ofício, faz-se mister uma intervenção do poder 
público para incentivar e promover o uso dos EPI.

Ainda se pode pontuar, no que tange às condições de trabalho, a falta de seguridade 
social vivida pelos mestres e artífices. Com renda insuficiente para contribuir como 
autônomos para a Previdência Social e atuando quase sempre sem carteira assinada, 
a grande maioria chega ao fim da vida sem direito a aposentar-se. Sua valia, em 
grande parte dos casos, é serem também trabalhadores rurais, que cultivam pequenos 
lotes de terra para subsistência ou venda em pequena escala, o que lhes permite 
acesso à aposentadoria rural. 

Já foram apresentadas, nas considerações finais, as questões referentes à dificuldade 
de acesso dos artífices aos recursos naturais, que são matéria-prima imprescindível 
para seus fazeres, em áreas de proteção ambiental, como o Parque Nacional e 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs), e a decorrente proibição e criminalização dos 
ofícios que se baseiam na extração e transformação de recursos como madeira, 
barro e pedra. Constatou-se que faltam aos órgãos responsáveis pela proteção 
ambiental informações sobre os reais impactos causados pelo pequeno extrativismo 
representado pela ação dos mestres e artífices, assim como falta uma abordagem 
baseada na escuta e no diálogo com a população, que pode ser muito mais eficaz do 
que a ação repressiva e punitiva.

A salvaguarda dos ofícios da construção tradicional não poderá ter sucesso sem a 
busca de estratégias para atingir tanto a valorização do trabalho – e do trabalhador 
– como a dos produtos deste trabalho. Não se trata de iniciativa que possa ser 
circunscrita à atuação dos órgãos de preservação do patrimônio, mas sim de um 
conjunto de ações, fruto de articulação com diversos órgãos públicos e setores da 
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sociedade civil, no intuito de melhorar as condições de trabalho dos mestres e artífices 
(acesso a matérias-primas, segurança, seguridade social, reconhecimento), assim 
como de aumentar o valor de mercado dos seus produtos, de forma a tornar sua 
atividade economicamente viável, evitando assim seu desaparecimento. É preciso ter 
claro que, nas condições atuais de ruptura da cadeia de transmissão do saber, falta 
de sustentabilidade e de valorização social, o risco de desaparecimento de alguns 
desses ofícios é real e iminente. 

As edições anteriores do Projeto Mestres e Artífices já traziam a preocupação de 
que o inventário tivesse desdobramento em ações de valorização dos saberes da 
construção tradicional. A proposta, naquele momento, centrava-se em torno da 
certificação dos mestres, com vistas à ampliação de sua inserção no mercado de 
trabalho, especialmente o de restauração de monumentos históricos, à qual o projeto 
estava prioritariamente voltado. A certificação foi aventada como forma não só de 
garantir uma forma de “reserva de mercado” para os mestres certificados, mas também 
de garantir a qualidade na execução dos ofícios, objetivo precípuo dos processos 
de certificação. O processo se completaria com a expansão das oportunidades de 
trabalho através do Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas 
(que então, em 2010, se iniciava), de programas para formação continuada de novos 
artífices e ações de divulgação. (PIMENTA, 2012)

Tais propostas não tiveram muitos avanços nos sete anos que decorreram desde 
então. As obras de restauro promovidas pelo PAC das Cidades Históricas muitas vezes 
falharam em contratar os mestres e artífices, assim como em empregar técnicas e 
materiais tradicionais em sua execução, por terem sido realizadas por empresas 
contratadas, sem que os termos de referência estabelecessem tais especificações, ou 
até mesmo por falhas na fiscalização do contrato. Frustrou-se, assim, a expectativa 
de uma grande ampliação do mercado para os mestres. 

Quanto à certificação, inicialmente concebida com entusiasmo, tem-se revelado 
instrumento inadequado para este propósito. Os programas de avaliação da 
conformidade, estabelecidos pelo Inmetro, criam regulamentos e aplicam critérios 
técnicos rígidos que podem acabar por excluir grande parte dos artífices, dado que 
não há uniformidade nas técnicas, mas uma grande diversidade, que em si constitui 
sua riqueza. A certificação atuaria, assim, na contramão da salvaguarda. Além 
disso, há que se considerar a forte contestação que a proposta de criar instâncias 
de regulamentação do ofício dos mestres recebeu por parte de representantes de 
outros ofícios, já reconhecidos como Patrimônio Cultural do Brasil, como os mestres 
de capoeira. As propostas de regulamentação da profissão de capoeirista têm sido 
veementemente rejeitadas, com base na defesa do livre exercício da capoeira e do 
questionamento da legitimidade de qualquer autoridade julgadora para regulamentar 
a atuação do mestre, que já traz, em sua formação tradicional, os elementos para 
balizar sua ação. Constatou-se que a regulamentação traria mais limitações do que 
benefícios, podendo tornar-se um mecanismo de exclusão e alijamento de direitos. 
Além disso, não há de se perder de vista que o escopo do inventário é sempre 



271

limitado, nunca chegando a fazer um levantamento realmente exaustivo, como 
se pretende. Por mais esforços que a equipe de pesquisa tenha realizado, muitos 
artífices, certamente, ficaram de fora deste inventário, e a certificação apenas dos 
que nele estão inclusos seria injusta. Por outro lado, um processo de certificação 
contínua criaria uma demanda que o Iphan não tem alcance para atender.

Por tais razões, o amadurecimento deste debate levou à proposição de outros tipos 
de ação de salvaguarda, que correspondem melhor às necessidades aqui mapeadas, 
procurando focar, em acordo com o que Célia Corsino e Marcia Sant’Anna (informação 
verbal, 2016) observaram no Seminário Arqpop,2 mais na abertura de mercados e 
ampliação do reconhecimento social do que na certificação formal. Trata-se, contudo, 
apenas de indicações preliminares, pois se faz necessário um amplo debate com os 
mestres e artífices acerca delas, em ações de desdobramento deste Inventário, de 
forma que sejam questionadas, modificadas e, por fim, aprovadas pelos próprios 
detentores, contando, necessariamente, com seu envolvimento direto na sua 
implementação. 

