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Práticas de Conhecimento e o Tempo: reflexões sobre os saberes, as 

“coisas” e os bens culturais em Rio de Contas (BA) 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo articular as primeiras reflexões da 

pesquisa que desenvolvo sobre práticas de conhecimento, troca de saberes e o 

fluxo das “coisas” na cidade de Rio de Contas (BA). Cidade histórica localizada 

ao sul da Chapada Diamantina, pretende-se analisar neste artigo a questão da 

mudança e da troca de saberes entre grupos culturais que vivem nesta cidade, 

partindo principalmente da análise das redes composta por atores sociais e 

instituições envolvidas com as questões do “saber fazer e do patrimônio 

cultural local. O método proposto para o desenvolvimento desta pesquisa está 

pautado nas discursões antropológicas sobre a cidade e a multiplicidade das 

formas de existência presentes no contexto urbano, abordando a questão da 

prática dos atores como forma de se pensar o movimento das redes de 

interação e os sentidos atribuídos à cidade e ao patrimônio cultural local por 

meio delas. Pretende-se também analisar o fluxo e a trajetória das “coisas” 

produzidas pelos “mestres” do saber fazer “tradicional” e “bioconstrutores” da 

cidade, como estratégia para se interpretar as relações de poder presentes no 

jogo das representações patrimoniais e a “temporalização” destas práticas.   

   

Palavras-chave: patrimônio cultural; saber fazer tradicional; cultura material. 

 

O que caracteriza uma prática de conhecimento como tradicional? O que 

diferencia temporalmente um “saber” como pertencente do tempo presente ou 

do tempo passado? Quais são as concepções temporais negociadas dentro 

desta classificação? Levando em consideração que a “relevância histórica” é 

um dos critérios avaliados nos processos de patrimonialização, então de qual 

“história” tem se falado por meio das representações patrimoniais? Diante da 

diversidade de usos e sentidos, a categoria “patrimônio cultural” será aqui 

utilizada como suporte para se pensar sobre algumas questões referentes as 
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práticas de conhecimento nomeadas como tradicional na cidade de Rio de 

Contas.  

A primeira parte deste trabalho abordará a constituição da cidade de Rio 

de Contas e a sua trajetória em relação aos processos de patrimonialização. 

Em seguida será abordada a questão da cultura material e as transformações 

nas representações de trabalhadores da construção civil local como “mestres 

do saber fazer tradicional”. A atuação destes mestres e a situação de encontro 

com os “bioconstrutores” que se estabeleceram recentemente nesta cidade são 

pensadas como uma possível situação para se refletir sobre troca de saberes 

entre práticas de conhecimento distintas.    

Localizada ao sul da Chapada Diamantina (BA), Rio de Contas foi criada 

por Provisão Real de 1745 e é considerada uma das primeiras novas cidades 

coloniais planejadas do Brasil. O descobrimento do ouro, e posteriormente do 

diamante, foram os principais fatores que motivaram sua criação. O 

desenvolvimento econômico local neste momento histórico, também foi 

motivado pela mineração, sendo o trabalho escravo negro a base para a 

produção de riqueza. 

Em 1980 a cidade recebeu o título de Patrimônio Nacional pelo Instituto 

de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), concedido devido à 

relevância histórica, paisagística, etnográfica e artística de suas edificações, 

que conta com construções datadas da segunda metade do século XVIII e 

início do XIX. Desde então, a categoria “patrimônio cultural” passa a ser uma 

das representações sociais atribuídas a este lugar.  

Durante os séculos XIX e XX surge localmente uma pequena produção 

de manufaturados, principalmente para atender a demanda regional por estes 

produtos. Segundo consta em documentos pesquisados no Arquivo Público 

Municipal da cidade a maioria dos artesões trabalhavam nos fundos de suas 

casas, ambiente categorizado localmente como “tenda”, sendo estes 

importantes lugares de sociabilidade. 

