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RESUMO 

 

Este trabalho consiste em um estudo sobre a preservação e a conservação da arquitetura 
popular, tendo como foco específico as práticas de preservação empreendidas pelo IPHAN 
na cidade de Mucugê, na Bahia, a partir dos pareceres e informações técnicas, ofícios e 
demais documentos presentes nas solicitações para realização de intervenções no conjunto. 
Para tanto, foram analisados cento e cinquenta processos depositados no Arquivo da 
Superintendência do IPHAN na Bahia e no SEI, que compreendem quase quatro décadas de 
atuação da instituição na cidade; deste total, a pesquisa concentrou-se em oitenta e oito 
relativos a ações/intervenções no centro histórico. Embora tenha estado presente no campo 
do patrimônio desde a criação do IPHAN – através de suas publicações – e componha a maior 
parte do ambiente construído, produções arquitetônicas oriundas da cultura popular não foram 
amplamente reconhecidas enquanto patrimônio no Brasil até a segunda metade do século 
XX, quando as ampliações conceituais verificadas tanto no plano internacional, quanto no 
nacional, abriram caminho para a sua valorização e patrimonialização. Esse cenário ganhou 
ainda novos contornos a partir do surgimento das políticas de salvaguarda do patrimônio 
cultural imaterial. Neste sentido, esta pesquisa objetiva compreender os efeitos das práticas 
institucionais de preservação sobre o caráter popular do conjunto edificado tombado de 
Mucugê, cujos processos construtivos passaram a ser mediados por pareceres e 
interposições técnicas do órgão após o tombamento, questionando-se sobre possíveis 
transformações na produção desta arquitetura e sobre formas mais adequadas de preservá-
la. O período analisado foi recortado em três momentos distintos (1980-1993; 1994-2009; 
2010-2018), constatando-se que desde o início as ações se basearam na preservação de 
uma feição idealizada, enquanto questões essenciais para a preservação de uma arquitetura 
popular, que é dinâmica por natureza, foram deixadas de lado, evidenciando um certo 
desconhecimento sobre o modo como a comunidade reconhece e se apropria do bem cultural. 
A pesquisa pressupõe que a preservação de arquiteturas oriundas da cultura popular deve 
levar em conta não somente o seu aspecto físico, mas também a sua dimensão imaterial, 
protegendo-se tanto a arquitetura em si, como o saber-fazer que lhe originou. 
 
Palavras-chave: Arquitetura Popular. Mucugê. Patrimônio Cultural. Práticas de preservação. 
IPHAN.  
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ABSTRACT 

 

This work consists of a study about the preservation and conservation of vernacular 
architecture, with a specific focus on the preservation practices undertaken by IPHAN in the 
city of Mucugê, Bahia, based on technical manifestations, official letters and other documents 
present in the interventions’ requests. Therefore, one hundred and fifty cases deposited in the 
Archive of IPHAN’s Superintendence in Bahia and in SEI were analyzed, which comprise 
almost four decades of the institution's operation in the city; of this total, the research focused 
on eighty-eight, related to actions/interventions in the historic center. Although it has been 
present in the cultural heritage field since the creation of IPHAN – through its publications – 
and makes up most of the built environment, architectural productions originated from popular 
culture were not widely recognized as heritage until the second half of the 20th century, when 
the conceptual expansions, verified both at the international and national levels, opened the 
way for its valorization and patrimonialization. This scenario also gained new contours from 
the emergence of policies to safeguard the intangible cultural heritage. In this sense, this 
research aims to understand the effects of institutional practices of preservation on the popular 
character of the listed city of Mucugê, whose constructive processes started to be mediated 
by opinions and technical interpositions of the institution after the listing, questioning about 
possible transformations in the production of this architecture and on the most appropriate 
ways to preserve it. The analyzed period was cut into three distinct moments (1980-1993; 
1994-2009; 2010-2018), realizing that from the beginning the actions were based on the 
preservation of an idealized configuration, while essential issues for the preservation of a 
vernacular architecture, which is dynamic by nature, were left aside, showing a certain lack of 
knowledge about the way the community recognizes and appropriates the cultural good. The 
research assumes that the preservation of architectures from popular culture must take into 
account not only their physical aspect, but also their intangible dimension, protecting both the 
architecture itself and the know-how that gave rise to it. 
 
Keywords: Vernacular architecture. Mucugê. Cultural Heritage. Preservation practices. 

IPHAN. 
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1 INTRODUÇÃO  

Os movimentos migratórios em direção ao interior do Brasil estiveram por muitas vezes 

ligados à mineração e, consequentemente, à busca por um caminho mais curto em direção 

ao enriquecimento. Quando, em 1844, Cazuza do Prado promove uma expedição secreta 

malsucedida em busca de diamantes na porção oriental da Chapada Diamantina, na Bahia, a 

notícia se espalha e não tarda a ocupação daquelas terras, iniciando-se assim a povoação 

que deu origem à cidade de Mucugê. Milhares de pessoas partiram para a região, iniciando 

um novo capítulo em suas vidas e resignificando a paisagem pedregosa de um sítio cercado 

por altas elevações. Relevante palco da sociedade baiana do diamante no século XIX, a 

cidade de Mucugê é marcada pela intrínseca associação do seu conjunto edificado com o 

meio natural em que é inserido. Esta relação é realçada pela sua implantação, se 

acomodando suavemente àquela topografia acidentada ao ponto de parecer brotar da terra, 

como também pelo uso dos materiais disponíveis no solo da região. 

Contudo, o apogeu do ciclo diamantífero foi tão fugaz quanto seu início. A concorrência 

externa, a proibição da extração de diamantes e do comércio de pessoas escravizadas, ainda 

em fins do século XIX, aliada à fragilidade da relação estabelecida com o campo no tocante 

à produção agrícola, assim como ocorreu com outros povos mineradores, contribuíram para 

que a partir da primeira metade do século XX o município sofresse um processo de 

esvaziamento e declínio econômico, tendo vivido seu curto apogeu nas primeiras duas 

décadas e meia de existência. Assim, grande parte da população optou por tentar a vida em 

outros locais, fazendo de Mucugê uma “cidade fantasma” – termo comumente encontrado nas 

descrições deste momento de sua história – durante parte da segunda metade do século XX. 

Após a década de 1970, quando Mucugê viveu o auge do seu processo de esvaziamento, a 

situação de abandono pela qual passava a cidade – que antagonicamente também contribuiu 

para sua preservação – se inverteu e deu lugar a uma nova dinâmica, a partir de uma 

significativa ampliação nos investimentos do agronegócio na região. 

Além disso, como desdobramento direto dos trabalhos do Inventário de Proteção do Acervo 

Cultural da Bahia (IPAC/SIC), realizados nesta região ao final da década de 1970, a partir de 

uma denúncia feita pelo seu coordenador, Paulo Ormindo de Azevedo, acerca do risco de 

demolição de dois imóveis por conta da instalação do Banco do Brasil (BB) na cidade (atraído 

possivelmente já pela nascente expansão do agronegócio na região), o “Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico, especialmente o cemitério, da Cidade de Mucugê” foi tombado 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), inscrito no Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (LAEP), em 1980. Ao longo do processo de 

patrimonialização, mostrou-se perceptível e clara a noção, entre os principais atores 
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envolvidos em seu tombamento, de que os principais valores de Mucugê repousam 

justamente na simplicidade da tradição construtiva popular, expressa na homogeneidade do 

seu casario, na excepcionalidade das antigas habitações de garimpeiro e do cemitério 

implantado ao sopé do morro, bem como na singeleza da relação concretizada entre o 

conjunto oitocentista e a geografia do lugar. 

Decorridos agora pouco mais de quarenta anos da patrimonialização do conjunto e, 

especialmente, do incremento nos incentivos e investimentos dos estabelecimentos 

agroindustriais, a cidade foi sendo reabitada, atraiu o interesse de turistas e tem se tornado 

palco de vários eventos ligados à cultura e ao esporte. 

Segundo dados do Censo Demográfico1 realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Mucugê apresentava naquele ano 10.545 habitantes, 

enquanto a população estimada para o ano de 2021 foi de 8.725 residentes2. Localizado na 

Mesorregião do Centro-Sul Baiano, o município de Mucugê abriga a maior parte do território 

do Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD) e é limítrofe aos municípios de Lençóis, 

Palmeiras, Ibicoara, Andaraí, Boninal, Piatã e Abaíra. Com altitude em torno de 984 metros, 

a cidade possui clima ameno e é repleta de atrativos naturais, como rios e cachoeiras, 

responsáveis por atrair muitos dos seus visitantes. 

No entanto, algumas das inquietações que motivaram o seu tombamento há quatro décadas 

atrás permanecem ainda vivas. O agronegócio prossegue em contínua expansão com a 

consolidação das indústrias produtoras de café e batata implantadas a partir da segunda 

metade do século passado, provocando uma intensa demanda habitacional. O turismo, 

cultural e ecológico, assumiu papel importante nos rumos da economia municipal nas últimas 

décadas, atraindo não somente turistas brasileiros e estrangeiros, como também pessoas 

interessadas em adotar o modo de vida pacato do local, seja estabelecendo residência fixa 

ou adquirindo imóveis para segunda residência. 

Ao longo de quase cinco anos de observação, desde quando Mucugê se tornou objeto de 

nossos estudos – antes mesmo do surgimento desta pesquisa –, temos notado como são 

cada vez maiores as pressões sobre o conjunto tombado. Fenômeno que ocorre tanto no que 

se refere ao adensamento do centro histórico e eventuais descaracterizações, quanto no 

tocante à expansão da cidade nas áreas de entorno. Além disso, ao aprofundarmos as 

investigações, passou a nos interessar o tratamento dado pelo IPHAN àquele singelo 

 
1 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/mucuge/panorama>. Acesso em: 24 mai. 2021. 
2 Destaca-se que este é um dado estimado, pois o Censo de 2020 foi sucessivamente adiado e está 
previsto para ter início somente no segundo semestre de 2022.  
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conjunto, que, se por um lado, não possui monumentos ligados ao engenho de arquitetos ou 

notórios artistas, na acepção tradicional e conservadora do termo, possui seus não menos 

importantes monumentos ligados ao engenho popular, genuíno e criativo. Concretiza ainda, 

por si só, uma poética relação com o sítio em que se insere, além de revelar através do seu 

casario os antigos padrões de vida dos seus habitantes, as influências da estratificação social, 

das relações de poder político e econômico, além das atitudes dos sujeitos que a conceberam 

frente à natureza. 

Sob determinadas condições, como as que Mucugê viveu em meados do século passado em 

decorrência do seu esvaziamento, a arquitetura popular pode até permanecer estagnada 

durante algum tempo, sem grandes modificações formais ou nos seus modos de construir. 

Entretanto, esta arquitetura é por si só uma produção que nada tem de estática, onde as 

preferências e tradições culturais de um grupo se sobrepõem àquelas individuais. A partir 

destas reflexões, o problema da preservação/conservação de uma arquitetura popular cuja 

natureza é dinâmica se apresentou como ponto central da reflexão aqui empreendida. E 

passamos a nos questionar se as práticas de preservação institucionalizadas, que foram 

sedimentadas em décadas de atuação do IPHAN a partir da preservação/conservação de 

bens culturais materiais, dão conta de compreender os principais valores envolvidos no 

universo popular, ou mesmo de inserir as pessoas e a sua própria atribuição de valores 

culturais no discurso patrimonial. 