NOTAS
1.  Conforme estatutos das três ordens militares portuguesas no início do século XVII, reimpressos por 

José Justino de Andrade e Silva na Collecção Chronologica da Legislação Portugueza, em 10 vols. 
(Lisboa, 1854-1859).

2.  Por ocasião do I Seminário sobre Arquitetura Popular: a salvaguarda dos saberes da construção 
tradicional, realizado pelo Grupo de Pesquisas Arquitetura Popular: espaços e saberes, na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo/UFBA, Salvador, de 19 a 21 de outubro de 2016.
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INDICAÇÕES DE SALVAGUARDA DOS OFÍCIOS 
DA CONSTRUÇÃO TRADICIONAL NA CHAPADA 
DIAMANTINA

1. Formar um banco de dados com informações dos mestres e artífices mapeados no 
INRC, permitindo alimentação contínua.

2. Publicar e divulgar um catálogo com dados dos mestres e artífices mapeados 
no INRC, a ser amplamente distribuído nos municípios para os interessados na 
contratação desse tipo de serviço.

3. Construir termos de referência para a contratação de obras de restauro pelos órgãos 
de preservação do patrimônio (Iphan e Ipac) que especifiquem a qualificação da 
mão de obra e o tipo de material a ser utilizado, de forma a incorporar os ofícios 
tradicionais, assim como os mestres e artífices locais, nas obras de restauração 
na Chapada Diamantina. Esta ação pode requerer a capacitação dos funcionários 
do setor administrativo/licitação, assim como dos procuradores dos órgãos, 
para que compreendam a necessidade de utilizar os mecanismos legais cabíveis 
para garantir a contratação de serviços que incluam os ofícios tradicionais da 
construção.

4. Elaborar parâmetros construtivos para os sítios tombados da Chapada Diamantina 
que incorporem e incentivem a utilização de materiais e técnicas construtivas 
tradicionais.

5. Promover articulação institucional com prefeituras da Chapada Diamantina para 
incorporação das técnicas construtivas tradicionais e dos mestres e artífices do 
município na execução das obras públicas municipais.

6. Fazer campanhas de divulgação que promovam, através de peças publicitárias, 
a utilização de materiais e técnicas tradicionais de construção, destacando suas 
qualidades técnicas e estéticas, sustentabilidade, baixo impacto ambiental, 
responsabilidade social etc.  

7. Promover articulação institucional para oferecer linhas de crédito específicas para 
os mestres e artífices.

8. Incentivar a criação de cooperativas e apoiar a formalização dos artífices 
como microempreendedores individuais, para facilitar seu acesso a crédito e 
recolhimento de contribuição previdenciária.

9. Promover articulação institucional para fomentar a cadeia produtiva dos produtos 
da construção tradicional, com foco no escoamento da produção.

10. Apoiar projetos, programas e ações que promovam, em parceria com os mestres 
e artífices, a pesquisa e aplicação das técnicas construtivas tradicionais, aliadas a 
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novas propostas que com elas dialogam, como a bioconstrução, a permacultura e 
outras, promovendo diálogo de saberes e valorização do conhecimento e do papel 
social dos mestres e artífices.

11. Instituir prêmios de boas práticas para os mestres e artífices empenhados na 
salvaguarda dos saberes da construção tradicional, com foco nas ações de 
transmissão dos saberes.

12. Incorporar mestres e artífices ao quadro docente de disciplinas nas universidades, 
de forma que possam equiparar-se aos docentes acadêmicos e atuar na trasmissão 
de saberes também em espaços formais, a exemplo do que é proposto na 
disciplina “Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais”, que integra o projeto Encontro 
de Saberes nas Universidades Brasileiras, sediado na Universidade de Brasília. 

13. Promover cursos para formação continuada dos artífices para transmissão dos 
saberes da construção, tendo os mestres como parte majoritária do corpo docente.

14. Promover cursos para formação continuada dos artífices na área de 
empreendedorismo, aumentando sua capacidade de produção e venda.

15. Promover articulação institucional com a Caixa Econômica Federal para 
flexibilização das regras de financiamento habitacional, de maneira a permitir o 
financiamento de imóveis construídos com materiais e técnicas tradicionais. 

16. Realizar campanhas de divulgação da importância do uso dos EPI e garantir 
fornecimento de tais equipamentos, de forma gratuita ou subsidiada, pelo poder 
público. 

17. Elaborar planos de manejo dos recursos naturais que permitam o seu acesso e 
utilização sustentável, em pequena escala, pelos construtores tradicionais.

18. Elaborar termos de ajustamento de conduta ou outros instrumentos legais que 
permitam a extração limitada de recursos naturais em áreas de preservação 
ambiental pelos construtores tradicionais.

19. Promover articulação institucional com órgãos responsáveis pela proteção 
ambiental, informando técnicos e gestores sobre as características do trabalho 
artesanal em pequena escala e sensibilizando-os para adotar uma abordagem 
que não criminalize os mestres e artífices da construção tradicional. 

20. Promover articulação institucional com órgãos responsáveis pela proteção 
ambiental, visando a melhorar o diálogo com a população da Chapada através do 
desenvolvimento de escutas públicas e ações educativas, no intuito de debater as 
proibições de extração de recursos naturais para fins de utilização na construção 
tradicional.
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Ruínas de Igatu
Igatu – Andaraí
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GLOSSÁRIO

Abrir a boca da pedreira: Iniciar o trabalho de extração da pedras em uma 
pedreira.

Acabamento cara suja: Tipo de acabamento dado na argamassa de 
assentamento das pedras, tijolos ou blocos de uma alvenaria, quando apenas se 
retira o excesso da argamassa.

Acabamento frisado: Tipo de acabamento dado na argamassa de assentamento 
das pedras, tijolos ou blocos de uma alvenaria quando esta é rebaixada em relação 
à face da pedra.

Acabamento rabo de lagartixa: Tipo de acabamento dado na argamassa de 
assentamento das pedras, tijolos ou blocos de uma alvenaria quando esta fica 
exposta, sobressaindo o pano da alvenaria, formando um cordão de argamassa.