 O conhecimento perante as etapas e técnicas necessárias para a 

confecção destes produtos eram dominadas por um “mestre”, trabalhador com 
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maior experiência na área da atividade exercida. Mestres ferreiros, carpinteiros, 

entre outros, possuíam reconhecimento social e valoração econômica dos seus 

produtos. Porém, este cenário começa a ser transformado principalmente ao 

longo do século vinte. Nenhum destes “saber fazer” passou por processo de 

patrimonialização, sendo a noção de patrimônio muito relacionada localmente à 

materialidade e as edificações tombadas (PIEROTE SILVA, 2014).  

O avanço do processo de industrialização do Brasil, os novos arranjos 

no modelo de produção, circulação e comercialização de mercadorias na 

região, são eventos que podem ser pensados como fatores que geraram 

localmente a diminuição da procura por estes produtos. Contemporaneamente 

outros sentidos e representações estão sendo atribuídos a estes objetos, 

principalmente quando imaginados dentro de categorias como patrimônio 

cultural, “saber fazer tradicional” e cultura material.  Alguns mestres do “saber 

fazer tradicional” em Rio de Contas continuam exercendo suas atividades, 

sendo os da construção civil, os ferreiros, os marceneiros em maior número.  

Nos últimos dez anos uma rede de moradores envolvidos com questões 

do patrimônio cultural, da permacultura e da biocontrução tem se formado em 

Rio de Contas. Este grupo é formado majoritariamente por outsiders, são 

pessoas de outras cidades, estados e até de outros países, que escolheram 

Rio de Contas para estabelecerem suas vidas. Alguns dos novos atores sociais 

que fazem parte desta rede estão construindo, ou já construíram suas casas na 

cidade, utilizando principalmente técnicas da bioconstução e materiais locais.      

A bioconstrução seria um tipo de construção onde a preocupação 

ecológica está presente desde a sua concepção até a ocupação do espaço. A 

utilização de materiais que cause menos impacto ao ambiente do entorno, o 

incentivo ao uso de materiais produzidos localmente, assim como o 

aproveitamento de resíduos e a diminuição do consumo de matéria prima do 

ambiente, são alguns dos princípios presentes nos discursos que se referem a 

este tipo de prática.    

Com este encontro intensificado na última década entre “mestres do 

saber fazer” local e os bioconstrutores, os valores presentes no discurso da 

permacultura - forma de existência que engloba métodos holísticos para 
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planejar, atualizar e manter sistemas de escala humana (jardins, vilas, aldeias 

e comunidades) ambientalmente sustentáveis e financeiramente viáveis - 

começaram a fazer parte do imaginário do patrimônio cultural local.  

O avanço do processo de industrialização foi um dos fatores que 

intensificou o desuso das técnicas da construção tradicional local. Mas o fato 

de alguns grupos e comunidades não possuírem acesso financeiro aos 

materiais construtivos industrializados, ou simplesmente optarem pela não 

utilização destes produtos e continuarem construindo por meio de técnicas 

tradicionais (adobe, cob, pau-a-pique), pode ser um dos fatores que 

estigmatiza e relaciona o uso destas técnicas com a questão da pobreza.   

O interesse pelo modo tradicional de construção, o estudo dos materiais 

utilizados na construção dos monumentos históricos e a incorporação de novas 

tecnologias para aperfeiçoar os processos construtivos, são alguns elementos 

presentes no discurso dos bioconstrutores. O interesse de “pessoas de fora” 

em utilizar, trocar e consumir serviços e objetos produzidos por estes mestres, 

sinaliza uma situação de mudança nas representações das práticas 

construtivas locais? Os sentidos atribuídos localmente a uma casa feita de 

“adobão”, a um “piso de pedra” ou uma maçaneta feita por um ferreiro da 

cidade têm se transformando? O que pode significar o fato desta rede de 

permacultores e bioconstrutores estar se formando em uma cidade histórica 

patrimoniallizada?  

Estes são alguns questionamentos que só poderão ser aprofundados 

após a realização de trabalho de campo etnográfico. Deste modo, pretende-se 

produzir conhecimento etnográfico sobre o tema do patrimônio cultural 

apropriando-se de alguns aspectos metodologicamente propostos por Agier (p, 

59, 2011) em relação a realização de pesquisas etnográficas no contexto 

urbano.  