Diante de tal conjuntura, esta pesquisa tem como principal objetivo compreender os efeitos 

das práticas de preservação do IPHAN sobre o caráter popular do conjunto edificado tombado 

de Mucugê, com vistas a refletir sobre possíveis transformações na produção desta 

arquitetura e sobre formas mais adequadas de preservá-la. Nos questionamos aqui sobre os 

impactos destas práticas de preservação em uma arquitetura cujos procedimentos 

construtivos se davam de forma processual, calcados em valores comunitários, até que as 

intervenções se veem mediadas por pareceres e interposições técnicas do órgão, que podem 

eventualmente transformar ou impactar de algum modo as suas lógicas de produção.  

Para isto, em segundo plano, focaliza-se também a compreensão da importância central da 

arquitetura popular na constituição da cidade; a investigação da configuração da sociedade 

mucugeense ao longo de seus processos históricos, especialmente a partir das 

transformações vividas nos momentos de ruptura dos regimes vigentes; bem como as ações 

de preservação do conjunto a partir da atuação do IPHAN e os possíveis conflitos na relação 

com a comunidade; as influências do órgão federal de preservação sobre a configuração 

externa das residências e, consequentemente, sobre a paisagem urbana de Mucugê; e a 
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identificação da existência ou não de ações em prol da valorização das técnicas construtivas, 

do saber-fazer e dos ofícios da construção tradicional. 

Para além de contribuir com o alargamento da compreensão e das discussões acerca da 

produção arquitetônica popular, que apenas recentemente ganhou importância no âmbito da 

academia e dos órgãos de preservação apesar de ser tão fundante e estruturante na história 

da arquitetura e da cidade, a presente pesquisa surge também com o intuito de colaborar para 

uma discussão maior, trazendo reflexões a respeito da preservação desta arquitetura e dos 

modos tradicionais de construir, favorecendo, assim, o surgimento de um outro olhar acerca 

da dinamicidade desta produção arquitetônica. Embora os estudos sobre a arquitetura popular 

tenham ganhado corpo com a criação do próprio IPHAN, como veremos, a mesma atenção 

não foi conferida a estes bens nas ações de patrimonialização. Com a ampliação do campo 

verificada nas décadas seguintes, a difusão do conceito de bem cultural e o reconhecimento 

e valorização da dimensão imaterial destes bens, novas questões foram colocadas na mesa. 

Desde 2016, pesquisadores vêm se congregando em torno do agora denominado Seminário 

Arquitetura Vernácula/Popular, em cuja terceira edição, realizada em novembro de 2021, 

foram apresentadas e debatidas questões que perpassam ou constituem esta pesquisa. A 

paulatina consolidação deste campo de estudos no Brasil, desde os meados do século XX 

até a realização destes seminários com pesquisadores e interessados no tema, tem 

ocasionado o crescimento da quantidade de investigações acerca da arquitetura popular, sob 

os mais variados enfoques. Entretanto, ainda não são muitos os que se dedicam a explorar 

os tensionamentos provenientes da patrimonialização e dos modos e meios de preservação 

da arquitetura produzida no âmbito da cultura popular, lacuna para a qual esta pesquisa 

pretende deixar alguma contribuição. 

Neste ponto, é essencial frisar que esta pesquisa também busca compor o conjunto de 

narrativas históricas sobre as cidades brasileiras interioranas, produzindo conhecimento 

sobre uma cidade ainda pouco estudada, como é Mucugê. Importante localidade baiana dos 

oitocentos, viu de perto a migração em massa movida pelo diamante, as disputas entre 

coronéis locais, a passagem da Coluna Prestes pela região e foi visitada por viajantes 

brasileiros e estrangeiros. Era idealizada, pelo menos no imaginário dos garimpeiros, como 

um local que representava a esperança por dias melhores, com a confiança na riqueza que o 

garimpo poderia proporcionar. Mesmo assim, com uma história tão rica, grande parte dos 

trabalhos acadêmicos que envolvem a cidade foi realizada no âmbito das ciências naturais, 

existindo um grande apanhado de estudos sobre espécies da flora local. Poucos foram os que 

se debruçaram sobre sua história urbana e arquitetura, ou ainda sobre sua patrimonialização. 
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Em relação à estrutura deste trabalho, ao longo do segundo capítulo nos debruçamos 

inicialmente sobre a questão conceitual da arquitetura popular, em meio a um campo ainda 

em formação, para a qual se mostraram de enorme relevância os trabalhos de Amos Rapoport 

(1969), Paul Oliver (2006a) e Enrico Guidoni (1980). A leitura da obra deste último autor, em 

especial, que avança para além das influências sociais, culturais, tecnológicas e ambientais 

sobre esta produção, nos possibilitou uma compreensão mais profunda do objeto a partir do 

alargamento que propõe da própria noção de arquitetura, de modo a compreender a 

habitação, o assentamento e o território, e do fato de posicioná-la em relação ao seu 

respectivo contexto histórico, evidenciando as influências de ordem política e econômica. 

Em seguida, buscamos compreender o lugar da arquitetura popular na criação e nas políticas 

de preservação do IPHAN, desde a sua figuração nas publicações inicias do órgão – em 

especial a Revista do Patrimônio e no discurso de Mário de Andrade e Lucio Costa –, até o 

lugar que foi ocupando enquanto um objeto digno de preservação a partir da década de 1960, 

bem como as novas perspectivas trazidas pela salvaguarda dos bens culturais de natureza 

imaterial. Embora não exatamente focados na relação entre arquitetura popular e 

preservação, foram de suma importância os trabalhos de Chuva (2017), Fonseca (2017), 

Motta (2000) e Sant’Anna (2014), que abrangem momentos e perspectivas distintas da 

trajetória do órgão federal de preservação. 

Ao longo do terceiro capítulo, os esforços concentraram-se em estabelecer uma compreensão 

sobre os processos históricos de formação da cidade de Mucugê, especialmente a partir da 

ocupação daquela região da Chapada Diamantina pelo garimpo de diamantes, estabelecendo 

também paralelos e correlações com a região das Minas Gerais, especialmente a partir de 

formulações contidas em Vasconcellos (1968). A formação dessa compreensão se baseou 

não somente no surgimento e no desenvolvimento da antiga povoação em si, mas abarcou a 

sua importância enquanto um centro de exploração de minérios no interior da Bahia 

oitocentista, para o que se mostraram de enorme importância as contribuições de Moraes 

(1973) e as obras realizadas por estudiosos ligados ao Instituto Geográfico e Histórico da 

Bahia (IGHB). Baseou-se também no estudo das conjunturas social, econômica e cultural de 

sua sociedade, com um foco muito mais em questões sociológicas e antropológicas do que 

propriamente arquitetônicas. Neste sentido, foram fundamentais as dissertações de Simões 

(1977) e Pina (2000), que, em meio às poucas pesquisas realizadas tendo Mucugê como 

objeto de estudo, se debruçaram sobre a cidade, seus processos históricos e sobre a 

formação de sua sociedade em momento anterior às transformações cada vez mais 

repentinas e aceleradas que vêm ocorrendo ao longo das últimas décadas. 
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Ao final deste capítulo, após as contribuições trazidas por Simões (1977) acerca da 

configuração da sociedade mucugeense após décadas de esvaziamento durante os meados 

do século XX, buscamos elucidar o contexto do descobrimento daquela cidade em situação 

de quase abandono e do seu reconhecimento enquanto um patrimônio nacional digno de 

preservação. Muito significativos nesse sentido foram os estudos realizados pelo Governo do 

Estado da Bahia através da Secretaria da Indústria e Comércio, especialmente o IPAC/SIC, 

capazes de provocar questões e apontar caminhos sobre o contexto do campo da 

preservação do patrimônio naquele momento e sobre as intenções dos distintos atores frente 

à patrimonialização deste e de outros sítios históricos da Chapada Diamantina. Por último, 

mas não menos importante, destaca-se a análise do próprio processo de patrimonialização 

de Mucugê, por meio do qual pudemos entender, dentre tantas outras coisas, as posições dos 

técnicos ligados ao órgão para embasar o seu tombamento. 

No quarto capítulo, procuramos analisar as manifestações arquitetônicas mucugeenses que 

ensejaram, juntamente com as relações estabelecidas com a paisagem, o seu tombamento. 

A análise foi inicialmente composta por questões relativas à formação e configuração do seu 

tecido urbano, como o posicionamento e aspecto dos eixos viários e praças, além da sua 

implantação e das relações estabelecidas com a paisagem circundante. Contribuíram ainda 

para as reflexões acerca da relação com a paisagem e da forma urbana da cidade os 

apontamentos de Vasconcellos (1968), que aborda a apropriação do sítio pelos garimpeiros 

de Minas Gerais, e os de Sampaio (2002), que descreve a região e a então Vila de Santa 

Isabel do Paraguassú quando a visita em 1880. 

Em seguida, propomos uma classificação tipológica da arquitetura a partir de dois grupos: 

arquitetura civil e arquitetura religiosa e cemiterial. Para isso, levamos em consideração as 

distintas características de implantação e ocupação do lote, cobertura e volumetria gerada, 

além do aspecto das fachadas e do coroamento, destacando-se o tratamento dado aos vãos. 

Aponta-se também os sistemas construtivos utilizados. Por falta de informações mais 

completas e abrangentes sobre as plantas, o agenciamento espacial interno foi abordado 

apenas em casos específicos expostos no IPAC/SIC ou quando algumas conjecturas se 

mostraram possíveis. Compreendem o último grupo duas igrejas e o cemitério, que datam da 

segunda metade do século XIX. Já para a arquitetura civil foram estabelecidas tipologias por 

meio de uma abordagem culturalista, relacionadas, quando possível, às camadas sociais que 

formaram e compuseram aquela sociedade ao longo da construção/modificação destas 

edificações, levando-se em conta os modos de vida dos sujeitos que as construíram. Objetiva-

se, assim, compreender o papel central da arquitetura popular na constituição da cidade, 

gerando, ao final, alguma compreensão sobre as influências de questões socioculturais, 
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econômicas e políticas locais sobre as manifestações arquitetônicas, a partir das 

características e especificidades das tipologias, sistemas construtivos, materiais, lógicas de 

implantação, agenciamento espacial e relação com a paisagem. 

Além das inúmeras visitas realizadas in loco, foi mais uma vez relevante o levantamento do 

IPAC/SIC, onde encontramos não somente mapas da cidade com informações sobre gabarito, 

usos das edificações e período em que foram construídas, como também informações 

detalhadas sobre algumas delas, com plantas, fotografias e dados da construção, além dos 

recortes contidos em Reis Filho (1987), estudo que possibilitou melhor compreensão sobre a 

arquitetura das residências urbanas brasileiras dos períodos colonial e imperial, em especial 

sobre suas formas de implantação, agenciamento espacial e elementos construtivos. 

Partindo de uma abordagem arquitetônica para outra preservacionista, as discussões sobre 

as práticas de preservação do IPHAN em Mucugê estão contidas, por fim, no quinto capítulo. 

Após tecer algumas considerações sobre as dinâmicas atuais da cidade, partimos para a 

análise dos processos relativos a intervenções requeridas por proprietários ou interessados 

junto ao IPHAN. Os processos foram quase todos pesquisados no Arquivo da 

Superintendência do IPHAN na Bahia, tendo em vista que apenas os mais recentes foram 

obtidos por meio do atual sistema eletrônico por onde agora tramitam. O recorte temporal 

analisado compreende todo o período de tombamento do conjunto. Os processos que tivemos 

contato referentes às ações do órgão em Mucugê iniciaram-se ainda em 1977, se 

considerarmos o início do processo de patrimonialização, e vão até o ano de 2021, entretanto, 

consideramos para efeito desta pesquisa apenas as ações empreendidas entre 1980, a partir 

do tombamento, e 2018, levando-se em conta o recente aparelhamento político do IPHAN, 

cuja profundidade e impactos ainda precisam ser melhor avaliados. 