Adjutório: Também conhecido como multirão. Trata-se de um caso particular 
de trabalho comunitário inserido na vivência que circundava a cafeicultura e a 
produção do fumo, enfatizando a importância desses itens na economia. Não 
apenas ocorria na lavoura, mais também na fabricação de tijolos de adobe, na 
raspa da mandioca, na construção de uma casa e na preparação de uma festa.

Adobão: Tijolos de terra, água, algumas vezes com fibras naturais como palha de 
arroz, moldados em fôrmas de madeira por processo artesanal e que não passam 
por processo de cozimento. São assim chamados, pois são maiores que os adobes. 
Podem chegar a pesar 5 kg.

Adobinho ou tijolinho: Denominação dada pelos oleiros ao tijolo queimado. Assim 
denominado por ser dimensões menores que o adobe. A dimensão do adobinho 
varia de acordo com o oleiro. 

Adobo ou adobe: Tijolos de terra, água, algumas vezes com fibras naturais como 
palha de arroz, moldados em fôrmas de madeira por processo artesanal e que não 
passam por processo de cozimento. Possuem largura, altura e espessura variáveis 
de acordo com o adobeiro.

Adobo assentado dobrado: Quando em uma alvenaria ou na fundação de uma 
construção se assenta o adobe ao comprido. Ou seja, o comprimento do adobe 
corresponde a largura da parede.
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Alavanca: Ferramenta de material resistente, madeira, tubos de ferro ou barras de 
aço, utilizadas para auxiliar na movimentação de material pesado.

Alvenaria: Nome dado aos tijolos com dimensões menores que os denominados de 
adobinhos e/ou tijolinhos.

Almofada: Elemento em relevo que sobressai do plano das portas.

Apertar o fogo: Expressão utilizada pelos oleiros para designar o aumento da 
temperatura do fogo durante a queima dos tijolos, telhas ou lajotas.

Apontar: Amolar as ferramentas.

Aquecer ao rubro: Aquecer o material, no caso aço, até ficar vermelho.

Baba de palma: Produto obtido da planta palma, muito comum na região.  
A palma é fervida, depois batida para soltar a resina e coada. A baba obtida tem 
propriedades impermeabilizantes e, é adicionada às argamassas.

Badogue: Ferramenta utilizada para cortar e nivelar o barro, já moldado ou na 
fôrma. O mesmo que berimbau.

Barba: Termo utilizado pelos oleiros e adobeiros em referência ao excesso de barro 
– rebarba –, que fica no tijolo e/ou adobe após a remoção da fôrma.

Barro colento: Barro que tem as melhores condições para fabricar o adobe. 

Bater o barro: O mesmo que embarrar. Expressão utilizada na construção das 
casas de enchimento para o ato de jogar o barro na estrutura de madeira.

Bater pedra: Expressão utilizada pelos calceteiros para o ato de fixar a pedra no 
colchão de areia, ao tempo em que nivela a altura, usando um soquete de metal.

Berimbau: Ferramenta utilizada para cortar e nivelar o barro na fôrma. Composto 
por um arco em madeira, com extremidades unidas através de um cabo de aço fino 
ou arame. 

Bigorna: Peça de apoio para trabalho de ferreiros. Composta por um bloco de ferro 
com corpo central em forma de paralelepípedo e extremidades afilando-se em cone.

Cadio: O mesmo que cadinho. Vaso de material resistente ao fogo com formato de 
um tronco de cone, usado para fundir os metais 

Caieira: Tipo de forno utilizado para queimar os tijolos. O forno é construído com os 
tijolos que serão queimados. Após a queima é desmontado.

Capa: Denominação dada ao processo de revestir a caieira com massa de barro para 
evitar a perda de calor durante a queima dos tijolos.
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Cepo: Ferramenta composta por uma peça quadrada de madeira ou metal, de 
20x40 cm, fixada em uma haste de madeira.

Choupana: Tipo de construção composta por esteios de madeira que sustentam a 
cobertura, que pode ser de palha ou de telhas cerâmicas. São utilizadas para definir 
os espaços das olarias cobertas.

Cortar o barro: Expressão utilizada pelos oleiros para designar a moldagem das 
peças. Às vezes, usada também no processo de preparo do barro para a moldagem.

Cumeeira: Além da peça do telhado, este nome é utilizado pelos taipeiros, nas 
casas de enchimento, para o esteio central que recebe a peça do telhado do mesmo 
nome.

 Cunha: Peça em ferro, tipo barra, com extremidade chata e em angulo, usada 
para abrir ou fender pedras. 

Cupinzeiro: Casa de barro feita por cupins. (insetos xilófagos).

Derrubar a capa: Expressão utilizada pelos oleiros para o ato de remover a capa 
de proteção, aplicada nas caieras para evitar a perda do calor.

Escaiola: Massa de revestimento aplicada nas paredes e alisada com a colher 
de pedreiro ainda com a massa fresca, dando um acabamento imitando o 
marmorizado. Na massa, ainda fresca, se aplica pigmentos para dar cor ou formar 
desenhos.

Embarrar: Nas casas de enchimento, significa jogar o barro na estrutura de 
madeira. Nas caieiras, é usado no sentido de colocar a capa. 

Embrechamento: Nome que se dá ao ato de colocar incrustações de pequenas 
pedras, seixos, ou caco de telhas na argamassa de assentamento ainda mole. Os 
embrechados são utilizados como acabamento nos muros de pedra nas alvenarias 
de pedra e adobe. Nas alvenarias de pedra, a depender do tamanho da pedra e do 
desenho formado, é chamado de rabo de peixe ou piabinha.

Embrechador: Profissional que faz embrechamentos.

Enfornar: O mesmo que gradear. Expressão utilizada pelo oleiro para denominar o 
processo de arrumação das peças no interior do forno.

Enchimento ou casa de enchimento: Termo usado na Chapada Diamantina para 
definir as casas cujo sistema construtivo é a taipa de sopapo, também conhecida 
como taipa de sebe ou de mão. Consiste em uma trama de madeira vedada com 
barro umedecido.
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Enxadeta ou enxadete: Ferramenta agrícola que se assemelha a uma enxada 
estreita utilizada para abrir covas na terra e bater o barro para quebrar os torrões.