Dentro da abordagem proposta por Agier, “a montagem de sequências 

da vida urbana retiradas do curso “real” da cidade” seria a responsável pela 

produção de conhecimento na antropologia, e não a cidade por ela mesma. 

Agier (p, 60, 2011) propõe que essa montagem deve ser feita por meio de 

elementos retirados do trabalho de campo, atuando assim no nível 
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microssocial. Já para abranger a “totalidade urbana” o antropólogo deve utilizar 

categorias metonímias, metáforas, comparações, como forma de se alcançar 

uma dimensão analítica interpretativa macrossocial.  

Nesta proposta, três noções são colocadas como forma de se pensar a 

cidade dentro de uma perspectiva antropológica, sendo estas as de região, de 

situação e de rede. Pautada na noção de “regiões morais” desenvolvida por 

Robert Park (1948), a ideia de região em Agier passa pelos sentidos e 

identidades atribuídos pelos atores sociais por meio de suas representações e 

trânsitos no lugar. Segundo Agier (p, 77, 2011), para aprender a cidade “o 

antropólogo pode descrever as suas regiões por referências as representações 

espaciais e morais dos atores (tocando-se, então, no domínio das identidades 

relativas)” e, em seguida, deve libertar-se da limitação vinculativa das 

referências espacial e institucional a fim de poder constituir quadros de 

pesquisa interacionais e intersubjetivos, apreendidos em situação.  

Dentro da abordagem “regional” a análise do caráter relativo e incerto 

das fronteiras espaciais já é evidente, porém na abordagem “situacional” a des-

espacialização ganha maior proporção na pesquisa urbana, levando em 

consideração que “não são os limites espaciais que definem a situação, mas 

sim o da interação”. O etnógrafo urbano neste contexto deve se direcionar pelo 

ponto de vista dos atores sociais e da interação provocada pela situação. 

 Por fim, a noção de rede seria o que garante a mobilidade para o 

antropólogo entre as diversas situações. O etnógrafo segundo Agier (p, 77, 

2011) ficaria totalmente móvel neste terceiro tempo, por se apoia sobre as 

diferentes situações para “ver” e “seguir” as redes que operam no campo. As 

relações e ligações seriam feitas neste momento, onde atores e “coisas” 

supostamente desconectados poderiam ser unidos por pontos de encontro.   

Pretendo utilizar a noção de rede presente em Agier também para se 

testar os seus limites metodológicos, levando em consideração principalmente 

as críticas feitas por Ingold (2012, p. 39) no que diz respeito ao conceito de 

rede e ator-rede desenvolvido por Latour (1999). Um dos pontos da crítica está 

relacionado a distinção entre linhas de fluxo - presente no conceito de malha 

utilizado por Ingold - e linhas de conexão – termo usado na noção de rede. 
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Ingold argumenta que seguir e as “coisas” dentro de uma ideia de “linha de 

conexão” seria limitado, por não se levar em consideração o fluxo e a “vida das 

coisas”, que “geralmente se estendem ao longo não de uma mas de múltiplas 

linhas, enredadas no centro mas deixando para trás inúmeras “pontas soltas” 

nas periferias.”    

Appadurai (p.17, 2008) no que diz respeito ao método para a análise da 

“vida social das coisas” sugere “seguir as coisas em si mesmas” como meio 

para se interpretar “a circulação das coisas no mundo concreto e histórico”. 

Mesmo concordando com a noção de que “do ponto de vista teórico atores 

humanos codifiquem as coisas por meio de significações, e de um ponto de 

vista metodológico são as coisas em movimento que elucidam seu contexto 

humano e social”, para Appadurai nenhuma analise social das coisas seria 

capaz de evitar completamente o feitichismo metodológico de atribuir mais 

valor a dimensão das relações sociológica das trocas, do que o da trajetória 

das coisas.  