Nos guiaram aqui questões relativas à necessidade de apresentação de projetos para intervir 

em uma arquitetura que foi concebida com outra lógica, sem a participação de arquitetos, o 

que afeta ainda o acesso da parcela mais pobre da população às orientações do órgão; bem 

como à própria relação da instituição com a comunidade, especialmente no que diz respeito 

aos conflitos e às intervenções realizadas sem a devida observância da lei; além dos impactos 

gerais da atuação do IPHAN sobre o conjunto e sobre a produção da arquitetura. 

O percurso metodológico do trabalho teve início com a revisão bibliográfica, tanto dos 

principais autores e trabalhos supracitados, como de outros que também se mostraram de 

grande importância, com vistas ao alargamento e fundamentação da discussão aqui proposta, 

a partir de um tratamento que possibilitasse uma compreensão ampla da Arquitetura Popular 

e, consequentemente, da arquitetura de Mucugê, abarcando os seus percursos históricos, 

econômicos, sociais e políticos, bem como as relações estabelecidas com o assentamento e 
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o território. Tratamento que permeou não somente a exploração teórico-conceitual da 

produção arquitetônica popular e da sua relação com o campo do patrimônio no Brasil, como 

também a investigação dos processos de formação de Mucugê e as expressões da sua 

arquitetura. Esta dinâmica sedimentou o caminho para as posteriores análises das 

intervenções e dos pareceres técnicos dos profissionais ligados ao IPHAN, por meio das quais 

pudemos notar e apontar alguns dos efeitos da preservação sobre o conjunto, a partir do que 

os documentos contidos nos processos nos revelaram. As informações obtidas através dos 

processos relacionados a ações/intervenções em Mucugê foram sistematizadas em uma 

planilha, com o intuito de organizar e ampliar a visão sobre os dados quantitativos e 

qualitativos. 

Novas análises e olhares sobre a preservação do patrimônio cultural têm sido fundamentais 

para o desenvolvimento do campo e para o aperfeiçoamento das próprias práticas e políticas 

de preservação do patrimônio cultural. Reflexão instigante, por exemplo, é feita por Denis 

Matos ao tratar do significado da matéria no candomblé. Matos (2019) destaca que a 

preservação ainda permanece focada na conservação e na integridade da matéria do bem 

cultural, ressaltando assim certa incompatibilidade entre a preservação de terreiros de 

candomblé – bens oriundos do saber-fazer popular – e a prática preservacionista 

institucionalizada, pois, conforme o autor, a matéria no candomblé é algo mutável, 

impermanente, transitório. 

Essa ingerência dos órgãos preservacionistas tende a uma estetização dos 
terreiros de candomblé que petrifica, engessa e congela os processos que 
constituem a sua dinâmica. Essa estetização parece objetivar uma 
ressignificação dessas casas de santo como ícones ou símbolos de um 
passado “sacralizado”, no sentido de algo que deve permanecer intocado. 
Não se quer dizer, com isso, que não existam um reconhecimento e um 
cuidado das instituições preservacionistas em relação ao bem cultural terreiro 
de candomblé. Contudo, os conceitos que embasam esse reconhecimento 
precisam ser revistos, aprimorados e adequados às realidades dessas 
comunidades religiosas. (MATOS, 2019, p. 31) 

Nesta perspectiva, nos questionamos aqui se é possível preservar um bem cultural de caráter 

dinâmico, como a arquitetura popular, buscando-se manter uma certa feição para que não se 

transforme em outro produto. Afinal, a preservação focada numa imagem idealizada não 

estaria transformando-o, de todo modo, em um outro produto já muito distinto daquele 

buscado? Em suma, entendemos como imprescindível a necessidade de se pensar e discutir 

as formas e práticas de preservação da produção arquitetônica popular – para além daquela 

afro-brasileira –, de modo a considerar os valores identitários e memoriais atribuídos pelos 

sujeitos e a também abarcar outros significativos valores envolvidos. Especialmente em 

relação ao que se insere numa dimensão imaterial, como o saber-fazer dos ofícios tradicionais 

da construção, que está fatalmente ligado à própria existência da arquitetura popular, pois, 
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conforme sinaliza Fonseca (2004, p. 72), tanto a preservação de produtos quanto de 

processos “envolve sempre a consideração da dupla dimensão tangível e intangível de 

qualquer manifestação humana”. Leva-se em conta aqui que uma compreensão restrita e 

engessada desses bens culturais pode incorrer no prejuízo das relações intrínsecas a ele, 

colocando o popular em xeque e afastando-o dos seus produtores e detentores, sem os quais 

perderia seu próprio sentido.   
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2 ARQUITETURA POPULAR E PATRIMÔNIO 

 

A despeito dos avanços recentes, o campo ainda hesita em reconhecer que 
o que é genericamente chamado de “edificação histórica” corresponde, no 
mais das vezes, a uma expressão da arquitetura popular. (SANT’ANNA e 
PAZ, 2021, p. 30) 

 

Ainda que muitas vezes tenhamos dificuldades em acompanhar e compreender os 

movimentos e percursos das trocas culturais, sabe-se que as sociedades atuais e as que 

vieram antes de nós são o resultado de numerosos encontros; encontros de distintas 

manifestações culturais que de alguma forma geraram novos olhares, pensamentos, 

questionamentos e, principalmente, novas manifestações. A arquitetura, como nos mostra 

Burke (2003), origina diversos dos que este autor chama de “artefatos híbridos”, como 

mobiliários, edifícios e a própria cidade. Entendendo não existir culturas puras, que para ele 

seriam culturas baseadas inteiramente em um único modo de produção, Guidoni (1977, p. 23) 

defende que as possibilidades de relações e interferências culturais não só são indefinidas, 

como possibilitam “a extrema variedade de modos de vida e de comportamentos 

correspondentes”.  

Os que tentarem identificar os vários referenciais culturais que compõem uma aludida 

identidade brasileira, certamente se depararão com a importância da casa. O sociólogo 

Gilberto Freyre, que se debruçou incessantemente sobre o estudo da casa brasileira e suas 

inter-relações com a vida social, entendia a casa de residência, representante de uma 

arquitetura ordinária, como uma das “mais significativas expressões da cultura brasileira” 

(FREYRE, 1971, p. 18-19). 

Há uma casa brasileira – casa de residência – desenvolvida através do tempo 
que marca a existência histórica do Brasil, que é muito menos criação de 
arquitetos eruditos ou de artistas individuais do que expressão coletiva, 
anônima, de um ajustamento, a princípio português, colonial, depois 
brasileiro, pré-nacional e nacional, de um sistema familial de organização 
social ao seu ambiente e às suas funções. (FREYRE, 1971, p. 19) 

Reconhecendo a importância do sistema patriarcal então vigente no processo de formação 

da casa brasileira, Freyre (1971, p. 19) entende que sua culminância se dá na casa-grande 

de engenho, porém reconhece que “além da casa-grande patriarcal rural – agrária ou pastoril 

– o brasileiro, em sua arquitetura doméstica, desenvolveu subtipos igualmente e 

expressivamente seus, igualmente ecológicos, igualmente funcionais, de residência (...)”. 

Os estudos mais sistemáticos realizados por arquitetos sobre arquitetura popular se iniciaram, 

no Brasil, através dos modernistas que capitanearam a criação do Serviço do Patrimônio 
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Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), sob pontos de vista e objetivos distintos, de fato, tendo 

como locus principal de veiculação as publicações do SPHAN, em especial a Revista do 

Patrimônio. Colaboraram para a formação deste campo de estudos, ao final da década de 

1930, tanto arquitetos como Lucio Costa, Paulo Thedim Barreto e Luis Saia, quanto expoentes 

de outras áreas como Mário de Andrade e o próprio Gilberto Freyre. Estudos que serão 

abordados na segunda parte deste capítulo, devido ao fato de estarem vinculados à própria 

criação do IPHAN.  

Apesar de ter o seu valor enquanto um bem patrimonial desvirtuado ou não reconhecido por 

bastante tempo, as transformações verificadas no campo do patrimônio ao longo da segunda 

metade do século XX, bem como as políticas de salvaguarda do patrimônio imaterial 

implementadas nas últimas décadas, trouxeram novas perspectivas de valorização destas 

produções arquitetônicas e do saber-fazer que as constituem. Avanços conceituais que, 

contudo, não tiveram reverberações práticas na mesma intensidade. Neste sentido, os nossos 

olhares estarão voltados a partir daqui justamente sobre estes tipos de residência, frutos de 

expressão coletiva, e seu reconhecimento enquanto patrimônio. 

 

2.1 OS PASSOS INICIAIS DE UM CAMPO 

O campo da arquitetura vernácula/popular3 é por si só um campo de estudo da maior 

importância e sobre o qual os olhos da academia devem – ou, pelo menos, deveriam – estar 

voltados. Weimer (2012) nos mostra, a partir de suas experiências ainda como estudante de 

arquitetura, a existência de uma certa frieza da academia pelo tema; uma produção 

arquitetônica entendida por muitos como um objeto de relevância secundária e a ser 

transformado. Embora este quadro venha se alterando ao longo das últimas décadas, é 

imperioso citar que questões dessa natureza acarretaram em um certo desprezo pelas 

edificações populares em estudos acadêmicos e pesquisas, pelo menos no âmbito da 

arquitetura, enquanto algumas das ciências humanas, como a antropologia e a sociologia, 

vinham explorando os estudos destas construções e das suas correspondentes formas de 

vida. 

No Brasil, coube a um sociólogo o papel de ser um dos desbravadores dos estudos desta 

produção arquitetônica de cunho popular. Gilberto Freyre (1971) entendia haver dentro dos 

 
3 Tratamos aqui de um campo de estudo da arquitetura vernácula/popular enquanto um espaço de 
concentração de estudos sobre este tema que congrega diversos agentes como pesquisadores, 
universidades, intelectuais, instituições governamentais e outros interessados. Embora optemos por 
utilizar o termo “popular” neste trabalho (ver p. 37), a denominação “vernácula/popular” reflete aqui a 
sua adoção pelo 3º Seminário Arquitetura Vernácula/Popular. 
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sistemas de cultura duas vertentes de produção: uma que seria obra coletiva, anônima e outra 

que seria obra de “indivíduos superiores”, de gênio, que dariam a esta produção uma 

expressão notável. Entretanto, embora considere que ambas as criações contribuem para 

uma determinada civilização, destaca que na arquitetura doméstica brasileira o papel principal 

estava à cargo do saber coletivo, “quase sem interferência de artistas individuais ou de 

arquitetos eruditos”. 