Enxó: Ferramenta usada para trabalhar a madeira composta por um cabo de 
madeira e uma chapa de aço cortante.

Estopim: Tipo de explosivo feito pelos extratores composto por colorate (tipo de 
pólvora) e acúcar.

Facão: Régua de madeira utilizada para nivelar o barro no gabarito durante a 
execução de adobinhos, lajotas e telhas.

Faces da pedras: Superfície da pedra escolhida para ficar aparente ou para ser 
assentada no muro de forma a receber outra pedra

Fole: Utensílio utilizado para produzir vento. Peça composta de uma sanfona de 
couro fixada a dois cabos de madeira. O movimento de abrir e fechar a sanfona 
produz vento, que mantém o fogo acesso. Também utilizado para designar toda a 
bancada onde tem o fole.

Formão: Ferramenta usada para trabalhar a madeira composta por um cabo de 
madeira e uma haste chata de aço, com ponta chanfrada e amolada.

Forquilha: Esteio (peça de madeira vertical) principal das casas de enchimento. 
Ficam as quinas no eixo da casa, com a função de receber as peças do telhado. 
Recebe este nome por ter uma bifurcação na extremidade.

Fresa: Ferramentas de aço, constituída por uma série de dentes e gumes que 
no movimento de rotação, corta a madeira, fazendo os frisos. As fresas formam 
diferentes tipos de acabamento, frisos, mas peças de madeira. Os mestres 
marceneiros antigos constumavam fazer as fresas com aço de mola de caminhão.

Frisos: Acabamento dado nas peças de madeira, formando diferentes desenhos: 
friso abaulado, friso rebaixado, oitavado. Cada tipo de friso é dado por uma fresa.

Ganapo: Fôrma para moldagem de telhas. Executada em madeira de mandacaru, 
tem formato trapezoidal curvo com cabo para sustentação.

Garimpeiro: Indivíduos que cavavam em grunas, túneis ou galerias e quebravam 
rochas, mas que ao mesmo tempo eram fiscais, investidores, comerciantes, entre 
outros. Enfim, todas as pessoas que se ligavam, de algum modo, à garimpagem.

Gradear: Expressão utilizada pelo oleiro para denominar o processo de arrumação 
das peças no interior do forno. O mesmo que enfornar.
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Imbé: Planta nativa parecida com o sisal usada para amarrar as peças de madeiras 
das estruturas das casas de enchimento. 

Jarê: Representação da religião de matriz africana que ocorre, na Chapada 
Diamantina, mais especificamente, em Lençóis e Andaraí. Segundo Ronaldo de 
Salles Senna, pesquisador da região e estudioso da temática, esta religião é uma 
elaboração das matrizes africana nagô.

Lancear: Expressão usada pelos oleiros para designar o ato de transferência da 
telha do ganapo para o chã. Realizado através de um movimento rápido, onde o 
oleiro apoia o ganapo no chão e puxa, ou lanceia o ganapo rapidamente, deixando 
a telha no chão. 

Macerar: Processo de adicionar água ao barro e ir amassando até chegar ao ponto 
de moldagem.

Maceta: Ferramenta similar ao martelo, com cabeça no formato de um tronco de 
cone em aço ou madeira. 

Manipueira: Caldo retirado da mandioca quando prensada para fazer a farinha. 
Segundo narram os antigos foi utilizado para misturar o barro devido à escassez de 
água.

Marrão: Ferramenta similar a marreta, com cabo de madeira alongado. A base 
de ferro tem pesos que variam de 10 a 15 kg. O cabo mais alongado facilita o 
manuseio, devido ao peso da peça.

Marreta: Ferramenta similar ao martelo, composta por uma base uniforme em ferro 
fundido e um cabo de madeira. A base de ferro tem pesos variados de 3, 5, 8, 10 Kg.

Marretinha: Marreta mais leve de 1 ou 2 Kg.

Murundu: Termo usado para identificar um pequeno monte de terra, areia ou 
barro, saliente no terreno que, segundo os nativos da região, são resultado da 
ação de cupins. É largamente encontrado no interior da Bahia, nas regiões de 
Cerrado, e no Planalto Central. Construído ao longo de vários anos, apresenta 
uma consistência dura. Na Chapada Diamantina, os murundus, não apresentam 
pedriscos ou areia, o que propicia o uso da argila no fabrico de adobes. Devido 
à sua forma côncava, com vazios no interior, os murundus podem também ser 
adaptados como forno, para queima de tijolinhos.

Paus: Denominação dada às peças de madeira roliça retiradas da mata e usadas 
apenas com a remoção dos galhos sem nenhum tratamento. Também chamada 
assim, as peças verticais de madeiras das casas de enchimento.
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Pedra econômica: Nome dado pedra arenítica usada como meio fio.

Pedra guia: Pedra usada para auxiliar no direcionamento, alinhamento e 
nivelamento de outras pedras.

Perpianho: Termo usado para designar a construção de alvenaria onde a largura 
do muro corresponde a largura do material de construção, pedra ou tijolos.

Pilão: Utensílio composto por um cepo de madeira fixado em um cabo, usado para 
quebrar os torrões do barro ou para nivelar as pedras do calçamento.

Pixote: Ferramenta em aço, parecido com um ponteiro, sendo mais grosso, com 
corpo em formato trapezoidal e ponta em uma das extremidades. Usado para abrir 
o bloco de pedra.

Pixotão: Pixote grande. Usado para abrir o bloco de pedra.

Ponteiro: Ferramenta em aço de formato cilíndrico com ponta, usado para quebrar 
superfícies.

Rapar: O mesmo que raspar. Termo utilizado pelos oleiros e adobeiros para a 
remoção das rebardas dos tijolos após moldagem. Geralmente feito passando um 
fação na aresta do tijolo.

Roubo de adjunto: Ocorre quando alguém estava preparando um adjunto e um 
outro grupo, escondido do responsável pelo adjutório, começava a fazer a atividade 
sem que o responsável soubesse. Normalmente, começavam de madrugada e pela 
manhã quando o dono do adjutório chegava, a atividade já estava sendo feita ou 
concluída. Ele então era obrigado a dar comida e bebida a todos os presentes e 
estes seguiam até concluir a tarefa.

