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O primeiro passo para a construção da sede do Museu 
do Alto Sertão da Bahia foi dado: os arqueólogos 
iniciaram suas pesquisas no terreno da Casa da Chácara, 
futura sede do museu. Os trabalhos  evidenciaram 
estruturas de construções antigas que serão preservadas 
como parte das exposições do MASB. Durante as 
escavações, foram desenvolvidas ações educativas junto 
às escolas, institutos, universidades  e moradores da 
região, possibilitando o diálogo sobre arqueologia, 
patrimônio, identidade cultural e memória. Os visitantes 
conheceram um pouco mais sobre o projeto e 
vivenciaram na prática o trabalho da arqueologia. Todos 
foram convidados a interagir com os arqueólogos, 
conhecendo os instrumentos de trabalho e principais 
técnicas. Além disso, os visitantes conheceram os 
cômodos internos da casa e puderam discutir sobre 
como deveriam ser as exposições.  A iniciativa contou 
com o apoio da Prefeitura Municipal de Caetité e já 
serviu para mostrar o que será o MASB: um espaço 
coletivo, em constante transformação e diálogo com a 
sociedade. 

A turma do curso 
Técnico em 

Mineralogia, do 
CETEP, também 

conheceu o MASB.   
Na Casa da Chácara  
conversaram sobre 
as exposições.  ⇒ 

⇐ 
Os alunos do 
Instituto  de 
Educação Anísio 
Teixeira, futuro 
núcleo museológico 
do MASB, 
conheceram de perto 
as escavações e 
observaram o antigo  
calçamento da casa, 
evidenciado pelos 
arqueólogos. 

Escavações arqueológicas na futura sede do MASB 

Como todo ano, no período do São João, a Escola Emiliana 
Nogueira Pita e Grupo Escolar Antonio Carlos Magalhães, 
um dos dez núcleos museológicos do MASB,  organizou a 
festa “São João no Sertão: Nossa Tradição, Nossa Riqueza” 
para celebrar os costumes e manifestações culturais da 
região. Esse ano, por meio da política de patrocínio e 
doações da Renova Energia, a festa foi registrada por um 
fotógrafo e as imagens serão utilizadas para montar uma 
exposição itinerante.  Dentre as muitas apresentações 
culturais, uma das turmas mostrou um desfile com os 
alimentos tradicionais da cultura do Alto Sertão, como 
mandioca, milho e amendoim. Viva o São João de 
Caldeiras! 

A r r a i á  n o  n ú c l e o  d e  C a l d e i r a s  

Dois de Julho - O Dois de Julho, celebrado no município de Caetité, 
levou para as ruas o desfile cívico com o tema “Tradição e Movimento: 
Sertão Produtivo, Identidade e Pertencimento”. Quem esteve presente 
pôde observar a diversidade cultural da região representada no desfile, 

mostrando a riqueza de sua história. A equipe 
do MASB esteve presente, registrando e 
documentando a singularidade dessa festa, 
marcada por diversas apresentações. Foi um 
momento importante de manifestação da 
pluralidade cultural das identidades do Alto 
Sertão, fonte de pesquisa e atuação do MASB.  

⇑ A exposição das fotos da festa em 
Caldeiras já teve sua estréia, no III 
Seminário Estadual do Programa 

Mais Educação, em Caetité. 
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