No que se refere àquela arquitetura doméstica em que o sistema brasileiro 
de cultura se vem exprimindo de modo tão autêntico e tão valioso pode-se 
dizer que vem sendo mínima a participação ou a contribuição de indivíduos 
superiores como arquitetos, artistas, ecologistas, higienistas; e máxima a 
expressão, nas suas formas e nas características que vem adquirindo, de um 
como que gênio coletivo que aqui teria madrugado no próprio século XVI, 
enriquecido pelos contatos do colonizador português com o Oriente e com os 
trópicos asiático e africano. (FREYRE, 1971, p. 20) 

Embora não tivesse a pretensão de construir uma teoria geral sobre esta produção coletiva, 

apesar de ter se dedicado intensamente ao estudo da casa brasileira e das relações sociais 

ali desenvolvidas, Gilberto Freyre foi um dos pioneiros no estudo da arquitetura popular em 

nosso país, tendo publicado diversos livros que abordam o tema, como os clássicos Casa-

Grande e Senzala (1933) e Sobrados e Mucambos (1936) – sob um ponto de vista menos 

arquitetônico e formal, é verdade, e mais sociológico. Freyre escreveria ainda o livro 

Mucambos do Nordeste (1937), sobre o qual falaremos mais adiante, e A Casa Brasileira 

(1971), onde sintetiza algumas das suas principais contribuições sobre o tema. Somam-se a 

estas publicações outros artigos importantes nas décadas de 1930 e 1940, no âmbito da 

Revista do Patrimônio, como os textos de Lucio Costa (1937) sobre a arquitetura civil e de 

Mário de Andrade (1937) sobre a capela de Santo Antonio, os quais abordaremos no tópico 

seguinte, de Paulo Tedim Barreto (1938) sobre a arquitetura do Piauí e de Luís Saia (1944) 

sobre a arquitetura rural paulista. Embora a arquitetura popular ainda não fosse vista por si 

só enquanto um bem patrimonial pelo recém-criado órgão federal de preservação, assunto no 

qual buscaremos nos aprofundar ao longo deste capítulo, tais estudos nos mostram uma 

relevante sensibilidade ao tema por parte de alguns dos atores envolvidos no campo 

preservacionista. 

Em meados do século XX, nota-se um aumento considerável no número de estudos 

arquitetônicos pelo mundo sobre o tema. Um dos primeiros trabalhos a alcançar maior 

reconhecimento internacional foi a publicação Architecture Without Architects: A Short 

Introduction to Non-Pedigreed Architecture, decorrente da exposição4 homônima feita por 

Bernard Rudofsky, em 1964. Rudofsky (1964), além de questionar a própria noção de 

 
4 A exposição, cujo título em português é ‘Arquitetura Sem Arquitetos’, foi realizada em 1964, no 
Museu de Arte Moderna (MoMA), em Nova York, EUA. 
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arquitetura, é um dos pioneiros na abordagem estética desta produção, refutando a ideia de 

uma beleza acidental ao creditar aos construtores um formidável bom senso nas soluções 

encontradas e um “talento admirável ao inserir suas edificações no ambiente natural”, 

buscando por vezes terrenos de topografias das mais acidentadas e gerando edificações com 

formas que seriam eternamente válidas e transmitidas por diversas gerações (RUDOFSKY, 

1964, p. 4). A publicação não se ancora em recortes geográficos ou temporais específicos, 

abordando temas dos mais diversos a partir das imagens oriundas da exposição. Sua 

realização foi uma forma de questionar o caráter restrito do ensino de arquitetura e ampliar o 

campo de visão para além de uma produção arquitetônica formal e comercial, como define o 

próprio autor, valorizando a iniciativa comunitária ao invés da individual. 

O debate em torno da prevalência de determinadas culturas sobre outras está no cerne da 

objeção à arquitetura popular. Tais edificações sempre compuseram – e ainda compõem – a 

maior parte do ambiente construído, contudo, jamais receberam de docentes e pesquisadores 

do campo a mesma atenção que a arquitetura “formal”, como critica o autor. Rudofsky (1964, 

p. 1) aponta que a história da arquitetura, para além de se concentrar em apenas algumas 

culturas específicas, ignorava alguns séculos predecessores, o que para ele era como “datar 

o nascimento da música a partir do advento da orquestra sinfônica”. Embora deixe claro não 

estar empenhado em formular teorias e estabelecer conceitos definidos, nem mesmo sobre a 

própria terminologia, pois utiliza termos variados como vernácula, anônima, espontânea, 

indígena e rural, “conforme o caso”, o autor destaca que este hiato acerca dos estágios iniciais 

da história da arquitetura e das civilizações poderia ser explicado pela ausência de 

monumentos arquitetônicos, no sentido de manifestações suntuosas e/ou monumentais, de 

maior apuro artístico. 

Amos Rapoport (1969), arquiteto e professor emérito da University of Wisconsin, também faz 

coro à visão restritiva da arquitetura, cuja abordagem hegemônica estaria preocupada apenas 

com o estudo dos monumentos e dos gênios que os conceberam, deste modo ignorando 

constantemente a casa – “o edifício vernáculo mais característico” –, além de ressaltar que o 

design especializado representa uma ínfima parcela do ambiente construído, em qualquer 

que seja o período estudado. Em House, Form and Culture, um dos trabalhos de maior 

relevância e influência para o desenvolvimento dos estudos sobre arquitetura popular, Amos 

Rapoport (1696) defende a existência de uma tradição grandiosa de design, feita para 

impressionar e que representa apenas a cultura das elites, e de uma tradição vernácula que 

seria a tradução, em forma física, de uma cultura, de suas necessidades e de seus valores, e 

que estaria muito mais relacionada à cultura e à vida da maioria. Dentro dessa tradição, o 

autor defende uma divisão entre sociedades primitivas e vernáculas, entendendo as primeiras 
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como sociedades de pouca especialização devido à difusão do conhecimento, cujo termo não 

definiria as intenções ou habilidades dos construtores, que em sua visão utilizavam a 

inteligência e os recursos ao máximo, mas sim os níveis tecnológicos e econômicos das 

mesmas. Propõe ainda uma divisão das últimas em vernáculas pré-industriais, cujas 

sociedades seriam mais desenvolvidas, com construção de certa forma mais especializada, 

mas nas quais a tradição ainda é importante; e vernáculas modernas, referentes às classes 

de baixa renda das sociedades urbanas industriais. 

O ambiente físico do homem, especialmente o ambiente construído, não foi, 
e ainda não é controlado pelo projetista. O ambiente é resultado de uma 
arquitetura vernácula (ou folk, ou popular), e isso tem sido amplamente 
ignorado na teoria e história da arquitetura. […] Além do mais, os edifícios 
estilísticos usualmente devem ser vistos em relação a, e no contexto de, uma 
matriz vernácula, e são de fato incompreensíveis fora deste contexto, 
especialmente porque existiam quando estes foram projetados e construídos. 
(RAPOPORT, 1981, p.1) 5 

Uma luz importante é lançada pelo autor com relação à forma como as pessoas enxergam 

essas edificações. Influenciadas pelas próprias condições tecnológicas e materiais, acabam 

por considerá-las muitas vezes como objetos rudimentares, não compreendendo que são 

produtos de absoluto empenho das sociedades que as produziram, com intensa aplicação do 

seu engenho, sagacidade e recursos. Desta forma, Rapoport (1969) destaca que utiliza o 

termo “primitivo” para se referir às condições tecnológicas e econômicas de determinadas 

sociedades, e não às intenções ou habilidades dos seus construtores.  

As edificações que compõem esta categoria “primitiva” são entendidas pelo autor como 

produto de uma sociedade cujo conhecimento é apropriado por todos, com baixíssima 

especialização e na qual “qualquer membro do grupo pode construir edifícios de que o grupo 

precisa, mesmo que, em alguns casos, por razões técnicas e sociais, isso seja feito por um 

grupo maior” (RAPOPORT, 1969, p. 3,). 

O que diferencia o processo de produção de uma edificação primitiva de uma vernácula pré-

industrial, para o autor, é a difusão do ofício de construtor, que passaria a edificar a maior 

parte das construções. Entretanto, entende que “mesmo neste caso, todo mundo na 

sociedade sabe os tipos de edifícios e como construí-los, sendo a expertise uma questão de 

nivelamento”, pois o construtor teria um pouco mais de conhecimento do que os outros 

(RAPOPORT, 1969, p. 4). Embora note-se nessas sociedades o aumento da especialização 

em relação às primitivas, o autor destaca que o construtor é ainda um “camponês”, que 

carrega consigo os saberes e conhecimentos referentes às técnicas e processos construtivos 

tradicionais das sociedades que compõem. Calcadas na tradição, essas sociedades 

 
5 Todos os trechos transcritos de obras em outros idiomas foram traduzidos pelo autor. 
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produzem uma forma edificada comunitariamente aceita, realizada de modo simples e direto, 

tendo em vista que é oriunda de um sistema comum de herança e de hierarquia de valores, 

cujo resultado decorre das influências de diversas gerações, sendo, contudo, mais aberta a 

algumas poucas variações individuais que ocorreriam apenas dentro deste sistema 

(RAPOPORT, 1969). 

O autor sugere que se as edificações primitivas e pré-industriais são o resultado da interação 

entre o homem (sua natureza, aspirações, organização social, necessidades físicas e técnicas 

disponíveis, etc.) e a natureza (aspectos físicos, clima, terreno, materiais, paisagem, etc.), a 

influência do homem sobre estas construções seria muito menos comum do que a que se 

verifica na contemporaneidade. Se porventura existisse, se daria em torno de ideias comuns 

ao grupo, e não a partir de questões individuais ou pessoais (RAPOPORT, 1969). Sendo 

assim, a predileção pelo estudo da casa por parte do autor se deve ao entendimento de ser 

esta “a expressão direta da mudança de valores, imagens, percepções e formas de vida, bem 

como de certas constâncias”, sendo o elo da relação entre o conjunto formado pela casa, 

assentamento, paisagem e edifícios monumentais, e as formas de vida da sociedade 

(RAPOPORT, 1969, p. 12). Além disso, advoga que poucas tipologias podem ser entendidas 

como vernáculas como as residenciais, por serem mais condicionadas a intenções projetuais 

e afetadas pelas outras culturas que coexistem com as sociedades camponesas e pré-

industriais. 

O autor também destaca a frequente sobreposição de usos residenciais e comerciais, que 

evidencia a falta de diferenciação dos espaços e as intrínsecas relações destes com os 

padrões de vida dos seus habitantes, revelando assim as influências da estratificação social 

sobre a forma das casas; fatores que seriam ainda responsáveis por ocasionar as variações 

identificadas nesta produção, tendo em vista que os poucos excedentes dessas sociedades 

se destinariam aos seus “monumentos”, sejam eles santuários ou casas dos mais poderosos 

e abastados (RAPOPORT, 1969). 

Deste modo, é central nas teses de Rapoport (1969) a prevalência da influência de fatores 

socioculturais sobre a forma da casa. O autor reconhece, por exemplo, o fato de as 

edificações responderem bem ao clima de suas regiões, mas questiona o papel determinante 

sobre sua forma tanto dos fatores climáticos, como de questões outras relacionadas aos 

materiais e às tecnologias, entendendo a casa em si muito mais como a materialização de 

padrões de comportamentos, desejos, motivações e sentimentos. Ou seja, o autor observa 

possíveis influências do clima, do sítio, da economia, dos materiais e tecnologias utilizados, 

contudo, refuta os diferentes tipos de determinismos – seja climático, físico ou econômico –, 

os quais define como fatores de modificação, mas não de determinação, entendendo que a 
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forma da casa é, mais do que qualquer outra coisa, o resultado da interação de fatores sociais 

e culturais. 

Para além da tese sociocultural difundida por Rapoport (1969), outros autores também 

trouxeram importantes contribuições para o estudo desta produção com base em diferentes 

premissas. Um deles é o italiano Enrico Guidoni (1977; 1980), que foi professor da Faculdade 

de Arquitetura da Università degli Studi di Roma La Sapienza. Embora também vincule a 

arquitetura popular a sociedades tecnologicamente pouco desenvolvidas, de certa forma 

homogêneas e pouco complexas, o autor dá um enfoque maior a uma abordagem histórica, 

territorial e política, através das ideias contidas nos livros Architettura primitiva, publicado em 

1977, e L’architettura popolare italiana, em 1980. 