Taipa de sebe: Técnica construtiva composta por uma trama de madeira, vertical 
e horizontal, onde os vazios são preenchidos por uma massa de barro umedecido, 
formando painéis contínuos e monolíticos. O mesmo que taipa de pau a pique, 
sopapo e de enchimento.

Taipa de pau a pique: O mesmo que taipa de sebe, de sopapo, de enchimento.

Talhadeira: Ferramenta com extremidade em forma de espátula com larguras e 
espessura diferenciadas.

Tenaz: Ferramenta tipo tesoura com cabo alongado, utilizada para pegar objetos.

Tijolo cru: O mesmo que adobo ou adobe.
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Tijolo dobrado: Tipo de assentamemto do tijolo e/ou adobe, onde a largura da 
alvenaria corresponde a largura do tijolo. 

Traço: Expressão usada para definir a proporção entre os componentes de uma 
mistura.

Têmpera ou trempa: Significa amolar as ferramentas, ou seja, chegar ao ponto 
de corte das ferramentas utilizadas pelos mestres na extração das pedras e lajotas.

Torquesa ou Torques: Ferramenta tipo alicate, cujas extremidades são afiadas 
para cortar. Utilizada para pequenos cortes na pedra.

Varas: Peças de madeira usadas na horizontal nas casa de enchimento. São 
retiradas da mata, não recebem nenhum tratamento, apenas são desgalhadas. 
Apresentam bitola inferior aos paus.

Veios da pedra: Designação de uma faixa alongada e relativamente estreita que 
em rochas se diferencia por distintas tonalidades. A identificação destas faixas 
permite aos mestres realizarem o corte das pedras nos rochedos.
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Oficina do Mestre Mano
Andaraí 
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APÊNDICE A  
BENS CULTURAIS PROTEGIDOS NA  
CHAPADA DIAMANTINA

MUNICÍPIO CLASSIFICAÇÃO DENOMINAÇÃO DO 
BEM TOMBADO

BEM 
ARQUEOLóGICO

ABAÍRA Bem tombado pelo 
Estado

Igreja de Nossa Senhora 
do Bom Sucesso -------

ANDARAÍ

Bem tombado pela 
União

Conjunto Arquitetônico, 
Urbanístico e Paisagístico 
de Igatu, inclusive as 
ruínas de habitação de 
pedra 01

Bem tombado pelo 
Estado

Área contígua de proteção 
do Centro Histórico de 
Igatu

BARRA DA ESTIVA ------- ------- 01

BONINAL ------- ------- -------

BONITO ------- ------- -------

IBICOARA ------- ------- -------

IBITIARA ------- ------- -------

IRAMAIA ------- ------- -------

IRAQUARA Bem tombado pelo 
Estado 

Vila de Parnaíba – antiga 
Iraporanga 20

ITAETÊ ------- ------- -------

JUSSIAPE ------- ------- 07

LENÇÓIS

Bem tombado pela 
União

Conjunto Arquitetônico e 
Paisagístico da cidade de 
Lençóis

06Bem tombado pelo 
Estado

Vila de Estiva

Vila do Barro Branco

MARCIONÍLIO SOUZA ------- ------- -------

MORRO DO CHAPÉU Bem tombado pelo 
Estado

Igrejinha
39Vila de Ventura

MUCUGÊ Bem tombado pela 
União

Conjunto arquitetônico e 
Paisagístico da cidade de 
Mucugê

04
Cemitério Santa Isabel

NOVA REDENÇÃO ------- ------- -------

NOVO HORIZONTE ------- ------- -------
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MUNICÍPIO CLASSIFICAÇÃO DENOMINAÇÃO DO 
BEM TOMBADO

BEM 
ARQUEOLóGICO

PALMEIRAS

Bem tombado pela 
União 

Conjunto Paisagístico do 
Morro do Pai Inácio

27

Bem tombado pelo 
Estado

Conjunto Arquitetônico, 
Urbanístico e Paisagístico 
da Cidade de Palmeiras

Bem tombado pelo 
Município

Prédio da Prefeitura 
Municipal
Prédio do antigo Fórum 
Ruy Barbosa
Mercado Municipal
Igreja de Bom Jesus
Igreja de Nossa Senhora 
das Graças
Prédio Escolar Juracy 
Magalhães
Palacete dos Macedos
Casarão dos Alves
Casarão de Agripino Batista
Sobrado dos Araújo
Sobrado Carlos Cathalá
Casarão Antônio Gonçalves
Casarão Esther Daltro
Casarão dos Gonçalves
Casa dos Alcântara
Casa dos Belos
Casarão dos Ramos
Casarão dos Daltro
Casarão de Célia Rocha
Casa dos Carvalhos
Casarão de Antônio Lima
Casarão Joaquim Pinto
Solar Barão Grão Mogol – 
Sítio São Gonçalo
Largo 2 de julho

PIATÃ Bem tombado pelo 
Estado

Capela de Nossa Senhora 
do Rosário

03
Igreja Matriz do Bom Jesus
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MUNICÍPIO CLASSIFICAÇÃO DENOMINAÇÃO DO 
BEM TOMBADO

BEM 
ARQUEOLóGICO

RIO DE CONTAS Bem tombado pela 
União

Conjunto Arquitetônico da 
Cidade de Rio de Contas

25

Igreja do Santíssimo 
Sacramento

Ruínas da Igreja de 
Santana

Antiga Casa de Câmara e 
Cadeia

Casa à Rua Barão de 
Macaúbas, nº 11

Casa natal de Abílio César 
Borges, à rua Barão de 
Macaúbas, nº 19

SEABRA Bem Tombado pelo 
Estado

Vila de Campestre

10

Cochó do Malheiro

Lagoa da Boa Vista

Povoado de Alagadiço

Vale Paraíso

SOUTO SOARES ------- ------- -------

UTINGA -------- -------- 01

WAGNER Bem Tombado pelo 
Estado 

Grace Memorial Hospital

01Igreja Presbiteriana

Instituto Ponte Nova

TOTAL ------- 53 121

BEM REGISTRADO – Forma de Expressão – Capoeira – em todo o território do Sítio  
     existem grupos registrados. 

