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To my grandmother Horádia – one of the strongest women I have 

ever met. By coincidence (coincidence?), she was born in Chapada 

Diamantina, the region where I photographed these Stone Women.

Para minha avó, Horádia – uma das mulheres mais fortes que conheci 

na vida. Por coincidência... coincidência? Nascida na Chapada 

Diamantina, região onde fotografei estas Mulheres de Pedra.



The sun is inclement, the ground is hard, but calendar time is suspended. What 

era are we in? What place is this? The Middle Ages could be our first guess, in a 

scorching, forgotten edge of Southern Europe or Northern Africa; it could be an 

isolated community of which only women have remained after the Crusaders’ pillage 

on their way to re-conquest Jerusalem. In biblical times could be our second guess; it 

would be a tribe, led astray from Moses’ retinue wandering through the desert. The 

Stone Age would be a wild guess; details like clothes and tools would prove it wrong. 

But there is one common point: crashing stones is what this is about.

We are at Chapada Diamantina, in the back lands of Bahia, in the towns of Itaetê 

and Itatim. Immense quarries emerge like tropical icebergs, as if one could mix ice 

with sand, cold with heat. The quarries are first attacked the brute force of the men, 

who shatter them into large blocks. The blocks are then passed to the women, who, 

wielding their chisels, shape them into rectangular paving stones. Coworkers are 

family members, like in the Middle Ages, in Antiquity and or in prehistoric time. The 

men are the women’s fathers, husbands or brothers, while the women are mothers and 

daughters, each other’s sisters or sisters-in-law. The ancestral craft is handed down 

from fathers to sons, from mothers to daughters, as in remote ages of the human 

adventure on this planet.

ROBERTO POMPEU DE TOLEDO

BENEATH THE 
SUN OF ETERNITY



Photographer Alexandre Augusto focused on the women. His Stone Women tie pieces 

of cloth around their heads to protect themselves from the sun, as Arabian women 

do as a sign of privacy and humbleness, or as the men from Lawrence of Arabia’s 

caravan did to shield themselves not only from the sun but also from the windstorms 

of the desert. The stone is ubiquitous in the landscape. At times, the women seem to 

emerge from a sea of rocks. In other moments, they have their rough feet resting on 

stones and seem not to give it a thought - they give the impression of finding the same 

comfort as if they were refreshing them on the seashore. The stone is their life.

 

Nail polish is an eloquent detail in the hands of those workers. One of the pictures 

shows a woman with her back to the camera, her right arm raised, holding a chisel, 

about to strike a blow - and affords us a glance of her thumbnail painted red. In 

another, we only see one of the portrayed woman’s arm and hand, her fingers resting 

on the stone as if caressing a friendly surface, revealing five painted nails. The nail 

polish works against the logic of the stone, the hardness and the poverty, screaming 

to the skies that they are women.

As impressive as the external photographs are those of interiors where the women 

live. In one of them, a woman is praying at her household altar, and one cannot decide 

what to admire the most, whether it is the way she prays, with her hand to her face, one 

finger covering her nose (Alexandre Augusto says his grandmother, also from the back 

lands, used to pray like that as well), or the polychromatic party of the various icons 

and pictures, Our Ladies, Saints Anthony and Joseph, the Last Supper, the crucifixion, 

Iemanjá emerging triumphantly from the waters, the Holy Trinity, Veronica, a candle, 

flowers, foliage. With a few strokes from the painter Artur Bispo do Rosário the set 

would turn into a work of art. In another, next to a peeling paint wall on which an Our 

Lady hangs, beside a purse and a pan, a young woman in a  printed summer dress, 

most probably her Sunday  best, is peeking with a slanted glance. Matchboxes and 

margarine packages lie on the table, next to the wall. The young woman does not want 

to gaze at us, but reveals her soul. She is shy. Maybe she is sad.

At the quarries the women work from dawn to dusk, in groups of four. For every 

thousand paving stones they produce, they earn 220 reais from its sale. Based on that 

amount one can assume that each paving stone is sold for 22 cents. In the division 

among four workers, each one’s share is 5,5 cents per paving stone, 55 reais for each 

thousand paving stones. The hordes led by Moses were escaping from slavery; as they 

found paid work in the Promised Land, they must have earned similar wages. There 

is dignity, though. 

Another photo portrays a matriarch assumes a posture of an African queen, her head 

held high, her back straight, her shrivelled right hand on her knee and the left one 

holding a stick, maybe a broomstick, which is not a just a stick at that moment – it’s 

the sceptre that adds the finishing touch and validates her majesty.

Roberto Pompeu de Toledo is a journalist and writer. A columnist for Veja magazine, he is 

the author of “A capital da solidão” and “A capital da vertigem”, books that recount 400 

years of the city of São Paulo’s history, and “Leda”, a novel. 