Levando em consideração estas discursões teórico-metodológicas, 

pretendo seguir não só os atores, mas também a trajetória das “coisas” 

produzidas pelos mestres do “saber fazer tradicional” e pelos bioconstrutores 

em Rio de Contas. No discurso da bioconstrução os futuros moradores de uma 

casa devem estar envolvidos preferencialmente em todas as etapas da 

construção. Amassar o barro, rebocar as paredes, pintar as paredes, seriam 

formas de inserir a “energia” dos futuros moradores nas estruturas da casa. 

Outra prática presente no discurso da bioconstrução é o de optar pelo uso de 

materiais locais, ou seja, retirados do próprio local onde se pretende construir e 

viver.  

A forma com que elementos como a terra, a pedra, madeira, etc., são 

transformadas em mercadorias pelas mãos dos “mestres do saber fazer 

tradicional” e pelos bioconstrutores em Rio de Contas, pode ser uma base 

empírica para se pensar sobre a candidatura das coisas a fase mercantil, como 

ressaltou Appadurai (2008). A questão do espaço, ou a des-espacialização da 

cidade por meio das situações e da interação entre os atores, está colocada na 

proposta de Agier. Mas para interpretar os sentidos atribuídos à cidade de Rio 
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de Contas e o seu patrimônio cultural, a problematização do “tempo” como 

categoria analítica também se faz relevante.  

Tradição, herança, ancestralidade, memória e história, são alguns 

exemplos de termos recorrentes quando a temática do patrimônio é acionada, 

demonstrando que o “tempo”, ou a temporalização presente nas 

representações patrimoniais, também possuem implicações políticas e de 

poder. No que diz respeito ao discurso temporal e espacial na antropologia, 

Fabian (p,52, 2013) analisa como a antropologia vem tratando a questão da 

diferença como distância. A concepção de tempo neutralizado, secularizado e 

espacializado é pensado como herança do paradigma evolucionista, onde o 

“outro” pode ser localizado dentro de uma concepção generalizada de tempo 

histórico. 

 Esta relação feita por Fabian (p, 163, 2013) leva também em 

consideração o fato da ascensão da antropologia moderna ser inseparável do 

surgimento de novas concepções sobre o tempo. Dentro das concepções 

temporais que surgem com o iluminismo estão também pressentes a 

secularização do conceito de história e do tempo judaico-cristão. A questão da 

negação da coetaneidade da antropologia perante o “outro” é coloca por 

Fabian (2013) como um problema que atravessa historicamente as escolas do 

pensamento antropológico e os seus paradigmas. A crítica feita pelo autor diz 

respeito principalmente à forma com que o tempo do “outro” é espacializado e 

distanciado do tempo do antropólogo, evitando assim um diálogo hermenêutico 

e coevo.  

Por meio de uma representação objetificada e distanciada de um “outro” 

genuíno, os antropólogos estariam abrindo mão de uma autorreflexão crítica 

que os tornariam parte constituinte de um diálogo. Tentando fugir da negação 

da coetaneidade do “outro” e da essencialização dos lugares e do espaço, 

pretende-se estabelecer neste processo de pesquisa relações com os atores 

sociais no sentido de se produzir conjuntamente reflexões e conhecimentos 

perante a cidade de Rio de Contas, seu patrimônio cultural e seus lugares, 

tendo em vista fluxo dos atores sociais e das coisas na cidade. 
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Partindo destas questões relacionadas com o tempo, a cidade e seu 

patrimônio cultural, a inserção neste processo de pesquisa tem acontecido por 

meio do projeto “Refazeres”, proposto pelo Instituto de Permacultura da Bahia 

(IPB) e pelo Espaço-Imaginário, instituições também relacionadas com as 

questões do patrimônio cultural local. Desde o começo do ano de 2015 faço 

parte da equipe do projeto, o que tem facilitado a aproximação com o universo 

simbólico da permacultura e dos mestres da construção civil de Rio de Contas.  