A arquitetura não é apenas o complexo de transformações feitas pelo homem 
no ambiente físico, porque esse significado, embora amplo, não considera o 
ponto crucial de interpretação que toda cultura (e toda classe) dá ao produto 
construído, nem seu uso e seu significado em relação à sociedade como um 
todo. [...] temos o fato de que a arquitetura de um determinado complexo 
histórico-cultural compreende uma variedade de soluções diversas, devido às 
relações históricas específicas do grupo, mas que, dentro desse grupo, elas 
só têm significado em relação a todo o sistema. É necessário entender como 
polos inseparáveis a arquitetura da residência e a arquitetura do território. 
Para um e outro, refutamos aqui a redução técnica que nos leva a considerar 
predominantes nas sociedades pré-Estatais os fatores ‘materiais’ e o fator 
‘recursos’, e a dialética idealista homem-natureza, considerando, pelo 
contrário, o papel da arquitetura como instrumento político-social. (GUIDONI, 
1977, p. 10) 

 Ou seja, o autor entende que embora também deva ser compreendida em relação a 

atividades de natureza econômica e ritual, por exemplo, a compreensão da arquitetura deve 

ser posta em relação à sociedade em questão, com o conjunto de atividades espaciais que 

esta produz e com seus valores em comum, reconhecendo a importância do processo 

histórico. É neste sentido que Guidoni (1977) tece críticas à falta de referencial histórico nas 

abordagens de Paul Oliver e Amos Rapoport, destacando uma “similaridade problemática” 

entre o que seria arquitetura primitiva, vernácula e popular atual para Oliver, que acolheria 

sob o termo vernáculo elementos muito diversos, bem como um descuido de Rapoport na 

relação entre arquitetura e território, e entre as arquiteturas primitiva, popular e culta, como 

se fossem conceitos “incomunicáveis entre si”. 

Guidoni (1977) propõe então que a própria noção de arquitetura seja alargada, para superar 

este problema e para que se possa compreender a arquitetura popular não somente sob o 

viés das soluções técnicas e do seu contexto geográfico, como já apontado por Rapoport 

(1969), mas, principalmente, sob seu específico contexto histórico – não a entendendo apenas 

como uma resposta a um ambiente determinado. Assume-se então como indivisíveis o 

território, o assentamento e a habitação, pois, para o autor, “o papel da arquitetura na 
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sociedade reside em sua contribuição determinante para a manutenção da ordem social 

alcançada” (GUIDONI, 1977, p. 16). 

O autor destaca o papel da agricultura para a constituição de aldeamentos, a partir do cultivo 

dos campos e da instituição da propriedade privada da terra, destacando que quanto mais 

acentuados os aspectos relativos à estratificação social e à propriedade do solo, mais 

complexas e duráveis se desenvolvem a construção das habitações e dos edifícios de modo 

geral. Guidoni (1977) busca, em seguida, diferenciar as culturas primitivas e populares pelas 

relações entre seus contextos econômico-políticos específicos. 

Podemos definir, portanto, como arquitetura primitiva a expressão da 
atividade espacial de uma sociedade pré-Estatal que ocupa um determinado 
território conservando um alto grau de independência econômico-política em 
relação às outras sociedades com as quais está em contato; como arquitetura 
popular, a expressão da atividade espacial de um grupo que ocupa um 
território em subordinação econômico-política dentro de um complexo Estatal 
que a domina, ou no âmbito de uma distribuição desigual dos meios de 
produção no interior de um território mais amplo. (GUIDONI, 1977, p. 36) 

Guidoni (1980, p. 3-4) acrescenta que, embora subordinados econômica e politicamente a um 

complexo Estatal, a arquitetura popular é uma produção pertencente a grupos que possuem 

uma relativa autonomia cultural em relação às sociedades urbanas e a este Estado, “no que 

se refere à construção, à transformação e uso do espaço habitado, à interpretação geral do 

mundo físico local e da paisagem, bem como à exploração do território e sua apropriação 

ritual”. Desta forma, esta cultura arquitetônica somente sobreviveria caso permanecessem 

certas condições mínimas desta relativa autonomia. 

Não obstante, embora concordemos com as considerações feitas por Guidoni (1977), são 

também importantes referências os trabalhos de Paul Oliver, historiador da arquitetura 

internacionalmente conhecido por suas pesquisas sobre arquitetura vernácula, especialmente 

a Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, organizada pelo autor e publicada 

originalmente em 1997, mas também por publicações como o livro Built to meet needs: cultural 

issues in vernacular architecture, publicado em 2006, que consiste em um compilado de textos 

e comunicações orais deste autor desde 19806. Oliver opta pela utilização do termo 

“vernácula”, pois relaciona o termo “popular” à arquitetura suburbana produzida a partir século 

XIX, a qual considera como projetada e construída para o povo, mas não pelo povo. A própria 

nomenclatura foi um dos problemas encontrados pelo autor ao se aprofundar no estudo 

destas produções, no entanto, delimita o que englobaria o conceito de “arquitetura vernácula” 

tratado em sua obra. 

 
6 Paul Oliver também é autor de uma série de publicações sobre música afro-americana, 
particularmente sobre o blues. 
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Arquitetura vernácula compreende as moradias e todas as outras 
construções dos povos. Relacionadas a seus contextos ambientais e 
recursos disponíveis, são geralmente construídas pelos próprios donos ou 
pela comunidade com a utilização de tecnologias tradicionais. Todas as 
formas de arquitetura vernácula são construídas para atender a fins 
específicos, acomodar valores, economias e modos de vida das culturas que 
as produzem. (OLIVER, 2006a, p. 30) 

Embora se preocupe com a questão conceitual, metodológica e com a delimitação do campo, 

o autor busca mais documentar do que criar uma teoria geral sobre o mesmo, entendendo a 

necessidade da existência de um material que pelo menos esboce as tradições construtivas 

encontradas mundo afora, também apontando a habitação como a principal materialização 

das relações existentes nesta produção. Paul Oliver reforça o entendimento de uma produção 

arquitetônica realizada fora dos circuitos especializados da arquitetura, quantitativamente 

superior, e apresenta uma abordagem parecida com a de Amos Rapoport, porém, 

equiparando em importância outros fatores aos socioculturais, como materiais e tecnológicos. 

Oliver (2006a) reforça ainda dificuldade de atuar num campo em formação, em uma temática 

que ainda não é uma disciplina identificada e distinta, mas sim pertencente ao domínio de 

várias disciplinas.  

Rapoport (1969), Guidoni (1977;1980) e Oliver (1997; 2003; 2006a) tratam esta produção 

arquitetônica como uma manifestação cultural de abrangência global, com maior ou menor 

ênfase em determinados fatores, de acordo com suas próprias teses. Guidoni (1977; 1980), 

contudo, é, dentre eles, o autor que tenta dar maior especificidade às suas análises. Separa 

o universo em dois grandes campos, assim como o faz Rapoport (1969): o da arquitetura 

primitiva e o da arquitetura popular – não apenas conceitualmente, como também fisicamente 

em suas publicações –, além de abordar a arquitetura popular de forma mais distintiva e 

direcionada, tendo como base o contexto local de seu país.  

Guidoni (1977) também questiona os diferentes tipos de determinismo, assim como Rapoport 

(1969), porém, diferentemente deste último, entende que a arquitetura não pode ser vista de 

forma apartada do seu contexto sociopolítico, defendendo que a arquitetura popular seja posta 

em relação ao povo que a produziu, “levando em conta a estratificação temporal, as 

condicionantes físicas e geográficas, as trocas e os confrontos com a cultura urbana e Estatal” 

(GUIDONI, 1980, p. 4). Este autor é também quem incorpora às análises uma maior 

compreensão dos processos históricos de produção desta arquitetura – abordagem ausente 

ou insuficiente nos outros estudos –, acrescentando metodologias e campos distintos, como 

a antropologia e a geografia.  

A questão da patrimonialização, contudo, não é tratada em primeiro plano por nenhum dos 

autores, sendo apenas tangenciada por Enrico Guidoni e por Paul Oliver em algumas das 
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suas comunicações. No texto Conserving the vernacular in developing countries (1986), Paul 

Oliver (2006b) aborda a preservação da arquitetura vernácula em países em 

desenvolvimento, sob o viés das singularidades evidenciadas na relação entre as 

comunidades e seus conjuntos edificados. O autor sinaliza que a preservação frequentemente 

é vista como uma questão de ordem tecnológica, mas que, fundamentalmente, é uma questão 

cultural e, para muitas sociedades, este seria um conceito vazio. 

Oliver (2006b) aponta que, por vezes, preservar o seu patrimônio construído não é uma 

questão que surge no seio da cultura de algumas sociedades, mas sim estabelecida por 

culturas de sociedades externas a elas, indo de encontro aos valores e às formas de vida de 

determinado povo. O autor entende que a preservação é mais significativa quando parte da 

própria sociedade à qual o bem pertence do que de agentes externos, e destaca a 

necessidade de soluções singulares para cada contexto. 

A preservação torna-se necessária quando uma tradição morre, e 
frequentemente morre por negligência, desconsideração ou antipatia ativa 
daqueles com quem o poder reside. Quando existe uma séria preocupação 
com a natureza de diferentes culturas e suas construções, a "preservação" 
se torna menos problemática. A preservação cultural, com espaço para 
transformações ou não, como a sociedade deseja, é o que importa; a 
preservação dos edifícios é mais significativa quando se origina da 
autoestima dentro de uma cultura e não das recomendações e medidas um 
tanto paternalistas de quem está fora dela. (Oliver, 2006b, p. 284) 

No Brasil, alguns autores têm se ocupado do estudo destas produções, como a arquitetura 

indígena, a dos imigrantes e a arquitetura civil do período colonial. Entendendo a produção 

arquitetônica popular como um campo específico, Günter Weimer (2012), em seu livro 

Arquitetura popular brasileira, cuja primeira edição foi publicada em 2005, busca documentar 

as diversas manifestações encontradas nas distintas regiões do país, abordando as 

contribuições indígenas, africanas, portuguesas, bem como outras contribuições europeias 

posteriores, em uma publicação fartamente ilustrada dada a sua habilidade com o desenho à 

mão livre.  

Weimer (2012, p. XXV) também reconhece duas produções distintas, afirmando que da 

miscelânea cultural existente no Brasil “resultou um produto híbrido com duas faces opostas: 

uma pública, oficial, erudita, […] que se contrapunha a outra domiciliar”, reconhecendo, 

entretanto, as inúmeras trocas e a dificuldade em estabelecer rígidos limites entre ambas. O 

autor justifica o uso do termo “popular” com base em sua origem etimológica, buscando se 

referir às camadas intermediárias da população – excluindo a arquitetura erudita e a 

arquitetura das favelas. Além disso, entende que a produção arquitetônica popular não se 

prende a compromissos de ordem tecnológica ou de sofisticação como a erudita, o que 

possibilita maior criatividade no emprego dos materiais e uma relação mais próxima com a 



 

 

39 

natureza, bem como a manutenção das tradições culturais do grupo. Weimer (2012), assim 

como Oliver (1997; 2003; 2006), parece caminhar em busca de uma definição única para todo 

o objeto; tentativa de síntese que é considerada impossível por Guidoni (1977), com o qual 

concordamos no sentido de que tal síntese não teria condições de compreender “centenas de 

‘histórias da arquitetura’” (GUIDONI, 1977, p. 38, grifo do autor). 