O sol é inclemente, o chão é duro, mas o tempo do calendário está suspenso. Em que 

era estamos? Em que lugar? Na Idade Média, é a primeira aposta, em esquecido e 

escaldante canto do sul da Europa ou do norte da África; seria uma isolada comunidade 

da qual restaram apenas as mulheres, depois do saque dos cruzados de passagem para 

a reconquista de Jerusalém. Em templos bíblicos, é a segunda aposta; seria uma tribo 

desgarrada do cortejo de Moisés na travessia do deserto. Mais arriscado seria apostar 

na idade da pedra lascada; pormenores como roupas e instrumentos o impedem. Mas 

há um ponto: é de lascar a pedra que se trata.

Estamos na Chapada Diamantina, sertão da Bahia, municípios de Itaetê e Itatim. 

Imensas pedreiras emergem na região, como icebergs dos trópicos, se é que se pode 

misturar gelo com areia, frio com calor. As pedreiras são primeiro atacadas pela força 

bruta dos homens, que as estilhaçam em grandes blocos. Os blocos são repassados às 

mulheres que, talhadeiras em punho, os conformam em paralelepípedos. Trabalha-

se em família, como na Idade Média, como na Antiguidade, como na Pré-História. 

Os homens são pais, maridos ou irmãos das mulheres, que por sua vez são irmãs, 

cunhadas, mães ou filhas umas das outras. O ancestral ofício é transmitido de pai para 

filho, de mãe para filha, como nas remotas eras da aventura humana sobre o planeta.

ROBERTO POMPEU DE TOLEDO

SOB O SOL
DA ETERNIDADE



O fotógrafo Alexandre Augusto fixou-se nas mulheres. Suas Mulheres de Pedra 

amarram panos na cabeça, para proteger-se do sol, como as mulheres árabes o fazem 

em sinal de recato e humildade, ou como os homens das caravanas de Lawrence das 

Arábias o faziam para, além do sol, ganharem algum escudo contra os vendavais do 

deserto. A pedra é onipresente na paisagem. Às vezes as mulheres parecem emergir 

de um mar de pedras. Outras vezes têm os rudes pés a descansar na pedra e nem 

ligam – até parece encontrarem o mesmo conforto de quem os refresca à beira-mar. 

A pedra é suas vidas.

Eloquente é o detalhe do esmalte nas unhas das trabalhadoras. Uma das fotos mostra 

a mulher de costas, o braço direito levantado, a talhadeira na mão, prestes a dar o 

golpe - e faz vislumbrar a unha do polegar pintada de vermelho. Em outra, em que 

aparece só o braço e a mão da retratada, os dedos pousam na pedra como quem afaga 

uma superfície amiga, e revelam cinco unhas pintadas. O esmalte trabalha contra a 

lógica da pedra, da dureza e da pobreza, e berra aos céus que se trata de mulheres.

Tão impressionantes quanto as externas são as fotos dos interiores em que vivem as 

mulheres. Em uma delas a retratada reza em seu altar doméstico, e não se sabe o que 

mais admirar, se ao modo de rezar, com a mão junto ao rosto, um dedo cobrindo o nariz 

(Alexandre Augusto diz que sua avó, sertaneja, também rezava assim), ou se a festa 

policrômica das muitas imagens e quadros, nossas senhoras, santos Antônio e José, 

Santa Ceia, crucificação, Iemanjá saindo em triunfo das águas, Santíssima Trindade, 

Verônica, uma vela, flores, ramagens. Com o retoque de um Artur Bispo do Rosário o 

conjunto viraria obra de arte. Em outra, junto a uma parede de pintura desgastada na 

qual se penduram uma Nossa Senhora, uma bolsa e uma panela, uma jovem com um 

vestido estampado de alcinha, muito provavelmente o seu melhor, espreita com um 

olhar oblíquo. Caixas de fósforos e embalagens de manteiga repousam sobre a mesa 

encostada à parede. A moça não quer nos contemplar, mas nos revela a alma. É tímida. 

Talvez esteja triste.

Nas pedreiras as mulheres trabalham, de sol a sol, em grupos de quatro. A cada mil 

paralelepípedos que produzem apuram 220 reais ao vendê-los. Desses totais extrai-

se que cada paralelepípedo é negociado a 22 centavos. Na divisão por quatro a cada 

trabalhadora cabem 5,5 centavos por paralelepípedo e 55 reais por mil paralelepípedos. 

As hordas conduzidas por Moisés fugiam da escravidão; ao encontrarem trabalho 

remunerado na terra prometida terá sido em troca de valores semelhantes. Há altivez, 

no entanto. 