Um dos objetivos propostos no discurso do projeto “Refazeres” é o de 

promover a troca de saberes entre os “mestres da construção civil tradicional” 

de Rio de Contas com os “bioconstrutores”. Com duração prevista de dois 

anos, a proposta inclui a realização de quatro vivências ao longo deste período 

com mestres locais que trabalham com terra, madeira pedra e ferro. Nestas 

vivências os bioconstrutores e mestres da construção civil local se juntarão e 

criarão uma proposta de oficina que será aberta ao público, com o intuito de se 

apresentar algumas técnicas e conhecimentos em torno destes materiais e do 

saber fazer. Além disto, uma exposição, uma publicação, vídeos e programas 

de rádio também serão produzidos. 

Desse modo, como estratégia de pesquisa pretendo escolher 

inicialmente um bioconstrutor e um “mestre do saber fazer tradicional” 

participante deste projeto como a “cabeça” de cada uma das redes. Além da 

observação das situações causadas nas vivências do projeto “Refazeres”, a 

forma com que estes atores se deslocam e interagem pela cidade será o ponto 

inicial para se pensar as representações espaciais, temporais e patrimoniais 

em Rio de Contas.   

Para a construção destas duas redes pretende-se partir do núcleo inicial 

de cada ator, que inclui as relações de confiança, lazer e sociabilidade, onde se 

encontram as relações familiares, de amizade, compadrio, etc., para depois 

partir para o que Agier (2011) coloca como o alargamento da rede ou esfera 

multilocal. Nesta fase de alargamento da rede os “pequenos mundos” dos 

atores serão interligados e relacionados na construção de uma espécie de 

“cidade familiar”. 
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 Por fim, pretende se atingir interpretar o universo urbano da cidade de 

forma mais abrangente por meio de comparações e analises da relação entre 

estas redes, tendo em vista que o sentido do lugar é condicionado 

estreitamente pela existência de uma troca simbólica e social da qual é o seu 

suporte (Agier, p.114). 

Acompanhando os atores sociais envolvidos neste processo pretendo 

por meio das situações e das redes conseguir montar os quadros relacionais 

referentes aos sentidos do patrimônio, dos espaços e do tempo em Rio de 

Contas, como proposto por Agier (2011). Buscando evitar a criação de 

categorias apriorísticas no que diz respeito à cidade e a questão do patrimônio 

cultural, pretende-se foca o processo de pesquisa na interação dos atores e na 

práxis social, questão também proposta por Fabian (2013). 

O dialogo coevo e pautado na práxis dos atores pode ser pensado como 

um mecanismo de colocar efetivamente em um mesmo “tempo” pesquisador e 

interlocutor, negociando e criando as realidades apresentáveis do processo de 

pesquisa. Como já mencionado por Agier (2011), após este primeiro momento 

de uma análise microssocial, o exercício de abstrair, criar metáforas e relações 

é o que proporciona a este método produzir conhecimento em relação ao “todo 

social”.  

  A interpretação do universo que rodeia cada uma destas redes, no 

sentido dos significados atribuídos pelos atores à cidade de Rio de Contas e 

seu patrimônio cultural, poderão ajudar a se pensar a questão da negação da 

coeteneidade para além do fazer antropológico, ampliando a crítica feita por 

Fabian (2013) as políticas culturais referentes aos processos de 

patrimoniallização e a salvaguarda dos bens culturais.  

 Um dos critérios levados em consideração para que se patrimonialize 

um bem cultural está fortemente relacionado com a questão do tempo. A 

“relevância” histórica no caso do patrimônio material e a “tradição” do saber, no 

caso do patrimônio imaterial, são alguns exemplos de que a “temporalização” 

da cidade e de algumas práticas de seus habitantes é um argumento utilizado 

como justificativa para o tombamento, ou para o registro de um bem cultural 

perante outros.  
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 Deste modo, esta lógica tende a operar da seguinte forma: quanto mais 

antiga uma edificação, ou mais “tradicional” um saber fazer, ou forma de 

expressão, a patrimonialização se faz necessária como forma de se criar meios 

– neste caso a salvaguarda – para garantir a duração destes “bens” perante o 

tempo.  Pensando por esta perspectiva, o que é categorizado localmente ou 

pelo IPHAN como “tradicional”, “antigo” ou “histórico” é colocado em um lugar 

distanciado temporalmente do presente? 