 – Ofício e Saberes – Mestres da Capoeira – Municípios de  
     Lençóis, Andaraí e Mucugê.
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APÊNDICE B  
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO  
PATRIMÔNIO NATURAL

CLASSIFICAÇÃO DENOMINAÇÃO DO BEM MUNICÍPIOS

PARQUE NACIONAL Parque Nacional da Chapada Diamantina

PARQUE ESTADUAL Parque Estadual de Morro do Chapéu Morro do Chapéu

PARQUE MUNICIPAL Parque do Pai Inácio
PalmeirasParque do Riachinho

Parque do Boqueirão

Parque da Serra de Muritiba Lençóis

Projeto Sempre Viva Mucugê

Parque do Espalhado Ibicoara

ARIE – ÁREA DE 
RELEVANTE INTERESSE 
ECOLÓGICO

Nascente do Rio de Contas Rio de Contas 

APA – Área de Proteção 
Ambiental

APA Maribus/Iraquara Andaraí
Iraquara
Lençóis
Palmeiras

APA Serra dos Barbados Abaíra
Jussiape
Piatã
Rio de Contas 

APA Gruta de Brejões/Veredas do Gramacho Morro do Chapéu

MONUMENTOS NACIONAIS Cachoeira do Ferro Doido Morro do Chapéu

Morro da Carrapeta Palmeiras

GEOPARQUE Geoparque Morro do Chapéu

RPPN – Reserva Particular 
do Patrimônio Natural 

 RPPN – Saramandiba Abaíra

RPPN – Adílio Paraguaçu Batista Mucugê

RPPN – Córrego dos Bois Palmeiras

RPPN – Serra das Almas
RPPN – Serra das Almas
RPPN – Natura Mater
RPPN – Brumadinho
RPPN – Ave Natura
RPPN – Natura Aerada

Rio de Contas
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APÊNDICE C  
MESTRES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
TRADICIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA

MESTRE OFÍCIO LOCAL

LOCALIDADE 1 – MORRO DO CHAPÉU, BONITO, UTINGA, WAGNER

Edvaldo Rodrigues da Silva Adobeiro Cachoeirinha – Wagner

Euclides César de Andrade Mestre de obras/Adobeiro Cachoeirinha – Wagner

Gilverson Almeida de Souza 
(Goiano)

Adobeiro/Oleiro Fedegosos – Morro do Chapéu

João Ferreira Neto Oleiro Lagoa Nova – Morro do Chapéu

José Lima Alves Adobeiro/Oleiro Povoado Barra I – Morro do Chapéu

José Carlos Cardoso dos Reis Adobeiro/Oleiro Povoado Barra I – Morro do Chapéu

João José dos Santos Adobeiro/Oleiro Lagoa dos Pretos – Wagner

Magdônio José dos Santos Adobeiro Lagoa dos Pretos – Wagner

Reginaldo Rodrigues Melo (Regi) Adobeiro Cachoeirinha – Wagner

Rodrigo de Oliveira Figueredo 
Mattos (Rodrigo)

Adobeiro Ventura – Morro do Chapéu

Vanterli Santos Adobeiro Duas Barras – Morro do Chapéu

Rodrigo Longin do Nascimento Carpinteiro Povoado de Botafogo – Bonito

Irênio Fernandes dos Santos Carpinteiro/Marceneiro Assentamento de São Sebastião de 
Utinga – Wagner

Neilton de Jesus Bispo Cobertura em palha Povoado de Catuabinha – Bonito

Dário Almeida de Souza  
(Di Homero)

Mestre de Obras Utinga

Agnael Sales da Silva Oleiro Povoado de Cambuí – Utinga

Antônio Lopes dos Santos  
(Antônio Neto)

Oleiro Fedegosos – Morro do Chapéu

Calixto de Almeida Santos Oleiro Povoado do Ribeiro – Morro do 
Chapéu

Florivaldo Rodrigues da Silva Oleiro Povoado de Catuaba – Bonito

Genildo da Silva Nascimento Oleiro Povoado do Ribeiro – Morro do 
Chapéu

Leosmar Silva Bispo Oleiro Povoado do Ribeiro – Morro do 
Chapéu

Luciano Castro de Jesus Oleiro Povoado de Cambuí – Utinga

Robson dos Santos Pessoa Oleiro Fedegosos – Morro do Chapéu

Adailson Sousa Santana  
(Sr. Biquinho)

Pedreiro/Taipa de sopapo Utinga
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MESTRE OFÍCIO LOCAL

Dermival Souza Almeida Pedreiro Utinga

Evanilsom Gomes dos Santos Pedreiro Povoado Várzea Nova – Morro do 
Chapéu

João Teixeira Neto Pedreiro/Taipa de sopapo Utinga

João Batista de Jesus Pedreiro Povoado de Cambuí – Utinga

Renivaldo Ferreira Bezerra 
(Dinho do Ventura)

Pedreiro Ventura – Morro do Chapéu

Valtermilson Brito das Neves Pedreiro Povoado Ouricuri 2 – Morro do 
Chapéu

Gerônimo Rodrigues de Oliveira Taipa de Enchimento Cachoeirinha – Wagner

Manoel Soares Santos Taipeiro Veredinha – Morro do Chapéu

LOCALIDADE 2 – SEABRA, BONINAL, IBITIARA, IRAQUARA, NOVO HORIZONTE, SOUTO SOARES

Renato de Souza Oliveira Adobeiro Povoado de Cajazeiras – Iraquara

Antônio José Viana Calceteiro Povoado Juazeiro – Ibitiara 

Eunilson Fidelis de Souza Carpinteiro/Marceneiro Povoado Vale do Paraíso – Seabra

Francisco Agostinho Lopes Carpinteiro/Marceneiro Povoado de Velame – Seabra

João Alves dos Santos (Dão da 
Rocinha ou Barba Loura)