Tendo em vista que estudos mais aprofundados sobre o tema realizados por arquitetos se 

tornaram disponíveis no século passado, é importante destacar que ainda estão sendo 

germinados os frutos iniciais decorrentes deste interesse recente por parte de pesquisadores 

e estudiosos da arquitetura. O estado da arte das produções envolvendo a arquitetura popular 

até a primeira década do século XX pode ser conferido em Sant’Anna (2014a), que aborda as 

características gerais desta literatura e destrincha a abordagem conceitual e metodológica de 

autores brasileiros e estrangeiros.  Este tema também tem aos poucos se tornado objeto de 

teses e dissertações em universidades brasileiras: seja tratando-o de forma mais ampla, como 

a tese de Francisco de Carvalho Dias de Andrade (2016), que buscou compreender as 

condições históricas da produção da arquitetura vernácula brasileira, demonstrando a 

existência de uma linguagem arquitetônica própria; seja a partir de estudos de casos 

específicos, como a tese de Nathália Maria Montenegro Diniz (2013), que buscou analisar a 

arquitetura rural nos sertões dos atuais estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Bahia, por meio das fazendas de gado oitocentistas. Também se destaca a 

dissertação de Hugo Stefano Monteiro Dantas (2021), na qual foi analisado e problematizado 

o lugar ocupado pela arquitetura popular na linha editorial do IPHAN, nos fornecendo 

subsídios sobre o tratamento dispensado a esta produção pelo órgão federal de preservação. 

Ao longo dos últimos anos, notabiliza-se também o trabalho desenvolvido pelo Grupo de 

Pesquisa (GP) Arquitetura Popular: Espaços e Saberes (Arqpop), vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (PPG-

AU/UFBA), onde esta pesquisa foi desenvolvida; em especial o Guia de Fontes7, por meio do 

qual os pesquisadores do grupo disponibilizam fichamentos comentados acerca do arcabouço 

bibliográfico e documental levantado sobre o tema. Bem como pelo GP Vernaculum, vinculado 

ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da 

Universidade Federal de Minas Gerais (PPG-ACPS/UFMG). Além do desenvolvimento de 

pesquisas e da produção de artigos, teses e dissertações, estes grupos de pesquisa têm 

organizado seminários sobre o tema. Em 2016 realizaram o 1º Seminário sobre Arquitetura 

Popular: a Salvaguarda dos Saberes Tradicionais, em 2019 o 2º Seminário sobre Arquitetura 

 
7 Disponível em: <http://www.arqpop.arq.ufba.br/banco-dados-guia-de-fontes>. 
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Vernácula: Patrimônio e Sustentabilidade e, em 2021, o 3º Seminário Arquitetura 

Vernácula/Popular: Olhares sobre o Brasil. 

Neste último encontro, contribuições significativas foram evidenciadas nas mais variadas 

vertentes de estudo, dentre as quais destacamos a conferência do historiador da arte Javier 

Pérez Gil, professor da Universidade de Valladolid, na Espanha. Pérez Gil (2021) defende 

que para se trabalhar com melhor precisão, é preciso oferecer uma clara definição sobre o 

tema. Neste sentido, filia-se a uma abordagem focada na matriz social e cultural desta 

arquitetura, e opta pelo uso do termo “vernáculo”. Os demais termos, segundo o autor, estão 

carregados de intenções que não compreenderiam a abrangência da questão: enquanto 

“popular” estaria muito vinculado à identificação com o povo e “tradicional” à questão da 

transmissão, o termo “anônimo” desumanizaria as pessoas que produzem esta arquitetura, 

postura que não se repete quando se trata da arquitetura monumental. Assim, opta pelo uso 

do termo “vernáculo” pela capacidade que este teria de traduzir a questão da adaptação 

cultural. 

Pérez Gil (2021) afirma ainda que a arquitetura vernácula não é necessariamente pré-

industrial, pois a abordagem cultural à qual se filia considera mais os princípios do que os 

materiais utilizados, que, por sua vez, poderiam ser industrializados, sem prejuízo para a 

caracterização da arquitetura. Ou seja, a partir de uma crítica também formalista, parte para 

uma conceituação cultural, entendendo a arquitetura como uma fonte importante sobre a 

cultura dos habitantes de determinada localidade. Neste sentido, destaca as favelas, por 

exemplo, como expressão autêntica da cultura da sua comunidade. 

Deste modo, para Pérez Gil (2021) não é a arquitetura vernácula propriamente dita que se 

encontra em perigo, mas sim o que chama de arquitetura vernácula histórica – em 

contraposição a uma arquitetura vernácula atual. O autor é, de fato, um dos poucos a tratar 

da questão da preservação desta produção arquitetônica, tendo publicado, em 2016, o livro 

¿Qué es la arquitectura vernácula? Historia y concepto de un patrimonio cultural específico. 

Neste sentido, compreendendo a autenticidade como condição ligada ao uso dado pela 

comunidade, destaca que a arquitetura vernácula é por si só uma produção dinâmica, 

expressão da cultural local, não fazendo sentido preservá-la a partir do congelamento de uma 

última feição conhecida. 

Não pretendemos aqui defender ou desenvolver alguma teoria ou conceito para um campo 

cuja complexidade por vezes rejeita ou dificulta conceituações. A própria noção de arquitetura 

pressupõe uma multiplicidade de entendimentos e conceituações diversas; há os que 

acreditam, como Lucio Costa (2011), que além de depender do meio físico e social, das 

técnicas e dos materiais, é necessária uma intenção de outra ordem, superior, uma intenção 
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plástica e artística para ser arquitetura; ou até os que incluem na arquitetura produções 

oriundas da natureza e dos animais, como Rudofsky (1964), para citar dois exemplos opostos. 

Em suma, entendemos estas arquiteturas populares como produções humanas, com base 

em suas trocas culturais e tradições, tendo em comum o fato de se darem fora dos circuitos 

especializados da arquitetura e dos preceitos acadêmicos, ainda que em contato com eles. 

Um fenômeno que requer abordagens conceituais e metodológicas específicas, vinculadas à 

sua natureza8, onde deve-se articular 

o estudo do espaço popular produzido fora dos circuitos especializados da 
arquitetura e do urbanismo ao seu contexto histórico, social, econômico, 
cultural e territorial de produção e não somente aos seus aspectos 
especificamente arquitetônicos e construtivos. Para tanto, é fundamental o 
desenvolvimento de uma abordagem integrada, multidisciplinar, e adequada 
às questões suscitadas por seus produtores, pelo contexto sociocultural, 
político e econômico e pelos saberes que a produção popular mobiliza. 
(SANT’ANNA, 2014a, p. 28)  

O próprio Rapoport (1969), embora se embase em uma pesquisa sólida e se proponha a criar 

um referencial teórico sobre a forma da casa, trazendo possíveis metodologias e estruturas 

conceituais para a análise destas formas, reconhece a diversidade do tema e a dificuldade 

em se formular teorias muito abrangentes sobre estas produções. 

Precisamos estar cientes da complexidade das interações e do caráter geral 
do conjunto, bem como compreender alguns dos fatos e a significação do 
material. É claro que o tema só pode ser discutido em termos gerais, não só 
por causa das limitações espaciais, mas também porque o número de 
exemplos e formas é muito grande, assim como sua distribuição espacial e 
temporal. Só podemos sugerir algumas das maneiras de olhar para essas 
formas, a fim de dar o reconhecimento e o sentido do assunto – e para 
despertar o interesse e a sensibilidade para ele. (RAPOPORT, 1969, p. 17) 

Trataremos aqui, então, a arquitetura popular como um campo que abrange a edificação, o 

assentamento, território e paisagem, concebidos através de saberes, práticas e fazeres 

tradicionais de domínio popular transmitidos por gerações; uma produção influenciada não 

somente por questões socioculturais, ambientais, tecnológicas e materiais, como discorrem 

Rapoport (1969) e Oliver (1997; 2006), prestando clara atenção ao seu papel enquanto 

referência sobre a cultura da sociedade que a erigiu, mas não imune a trocas e acomodações 

culturais, bem como a questões sociais, econômicas e políticas (GUIDONI, 1977; 1980). Tais 

considerações evidenciam a relevância do nosso objeto de estudo e o seu papel como 

documento, ao mesmo tempo produto e testemunho da sociedade que o concebeu e das 

relações entre este grupo e seu território. Desta forma, no que diz respeito às observações 

sobre a cidade e seu conjunto edificado, metodologicamente falando, buscaremos abranger 

 
8 Tal conclusão é oriunda dos estudos e reflexões desenvolvidas no âmbito do GP Arqpop, 
coordenado pela profa. Marcia Sant’Anna. A esse respeito, ver Sant’Anna (2014a). 
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não somente o estudo da arquitetura em si, como também procuraremos investigar a dinâmica 

composição da sociedade mucugeense, através das relações históricas, sociais, econômicas, 

políticas e culturais que a fizeram tão particular, à guisa de estabelecer contatos com outros 

campos do conhecimento. 

Assim, destaca-se de antemão que a presente investigação se debruça sobre um conjunto 

cuja arquitetura tem origem pré-industrial, concebido a partir das novas dinâmicas 

possibilitadas pela extração de diamantes nos rincões do sertão baiano em meados do século 

XIX, buscando compreender, neste lugar, as relações que a arquitetura tece com o 

assentamento, o território e a paisagem, bem como as questões sociais, culturais, econômicas 

e políticas que a moldaram, de modo a entender os impactos da sua patrimonialização na 

segunda metade do século XX. 

Cabe destacarmos, por fim, as motivações do uso neste trabalho do termo “arquitetura 

popular”. A questão conceitual e terminológica foi um dos nossos grandes desafios, tendo em 

vista a heterogeneidade de abordagens e dos termos utilizados pelos autores especializados. 

No fundo, entendemos que não há tanta diferenciação na essência do objeto e, embora não 

tenhamos nenhuma objeção quanto ao termo “arquitetura vernácula”, do qual inclusive 

fazemos uso em determinados momentos, entendemos, conforme Sant’Anna (2014a), que 

seu emprego pode carregar uma certa erudição que acabaria restringindo a compreensão da 

mensagem à academia e aos circuitos especializados da arquitetura, o que iria contra nossos 

objetivos. Ou seja, a utilização da expressão “arquitetura popular” se dá “pela capacidade que 

tem de comunicar para os sujeitos e grupos sociais que este universo envolve” (SANT’ANNA, 

2014a, p. 18). Tal posição reflete as próprias reflexões que engendraram o GP Arqpop, do 

qual essa pesquisa é indissociável.  

Além disso, o uso da expressão “vernácula” é mais comum em autores de língua espanhola 

ou inglesa, como Amos Rapoport e Paul Oliver, que utilizam a expressão “vernacular 

architecture”; no entanto, em outras línguas de origem latina, como a italiana, encontramos o 

uso do termo “arquitetura popular”, como na obra de Enrico Guidoni, além de verificá-lo 

também em publicações lusófonas.  

Se o campo do patrimônio é, para Meneses (2012, p. 38), “um campo eminentemente político”, 

onde a atribuição de valores culturais se dá em uma arena de conflitos e confrontos, existe 

também uma dimensão política quando buscamos remeter e creditar esta produção 

arquitetônica àqueles que detêm este saber-fazer, isto é, ao povo, pois concordamos com 

Guidoni (1980) sobre o fato de que, no campo da arquitetura, a cultura popular vem tendo sua 

identidade específica constantemente negada.  