Outra das fotos retrata uma matriarca em postura de rainha africana, a cabeça erguida, 

o tronco espigado, a encarquilhada mão direita no joelho e na esquerda um pedaço de 

pau, talvez um cabo de vassoura, que naquele momento não é um pedaço de pau – é o 

cetro que arremata e autentica sua majestade.

Roberto Pompeu de Toledo é jornalista e escritor. Colunista da revista “Veja”, é autor dos 

livros “A capital da solidão” e “A capital da vertigem”, contando 400 anos de história da 

cidade de São Paulo e do romance “Leda”. 



In my Bahia there are many places whose names begin with ‘ita’ (which means stone 

in Tupi Guarani, the language of the indigenous people who inhabited the area before 

the arrival of the Portuguese). Each name is more beautiful than the other: Itatim, 

Itaparica, Itaberaba, Itacimirim, Itacaré. There are nearly 30 cities in our state bearing 

this prex in their names. To me, the prettiest of all names is Itaetê. I love how it 

sounds but, mostly, I love what it means: true stone. As I researched the topic on the 

Internet, I came across the painting ‘Stone Worker’, by Diego Rivera. Painted in 1943, 

it depicts a man carving a block of stone - exactly the same way and using the same 

tools that nowadays, over 70 years later, hundreds of families still do it at Chapada 

Diamantina. This is how this project started to take shape. 

The rst shots were taken at a quarry in the town of Itatim, 300 kilometres from 

Salvador. I thought I would only nd men in the brutal activity of turning huge rocks 

into small cobbles. However, I saw dozens of women with T-shirts wrapped around 

their faces and chisels in hand, carving the brute rock that was handed by the men.

My rst thought was that they were being exploited. I learned that they made only 55 

reais (10 pounds) for every thousand cobbles. That was when one of the oldest ladies 

in the quarry told me: “My father used to cut stones and I have done it ever since I was 

a little girl. I thank God for this stone every day. With this stone I raised my children. 

It is with this stone that today my grandchildren are being raised”. In a region where 

it hardly ever rains, cutting stones is one of the few means to survive. The women at 

Chapada Diamantina work from dawn to dusk to put food on the table. A table that 

they themselves set for their husbands and children every night. 

That is what I want to show with my photos. This is what my eyes saw. The dignity of 

those mothers, wives and daughters. Stone Women, both in the most literal and the 

most poetic senses. Strength, beauty, harshness, grace… altogether. 

Alexandre Augusto

July, 2018



Na minha Bahia existem muitos lugares que começam com Ita (pedra, em tupi guarani). 

Cada nome mais lindo que o outro: Itatim, Itaparica, Itaberaba, Itacimirim, Itacaré. 

São quase 30 cidades com esse prefixo em nosso estado. Para mim, o nome mais 

bonito é Itaetê. Adoro a sonoridade e principalmente o significado: Pedra Verdadeira. 

Pesquisando sobre o tema na internet, me bati um dia com o quadro Stone Worker, de 

Diego Rivera. Uma pintura feita em 1943 de um homem talhando um bloco de pedra. 

Do mesmo jeitinho e com as mesmas ferramentas que ainda hoje, mais de 70 anos 

depois, centenas de famílias trabalham na Chapada Diamantina. O projeto começava 

a se desenhar.

Os primeiros cliques foram numa pedreira em Itatim, cidade a 300 quilômetros 

de Salvador. Pensei que iria encontrar apenas homens naquela atividade brutal de 

transformar rochas gigantes em pequenos paralelepípedos. Vi, no entanto, dezenas 

de mulheres com camisas enroladas nos rostos e talhadeiras nas mãos. Esculpindo a 

rocha bruta que lhes era entregue pelos homens.

Meu primeiro sentimento foi achar aquilo tudo uma exploração. Descobri que elas 

ganhavam apenas 55 reais por cada mil paralelepípedos. Foi quando uma das senhoras 

mais velhas da pedreira me disse: “Meu pai foi cortador de pedras e eu faço isso desde 

menina. Agradeço a Deus todos os dias pela pedra. Foi com a pedra que criei meus 

filhos. É com a pedra que hoje eles criam meus netos”. Numa região em que quase 

nunca chove, cortar pedra é uma das raras formas de sobreviver. As mulheres da 

Chapada trabalham de sol a sol para botar comida na mesa. Mesa que de noite elas 

vão arrumar para os maridos e filhos.

É isso que quero mostrar com as minhas fotos. Foi isso que os meus olhos viram. A 

dignidade dessas mães, esposas e filhas. Mulheres de Pedra tanto no sentido mais 

literal quanto no mais poético. Força, beleza, aridez, delicadeza… tudo junto.

Alexandre Augusto

Julho, 2018





 Sea of stones  / Mar de pedras



Sun protection  / Proteção solar





Vogue