Carpinteiro/Marceneiro Povoado da Rocinha – Souto 
Soares

José Ribeiro de Souza (Sr. Dedé) Carpinteiro/Marceneiro Novo Horizonte

Miguel Lopes de Carvalho Carpinteiro/Marceneiro Novo Horizonte

Antônio José Viana Construtor em pedra Povoado de Juazeiro – Ibitiara

Edvaldo Oliveira dos Santos Coberturas em Ardósia Vila de Iraporanga – Iraquara

Benedita Araújo dos Santos Extrator de Pedra Povoado de Schubert – Iraquara

Gerson de Araujo Santos Extrator de Pedra Povoado de Schubert – Iraquara

Nilson Rodrigues de Novaes 
(Dadinho)

Extrator de Pedra Povoado de Schubert – Iraquara

Selvindo Mendes dos Santos Marceneiro Mulungu – Boninal

Claudionor Cedro de Oliveira  
(Sr Nonô)

Marceneiro/Conhecedor de 
varias técnicas tradicionais

Povoado do Outro lado – Souto 
Soares

Antônio Carlos da Silva  
(Tonho de Artur)

Oleiro Povoado Prata de Baixo – Seabra

José Pereira Bastos Oleiro Povoado Prata de Baixo – Seabra

Manoel Messias da Silva Bastos Oleiro Povoado Prata de Baixo – Seabra

Renato de Jesus Oliveira Oleiro/Cerca de Sisal Povoado de Cajazeiras – Iraquara

Clovis Ferreira de Medeiros Pedreiro Povoado de Nova Colina – Boninal

Edberto Alves de Souza Pedreiro Povoado de Baixão Velho – Seabra

Edélio Martins dos Santos Pedreiro em Adobe Povoado de Água de Rega – 
Iraquara

Francisco Pereira dos Santos Pedreiro Povoado Alto do Baixão – Seabra
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MESTRE OFÍCIO LOCAL

Marcelino dos Anjos de Novaes  
(Sr. Massú)

Pedreiro Curral Velho – Boninal

Salvador de Jesus Pedreiro Povoado Campestre – Seabra

Florisvaldo Souza Azevedo Produção de Cal Iraquara

LOCALIDADE 3 – LENÇÓIS, PALMEIRAS, IBICOARA, MUCUGÊ, ANDARAÍ

João Batista Silva Moura Adobeiro Povoado Brejó de Cima – Mucugê

João Chagas Pereira da Silva 
(Mestre Veio)

Adobeiro/Taipero Povoado de Brejão – Ibicoara

Jose Domingos Rodrigues Silva Adobeiro Povoado de Estiva Nova – Mucugê

Lourivaldo Luciano de Moura 
(Sr. Lô)

Adobeiro Povoado Brejó de Cima – Mucugê

Vanderlei Glória dos Santos Adobeiro Povoado Tanquinho – Lençóis

Cleisiane Filgueiras dos Santos Blocos de cimento Distrito de Otaviano Lopes – 
Lençóis

Pedro Ribeiro de Abreu Blocos de cimento Palmeiras

Raimundo Rodrigues Macedo Junior Blocos de cimento Palmeiras

Eugênio Bispo da Silva (Sapudo) Calceteiro Mucugê

Raimundo Jesus da Silva Filho Calceteiro Lençóis

Valterci Alves Cardoso Calceteiro Mucugê

Aloísio Pereira de Araújo  
(Luís carpinteiro)

Carpinteiro/Pedreiro Mucugê

Djalma de Oliveira Carpinteiro/Marceneiro Andaraí

Gilmar Novaes Santos Carpinteiro/Marceneiro Povoado de Baixão – Ibicoara

João Antônio Pereira da Silva Carpinteiro Distrito de Otaviano Lopes – 
Lençóis

Nilton Pereira dos Santos Carpinteiro Palmeiras

Orlando Batista dos Santos Carpinteiro Palmeiras

Cássio Araujo de Jesus Construtor em pedra/
Especialista em 
embrechamento

Distrito Campos de São João – 
Palmeiras

Juvenal Souza Rocha Pedreiro Lençóis

Clovis Neves de Araújo  
(Sr. Tatai)

Construtor em pedra/
Pedreiro

Distrito Campos de São João – 
Palmeiras

João Chagas Pereira da Silva Carpinteiro/Adobeiro Ibicoara

Abelardo Pinto dos Santos (Sr. Pina) Extrator de pedra Povoado Campos de São João – 
Palmeiras 

Edílson Portugal Neiva (Fausto) Extrator de pedra Andaraí

Emanuel da Rocha Santos 
(Maninho)

Extrator de pedra/Pedreiro Andaraí

Jacinto Silva Souza  
(Nego Sapucaia)

Extrator de pedra/
Adobeiro

Andaraí
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MESTRE OFÍCIO LOCAL

Edmar Santos Pina Extrator de pedra/Mestre 
de Obras

Mucugê

René Morais de Araujo Extrator de pedra Distrito Campos de São João – 
Palmeiras

Carlos Alberto Novais  
(Carlos de Biô)

Funileiro e Serralheiro Andaraí

Fabio dos Anjos Silva Funileiro Mucugê

Joelson Ferreira de Carvalho Funilaria Palmeiras

Natalino Nunes da Silva (Nozinho ou 
Tabaco Doido)

Funileiro Andaraí

Antônio Neto de Almeida 
(Toezinho)

Marceneiro Distrito de Caeté – Açú – Palmeiras

Danilo Santos Rocha (Patizeiro) Marceneiro Distrito de Caeté – Açú – Palmeiras

Edmilson Dultra Ribeiro Marceneiro Distrito de Caeté – Açu – Palmeiras

Gilson Almeida Dias (Araújo) Marceneiro Povoado de Remanso – Lençóis 

Jessé Soares Silva - Mano Marceneiro Andaraí

Jonas Carlos dos Santos Filho Mestre de obras/Pedreiro Mucugê

Cezar Araújo Silva Junior Muro de pedra Campo Redondo – Ibicoara

Juvenal Souza Rocha Muro de pedra Lençóis

Mario Aparecido Batista de 
Souza (Aparecido)

Oleiro Palmeiras

Ediuma Queiroz Pedreiro Palmeiras

Evangivaldo Natividade Souza 
(Vangi)