 Para Fabian (2013), não seria a “dispersão das culturas humanas no 

espaço que levaria a antropologia a temporalizar, mas sim o tempo 

neutralizado-espacializado que dar sentido a distribuição da humanidade no 

espaço”. Pretendo aproximar esta crítica feita à antropologia por Fabian das 

questões relacionadas às políticas culturais de patrimônio.  

Os sentidos atribuídos pelos atores às concepções do tempo “na cidade” e 

“da cidade” de Rio de Contas só poderão ser interpretados após a realização 

do trabalho de campo, onde se pretende interpretar as camadas das 

representações sociais e o uso político do tempo nas questões relacionadas ao 

patrimônio cultural.  

A criação de leis ao longo do século XX e XXI que protege as paisagens, 

edificações, o saber fazer, as celebrações e as formas de expressão de 

cidades e grupos culturais, significa importante avanço no que diz respeito ao 

direito a memória e a cidadania cultural. Mas a questão da agência dos 

indivíduos detentores do saber fazer tradicional, ou dos habitantes de cidades 

históricas patrimonializadas, não pode ser comprometidas dentro de uma 

perspectiva que identifica, classifica e estagna um “bem cultural” dentro de uma 

imposição historicizada do tempo. 

A patrimonialização por se só não garante a manutenção das 

“características tradicionais” de um saber. A troca cultural entre os grupos é um 

dos fatores que demonstra a dinâmica da cultura e as transformações nas 

formas de expressão e de existência da humanidade, o que não significa que 

estas trocas sempre aconteçam de forma igualitária e pacífica. 
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As situações de encontro entre “mestres do saber fazer tradicional” e 

bioconstrutores em Rio de Contas se faz relevante também para se pensar a 

questão da mudança nas representações patrimoniais da cidade. Neste campo, 

diversos interesses individuais e coletivos estão postos, sendo a cultura 

material e imaterial da cidade sendo negociada por meio destas relações.  

Supõe-se que os mestres se sintam valorizados com o mérito do 

reconhecimento de seu trabalho, que os bioconstrutores “de fora” pretendam 

aprender sobre as características geográficas da cidade, o que é 

imprescindível antes de “bioconstruir” dentro do discurso da permacultura. Mas 

até que ponto pode ocorrer uma espécie de “romantização” perante o trabalho 

dos mestres por parte dos bioconstrutores ou do discurso oficial do IPHAN? O 

interesse pelas técnicas de construção tradicional na cidade de Rio de Contas 

pode se configurar uma forma de “feitichismo” patrimonial?          

    A maioria das práticas culturais categorizadas como “tradicional” em Rio 

de Contas ocorrem no tempo presente, mas quais seriam os sentidos que a 

noção de tradição exerce neste contexto? “Saber fazer tradicional” seria 

sinônimo de práticas detentoras de possíveis valores e técnicas de outro tempo 

que não o presente? Seria uma espécie de prática onde o tempo secularizado 

e historicizado se sobrepõe sobre o tempo do “outro”?   

A forma com que as possíveis trocas entre os bioconstrutores e os mestres 

da construção civil em Rio de Contas vão se conduzir serão importantes para 

se pensar as relações de poder presentes na questão da categorização de um 

conhecimento como “tradicional” perante outras formas de saber. A distinção 

temporal que aciona categorias como autenticidade, ancestralidade, são 

também mecanismos de distanciamento da diferença por meio do tempo? 

O patrimônio cultural como plataforma discursiva também é um lugar de 

poder. As escolhas envolvendo os “bens” culturais que serão patrimonializados, 

o uso político do patrimônio nas negociações perante avanços de projetos 

desenvolvimentistas, são alguns exemplos que demonstram que este lugar é 

atravessado por interesses diversos.   
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