 

 

43 

2.2 ARQUITETURA POPULAR E PRESERVAÇÃO NO BRASIL 

O Brasil iniciou seu processo de industrialização mais tardiamente, se comparado aos 

principais países europeus, vivendo seu período de maior intensidade na segunda metade do 

século XX. No entanto, ainda na primeira metade do referido século já se processavam uma 

série de transformações no ambiente urbano das nossas principais cidades. Ainda sem 

qualquer tipo de proteção legal, edificações de grande valor histórico como a Sé Primacial do 

Brasil, demolida em 1933, em Salvador, e partes de tecidos urbanos antigos foram 

sacrificadas pela sanha modernizadora de alguns. A citada Igreja da Sé, por exemplo, foi 

abatida para melhorar a circulação dos bondes no centro da cidade; algumas décadas mais 

tarde, os bondes saíram de circulação. 

Algumas tentativas em prol da preservação do patrimônio nacional ocorreram ainda antes da 

preservação ser institucionalizada de fato. Segundo Sant’Anna (2014b), sete projetos de lei 

foram elaborados e duas leis estaduais foram promulgadas entre 1917 e 1934; nenhuma, 

contudo, teve o impacto almejado devido à falta de sustentação constitucional da nova matriz 

legal a ser criada. Dentre estes, destacam-se os projetos de lei apresentados por Jair Lins, 

em 1925, e por Wanderley Pinho, em 1930. Apesar de pouca aplicação prática, Sant’Anna 

(2014b) destaca que esses dois projetos serviram, juntamente com a legislação francesa e o 

anteprojeto de Mário de Andrade, como inspiração para o texto final do Decreto-Lei nº 25, de 

30 de novembro de 1937, desenvolvido por Rodrigo Melo Franco de Andrade para organizar 

a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. 

Com o fim da República Velha e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, em 1930, o Estado 

brasileiro passaria por um processo de maior centralização da administração, em um período 

marcado por alguns avanços sociais em termos de políticas públicas, como a solidificação 

das leis trabalhistas. No entanto, do ponto de vista legal, a mais importante ação federal em 

prol da preservação até o surgimento do Decreto-Lei nº 25/1937, que inclusive viabilizou a 

sua existência, foi a instituição da função social da propriedade pela Constituição Federal de 

1934, ratificada também pelo texto constitucional de 1937; conforme Sant’Anna (2014b, p. 

92), “o marco político que possibilitou a institucionalização das práticas de preservação” no 

Brasil. Com a nova configuração da propriedade prevista no texto constitucional, o então 

Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, encomendou a Mário de Andrade, em 

1936, um anteprojeto para a criação de um serviço em favor da preservação dos monumentos 

nacionais (SANT’ANNA, 2014b). 

Mário de Andrade, eminente poeta paulista, modernista, havia se envolvido em vários 

empreendimentos culturais durante a década de 1930, como o Departamento Municipal de 

Cultura, em São Paulo, criado em 1935 (SANT’ANNA, 2014b). Com esta experiência na 



 

 

44 

bagagem, Mário desenvolveu em seu anteprojeto a ampla visão que possuía das 

manifestações culturais brasileiras, criando um serviço extremamente vinculado à educação. 

Como aponta Sant’Anna (2014b), ele não se prendia apenas às matrizes legais em voga na 

Europa, como a legislação francesa; pelo contrário, Mário de Andrade propôs uma matriz 

conceitual completamente original, que poderia ter feito o Brasil pioneiro no tema caso tivesse 

ido adiante. Como patrimônio eram reconhecidas manifestações culturais das mais diversas 

naturezas como aldeamentos, cantos, culinária indígena, mocambos, cerâmica, jardins e a 

própria arquitetura popular em si (MINC/SPHAN/FNPM, 1980). 

Para além disso, na concepção andradiana a paisagem estaria em grande parte vinculada à 

produção indígena ou popular, prevendo a inscrição, no Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico, de monumentos e paisagens relacionados à arte arqueológica, 

ameríndia e popular, que não estariam representadas apenas por artefatos colecionáveis, 

mas também por sua apropriação e ocupação territorial. Desta forma, em seu anteprojeto para 

a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional (SPAN)9, Mário de Andrade define como 

patrimônio “todas as obras de arte pura ou de arte aplicada, popular ou erudita, nacional ou 

estrangeira” (MINC/SPHAN/FNPM, 1980, p. 55-58). 

Essas observações vêm confirmar o fato já bastante comentado de que a 
preocupação em valorizar o popular é, sem dúvida, um traço marcante na 
obra de Mário, tanto cultural quanto institucional. Ou seja, o popular enquanto 
objeto e o povo enquanto alvo. No texto do anteprojeto nota-se, inclusive, um 
cuidado em não privilegiar, do ponto de vista da atribuição de valor, as formas 
de expressão cultas. Em princípio, todas as obras de arte, tanto as eruditas, 
das Belas-Artes, quanto as populares, arqueológicas, ameríndias e 
aplicadas, poderiam ser inscritas nos Livros do Tombo. (FONSECA, 2017, p. 
105) 

De acordo com as fontes oficiais da própria instituição, a escolha do nome de Rodrigo M. F. 

de Andrade para seu comando teria ocorrido a partir da indicação do próprio Mário de Andrade 

(MINC/SPHAN/FNPM, 1980); entretanto, Sant’Anna (2014b) aponta a existência de uma outra 

versão, que credita apenas a Manuel Bandeira a sugestão. De todo modo, Rodrigo M. F. de 

Andrade foi o escolhido pelo Ministro Capanema para dirigir o SPHAN ainda em seu período 

experimental, em 1936, sendo ele o responsável pela redação do Decreto-Lei nº 25/1937, 

promulgado em 30 de novembro daquele ano, poucos dias após o golpe de estado 

encabeçado por Getúlio Vargas e a instauração do Estado Novo. 

Advogado de formação, Rodrigo M. F. de Andrade reconhecia a estirpe de um intelectual 

como Mário de Andrade e o seu empenho em conciliar a experiência internacional no campo 

da preservação com o meio brasileiro; entretanto, pouco aproveitou do seu anteprojeto. O 

 
9 Sant’Anna (2014b) destaca que a definição de arte utilizada por Mário de Andrade e a noção de 
cultura são equivalentes em seu discurso. 
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primeiro e mais longevo diretor do SPHAN entendia que o anteprojeto do poeta paulista não 

tinha serventia do ponto de vista legal, bem como “previa instituições que as condições do 

país talvez não comportassem” (ANDRADE, 2012, p. 107). Por conseguinte, auxiliado por 

juristas imbuídos do objetivo de garantir a constitucionalidade do texto, levando-se em conta 

que o debate sobre a função social da propriedade era muito recente no país e a nova lei 

possivelmente seria alvo frequente de contestações, o texto final do Decreto-Lei nº 25/1937 

optou por seguir um caminho mais “seguro”, trazendo a seguinte definição do que viria a ser 

o patrimônio nacional: 

Art. 1º - Constitue (sic) o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 
interêsse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 
Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico. 

[…] 

§ 2º - Equiparam-se aos bens a que se refere o presente e são também 
sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e 
paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que 
tenham sido dotados pelo (sic) natureza ou agenciados pelo (sic) indústria 
humana. 

O texto se manteve restrito a bens móveis e imóveis, muito inspirado na legislação francesa, 

cujo instrumento jurídico, denominado classement, serviu de inspiração para o instrumento 

brasileiro, o tombamento. Além disso, como destaca Sant’Anna (2014), o texto não respaldou 

a produção de manifestações culturais populares como previsto no anteprojeto, mantendo 

uma concepção de patrimônio muito ligada ao caráter monumental do bem e deixando uma 

ampla gama de manifestações culturais no limbo por algumas décadas. 

Dentre os bens selecionados naquele primeiro momento, foram claramente privilegiados 

aqueles ligados ao nosso passado colonial. El-Dahdah (2004) destaca que a modernidade, 

no Brasil, coincidiu com o momento em que o país procurava construir uma identidade 

nacional. Nota-se, por um lado, que com a abertura ocorrida durante o século XIX a partir da 

transferência da Corte, da vinda da Missão Artística Francesa e da abertura dos portos, 

passou a penetrar no país novos gostos, costumes e manifestações artísticas – pelo menos 

nos grandes centros. As elites nacionais absorveram a produção europeia seguindo os 

cânones da arquitetura eclética, o que ocasionou “o abandono das velhas soluções coloniais” 

(REIS FILHO, 1987, p. 36). Esta abertura proporcionou, segundo Reis Filho (1987), o ingresso 

do Brasil no mundo contemporâneo, levando o país a uma série de transformações 

socioeconômicas e tecnológicas que desprestigiariam os velhos hábitos de construir e habitar. 

Entretanto, se os novos esquemas arquitetônicos do século XIX representaram o esforço de 

adaptação às condições de ingresso do Brasil na contemporaneidade (REIS FILHO, 1987), a 

valorização da arquitetura do período colonial pelos modernistas, na primeira metade do 
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século XX, representaria um esforço de resistência cultural às representações europeizantes 

e de reforço da nacionalidade (SANT’ANNA, 2014b). 

Esta valorização da produção do período colonial também advinha dos adeptos da arquitetura 

neocolonial10, porém, sob ponto de vista muito distinto. Importante frisar que antes de 

romperem e adentrarem às fileiras do modernismo, tanto Mário de Andrade como Lucio Costa 

“estiveram vinculados, por caminhos diversos, à campanha pela valorização da arquitetura 

colonial brasileira lançada por Ricardo Severo, em 1914, que lançaria as bases teóricas, por 

assim dizer, do movimento que ficaria conhecido por neocolonial” (PINHEIRO, 2018, p. 52).  

Foi José Marianno Filho, um dos principais expoentes deste movimento, um dos responsáveis 

pelo início dos estudos sobre arquitetura tradicional na então Escola Nacional de Belas Artes 

(ENBA), através da qual, estudantes de arquitetura, como Lucio Costa, fizeram viagens de 

estudos para conhecer as cidades mineiras. Mário de Andrade também excursionou por Minas 

nos meados dos anos 1920, onde passou, entretanto, a ter maior contato com figuras como 

Carlos Drummond de Andrade e o próprio Gustavo Capanema.  

Posteriormente, segundo Wisnik (2007, p. 169), “ambos elegeram as manifestações culturais 

populares, coletivas, rurais e anônimas como base para a criação de uma cultura moderna 

erudita no país”, com significativas diferenças de percurso11. E foi justamente a partir deste 

comum apreço pela arquitetura colonial mineira, conforme Pinheiro (2018), que floresceram 

os primeiros contornos da preservação do patrimônio nacional. 

Concomitantemente ao seu rompimento com o movimento neocolonial ao final da década de 

1920, Lucio Costa encontrou no modernismo a oportunidade de criar uma arte brasileira, que 

reforçasse o caráter e a identidade nacional. Com certa aversão à arquitetura do século XIX, 

a busca por uma tradição que reforçasse esse projeto se deu, então, em torno das cidades e 

do barroco mineiro, uma produção entendida como bastante original e representativa do 

engenho artístico brasileiro. Deste modo, se consolidou, por meio dos modernistas, uma 

postura de negação a respeito do século XIX e de “ressignificação” da arquitetura brasileira 

do período colonial, especialmente a do século XVIII. A postura em relação a essa herança 

colonial abriu caminho, segundo El-Dahdah (2004, p. 290), “para que alguém como Costa 

veja na modernidade a possibilidade de um programa de preservação, contando com o 

passado para legitimar um projeto modernista”. 