Pedreiro/Adobeiro Povoado de Iuna – Lençóis

Fernando Oliveira Ramos Pedreiro Mucugê

Gildo Barbosa de Souza Pedreiro Povoado de Brejão – Ibicoara

Ivo Barbosa dos Santos Pedreiro Lençóis

Ivo Evangelista dos Santos 
(Biscoito)

Pedreiro Povoado Conceição dos Gatos – 
Palmeiras

João Niquison Pereira Cruz Pedreiro Mucugê

Jonas Carlos dos Santos Filho (Jonas 
Pedreiro)

Pedreiro Mucugê

José Carlos Santos Moura Pedreiro Vila de Igatu – Andaraí

José dos Santos Silva (Cascudo) Pedreiro Lençóis

Nascimento Rocha da Silva Pedreiro Palmeiras

Sergio Silva Reis Pedreiro Lençóis

Raimundo Cruz Santos Pedreiro Vila de Igatu – Andaraí

Raimundo Jesus da Silva Filho Pedreiro Lençóis

Valtemir Almeida Dias Pedreiro Lençóis

Antônio Ferreira dos Santos Serralheiro Lençóis

Maurício Bispo Neves Serralheiro Lençóis
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MESTRE OFÍCIO LOCAL

Remigius Jiri WenzelRuzicka Serralheiro Lençóis

Agmar Batista da Soledade Taipa Povoado de Remanso – Lençóis 

LOCALIDADE 4 – BARRA DA ESTIVA, ABAIRA, JUSSIAPE, PIATÁ, RIO DE CONTAS

Gervásio José de Oliveira Adobeiro Povoado de Varzea Grande – Piatá

João Marques Brandão Adobeiro Rio de Contas

José Messias Jesus de Oliveira Adobeiro Malhada de Areia – Piatá

José Antônio Novais Carpintaria/Marcenaria/
Coureiro

Fazenda Extrema – Barra da Estiva

Joaquim Nascimento Novais Carpintaria/Marcenaria/
Coureiro

Fazenda Extrema – Barra da Estiva

Givanildo Jânio Pereira Construtor em pedra Sítio Bonito – Rio de Contas

Fabio Luciano Pereira Construtor em pedra Sítio Bonito – Rio de Contas

Marcelo Cristiano Pereira Construtor em pedra Sítio Bonito – Rio de Contas

Roberto Juliano Pereira Construtor em pedra Sítio Bonito – Rio de Contas

Cosme João Pereira Extrator de pedra Sítio Bonito – Rio de Contas

Irlando Wagner Pereira 
(Barbudinho)

Extrator de pedra Sítio Bonito – Rio de Contas

Antônio Aparecido Lima Fabricação de Tijolo solo 
cimento

Povoado Casa de Telha – Rio de 
Contas

Dário Santana Ramos Correia Ferreiro/Serralheiro Rio de Contas

Ezequiel de Lima Ramos (Sr. Zica) Ferreiro/Serralheiro Rio de Contas

Eoberto Cruz da Silva (Bebeto) Funileiro Rio de Contas

Antônio Cordeiro  
(Mestre Tonho)

Marceneiro Triunfo do Sincorá – Barra da Estiva

Carlos Romério Abreu Alves Marceneiro Rio de Contas

Edinaldo Bonfim Ramos Marceneiro Povoado Marcolino Moura – Rio de 
Contas

Edielson Santos Costa Marcenaria / Carpintaria Comunidade Quilombola 
Camulengo – Barra da Estiva

Hidelbrando Ferreira Santos Marceneiro Distrito de Arapiranga– Rio de 
Contas

Joaquim da Cunha Marcenaria / Carpintaria Fazenda Extrema – Barra da Estiva

Manoel Messias do Livramento Mestre de obras Rio de Contas

Brasilino de Jesus Lopes Oleiro Rio de Contas

Claudionor Santana Dos Santos Oleiro Rio de Contas

Donizete Silva Santos (Beto) Oleiro Fazendinha – Abaíra

João Batista Novaes Melo Oleiro Rio de Contas

Osmar da Silva Melo Oleiro Rio de Contas

Robério Antônio da Silva 
Trindade (Sr. Fizinho)

Oleiro Rio de Contas
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MESTRE OFÍCIO LOCAL

Antônio de Lima Ramos Pedreiro Rio de Contas – Rio de Contas

Edielson Santos Costa Pedreiro/Carpinteiro Comunidade Quilombola 
Camulengo – Barra da Estiva

João Marques Brandão Pedreiro Rio de Contas 

Grupo Permacultura de Rio de 
Contas – Projeto Refazeres

Resgate e formação em 
técnicas construtivas 
tradicionais

Rio de Contas

José Geovane Teixeira Serralheiro Distrito de Inúbia – Piatá

LOCALIDADE 5 – ITAETÊ, IRAMAIA, NOVA REDENÇÃO, MARCIONÍLIO SOUZA

Nelson Félix de Jesus Adobeiro Itaetê

Adriano Silva dos Santos Carpinteiro/Coureiro Iramaia

Almerindo Carpinteiro/Marceneiro Assentamento Rosaly Nunes – 
Itaitê 

Edésio de Oliveira (Deu) Carpinteiro/Marceneiro Assentamento Colônia – Itaitê 

Josias Oliveira dos Santos Carpinteiro/Marceneiro Iramaia

Osmário Siva Ribeiro (Marinho) Carpinteiro/Marceneiro Distrito de Rumo – Itaitê 

Osmar dos Anjos Damasceno 
(Mestre Mazinho)

Carpinteiro/Marceneiro Iramaia

Paulo Alves Santos  
(Mestre Dindo)

Cobertura com palha Povoado Lapinha – Nova Redenção.

João Honorato dos Santos Oleiro Povoado de Queimadinhas – 
Marcionilio Souza

Isaias Oliveira dos Santos Oleiro Distrito João Amaro – Iaçú – 
Marcionilio Souza

José Santana Ribeiro (Daniel) Pedreiro Iramaia

Negrito – Mestres entrevistados na Etapa de Identificação.

                Período: maio a novembro de 2016.  
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