 
10 A respeito da arquitetura neocolonial brasileira e suas relações com o modernismo e o campo da 
preservação do patrimônio, ver Pinheiro (2011). 
11 A esse respeito, ver Wisnik (2007). 
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Como aponta Sant’Anna (2014), as preocupações dos modernistas, contudo, iam além de 

valorizar sua própria produção artística, perpassando a própria ideia de “civilizar” o Brasil, ao 

buscar instituir uma tradição e valorizar a cultura nacional que se tornava cada vez mais 

europeizada. A finalidade do objeto artístico modernista teria sido, no Brasil, produzir 

simultaneamente um futuro e uma tradição, encontrando um lugar na história para o presente 

(GORELIK, 2005). Este projeto de construção de uma “nação civilizada” necessitaria, para 

ser exequível, do apoio do Estado. O que não chegou a ser um obstáculo, tendo em vista que 

o próprio Getúlio Vargas se voltou para Minas Gerais para construir o seu discurso 

nacionalista (EL-DAHDAH, 2004). O Estado getulista, segundo Gorelik (2005, p. 162), 

“encontrará na arquitetura a resposta às suas demandas representativas e um veículo 

extraordinário de unificação simbólica nacional”. 

Desde a década de 1930, mas especialmente a partir do concurso para o novo prédio do 

Ministério da Educação e Saúde (MES) – pasta que desempenharia papel fundamental na 

reconfiguração da cultura brasileira –, Lucio Costa e outros modernistas já estavam de alguma 

forma envolvidos com o Ministério e com o Ministro Capanema – ao mesmo tempo em que 

este iniciava os trâmites para a criação do SPHAN. Conforme Nery (2020, p. 45), a construção 

deste edifício e a expressão arquitetônica adotada  

revelam a luta e a vitória que colocou o modernismo definitivamente no centro 
decisório que formulou e formatou a cultura brasileira, ou pelo menos a parte 
institucionalizada dessa ‘nova’ cultura, que não só reposicionou o país no 
campo cultural perante o panorama mundial, mas também traçou as guias 
para seu futuro e redesenhou em certa medida seu passado. 

O envolvimento, então, se deu em diversas esferas; Rodrigo M. F. de Andrade, por exemplo, 

participou do governo Vargas desde os primeiros anos da década de 1930 (CHUVA, 2017), 

ocupando o posto de chefe de gabinete do Ministro Francisco Campos – que precedeu 

Capanema –, quando sugeriu o nome de Lucio Costa para dirigir a ENBA, o que acirraria 

ainda mais a disputa entre modernistas e acadêmicos tradicionalistas. Já Carlos Drummond 

de Andrade foi o chefe de gabinete de Capanema até o fim da sua gestão. Foi ainda o próprio 

Rodrigo quem sugeriu ao Ministro Capanema a recusa do resultado do concurso para a nova 

sede do MES (atual Palácio Gustavo Capanema), abrindo caminho para a proposta de Lucio 

Costa; além disso, seria o Ministro Capanema o responsável por fazer a ligação entre Oscar 

Niemeyer e Juscelino Kubitschek para a construção da Pampulha na década de 1940 – 

relação frutífera que perduraria ainda por algumas décadas, culminando na construção de 

Brasília (GORELIK, 2005). 

Com produção e discurso sólidos, que iam muito além da arquitetura, os modernistas 

encabeçaram também a implantação da política de preservação brasileira; dividendo político 

que advinha, segundo Gorelik (2005), da capacidade comunicativa dos arquitetos 
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modernistas e do movimento de modo geral. Esta situação, contudo, era um pouco incomum, 

levando-se em consideração o cenário internacional. Certos arquitetos modernistas, como Le 

Corbusier, desenvolveram uma relação problemática com a questão da preservação de 

edifícios e tecidos urbanos antigos. O Plan Voisin, por exemplo, proposto por Le Corbusier 

para Paris em 1925, se propunha, como aponta Choay (2017, p. 194), a “destruir a malha dos 

velhos bairros de Paris, substituída por arranha-céus padronizados, conservando apenas 

alguns monumentos heterogêneos […]”. 

Entretanto, não restam dúvidas, segundo Sant’Anna (2014b, p. 152), que muitos destes 

intelectuais foram atraídos ao Estado “pela possibilidade de implementar projetos políticos”. 

Sem os poderes ditatoriais conferidos a Getúlio Vargas, segundo Pedrosa (2015), 

experiências como o MES e a Pampulha talvez não tivessem tido lugar. 

Assim, da consciência da importância do domínio cultural por Getúlio Vargas 
para a perpetuação de seu domínio para a construção de sua nova nação e 
da pretensa certeza dos intelectuais modernistas sobre o caminho correto a 
ser seguido para a formação de uma nova nação, dar-se-ia a aliança que 
unificou autoritarismo e vanguarda, costurada pelo problema da 
nacionalidade como tangência central dos interesses de ambos os lados. 
Essa questão é decisiva, e mesmo que por motivações distintas, é a solução 
da nacionalidade via ‘brasilidade’ que coloca governo e intelectuais em 
comunhão. (NERY, 2020, p. 50) 

Os modernistas e todo o grupo do SPHAN estavam unidos em torno da crença de uma 

emancipação cultural brasileira, encarando com seriedade “o seu papel de reveladores e 

descobridores do patrimônio cultural da nação, aliada à preocupação de legitimá-lo 

socialmente”, e sobre o qual deveriam obrigatoriamente produzir conhecimento (SANT’ANNA, 

2014b, p. 150). 

Sendo assim, em meados do primeiro ano de funcionamento do SPHAN, Rodrigo M. F. de 

Andrade começou a organizar o material para a publicação da edição nº 1 da Revista do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – doravante Revista do Patrimônio. 

Conforme Sant’Anna e Paz (2021, p. 5), configurou-se na revista “um espaço privilegiado para 

o debate de vários temas correlatos, inclusive o da arquitetura popular [...]”, possibilitado pela 

criação do SPHAN em 1937. O campo de estudos da arquitetura popular surge neste 

momento de forma mais explícita e sistemática, segundo os autores, “em articulação às 

questões que animavam o campo do patrimônio [...]” (SANT’ANNA e PAZ, 2021, p. 6). 

Rodrigo M. F. de Andrade pediu insistentemente a Mário de Andrade que enviasse um texto 

de sua autoria, chegando até a adiar a publicação em alguns dias para que este fosse 

incorporado. Em troca de cartas, possivelmente após questionamento do poeta sobre 

determinado tema que desejava tratar neste número inaugural, o diretor do SPHAN afirmou 

que o “folk-lore” por enquanto não teria lugar na revista, defendendo que fosse introduzido 
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após a promulgação do Decreto-Lei nº 25/1937 – o que só ocorreria ao final daquele ano –, 

para que o tema a ser tratado pudesse ser compreendido a partir do conceito de arte popular 

(ANDRADE, 1987).  

Mário de Andrade escreveu para este primeiro volume, então, um texto sobre a Capela de 

Santo Antônio, localizada em São Roque/SP, construída pelo bandeirante Fernão Paes de 

Barros no século XVII. Logo de início, o poeta afirma que durante os séculos XVIII e XIX, 

momento em que surgiram “as nossas mais belas grandezas coloniais” – se referindo aos 

monumentos baianos, pernambucanos, cariocas, mas, especialmente, à arquitetura mineira 

–, São Paulo ainda estaria fragilizada, não tendo sido capaz de produzir monumentos de arte. 

Desta forma, entendendo a singela capela de Santo Antônio, construída em taipa, pedra e 

pau-a-pique, como um testemunho relevante para a formação da identidade nacional, 

figurando-a na publicação inicial da Revista do Patrimônio, afirmou que neste caso caberia a 

adoção de outro critério de valoração, realçando o valor histórico ao invés do enaltecimento 

de sua beleza (ANDRADE, 1937). Assim, através da reverência e defesa de “capelinhas 

toscas”, como trata o próprio autor, Mário de Andrade já demonstrava uma compreensão 

ampla acerca dos valores culturais. 

Outro texto de suma importância desta mesma publicação, abordando também a arquitetura 

popular, é o de Lucio Costa. No artigo Documentação Necessária, Costa (1937) trata da 

arquitetura civil do período colonial, tecendo comentários elogiosos aos mestres construtores 

portugueses que teriam para cá trazido os saberes relativos às técnicas construtivas, aos 

poucos adaptadas, em sua visão, aos contatos com africanos e indígenas, bem como às 

peculiaridades das terras brasileiras.  

Neste texto inaugural, Lucio Costa (1937, p. 31-33) chama a atenção para a baixa quantidade 

de estudos acerca da arquitetura brasileira antiga, destacando que “com relação à arquitetura 

civil e particularmente à casa, nada, ou quasi (sic) nada, se fez”, destacando a importância de 

os estudos e a produção desta arquitetura serem feitos “senão pelo homem do ofício, ao 

menos com a assistência dele, afim de garantir exatidão técnica e objetividade, sem o que 

perderia a própria razão de ser”. Para além disso, não perde a oportunidade, a nosso ver, 

para tecer críticas aos adeptos do neocolonial, defendendo a produção de conhecimentos 

sobre esta arquitetura não somente para prover de material os futuros pesquisadores, mas 

também para que se possa “aproveitar a lição de sua experiência de mais de trezentos anos, 

e outro modo que não esse de lhe estarmos a reproduzir o aspecto já morto” (COSTA, 1937, 

p. 33). 

Como aponta Pinheiro (2018), Costa enfatiza o estudo da arquitetura popular em suas mais 

variadas manifestações, salientando a necessidade de se estudarem não somente as de 
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maior porte, como as casas de fazenda ou os sobrados urbanos, mas também as edificações 

mais modestas, como as pequenas casas térreas urbanas, de testada estreita e cobertura em 

duas águas.  

Observa-se ainda que a análise que faz acerca dos sistemas construtivos destas edificações 

perpassa a própria afirmação do discurso modernista. Ao elogiar a arquitetura popular 

portuguesa, afirmando que esta despertaria mais interesse que a erudita, bem como 

destacando a proporcionalidade entre seus elementos e sua “saúde plástica perfeita”, 

características que segundo ele foram transferidas para nossas terras por aqueles antigos 

mestres que aqui aportaram, Costa (1937, p. 31) buscou reforçar a conexão criada entre a 

arquitetura moderna e a arquitetura do período colonial, buscando demarcar a produção 

moderna em um lugar de continuação da antiga, uma herdeira da “boa tradição”. Encontrando, 

assim, um lugar na história para o presente, que passaria então a ser legitimado pelo passado, 

como sinaliza Gorelik (2005). Segundo Wisnik (2007, p. 176), Costa “sistematiza a eleição do 

patrimônio construído brasileiro sob olhar moderno, valorizando os exemplares de arquitetura 

popular em oposição à erudita”. 

Aliás, o engenhoso processo de que são feitas – barro armado com madeira 
– tem qualquer coisa do nosso concreto-armado e, com as devidas cautelas, 
afastando-se o piso do terreno e caiando-se convenientemente as paredes, 
para evitar-se a humidade e o “barbeiro”, deveria ser adotado para as casas 
de verão e construções econômicas de um modo geral. (COSTA, 1937, p. 34) 

Tal passagem levanta duas questões importantes. Em primeiro lugar, nota-se por parte de 

Lucio Costa a tentativa de criar uma conexão não somente formal, como o faz por meio de 

croquis, mas também acerca dos sistemas construtivos, comparando a armação em madeira 

do pau-a-pique com a armação em aço do concreto armado, apresentando a nova arquitetura 

não como uma alternativa, mas sim como uma continuidade da antiga e, como destaca Gorelik 

(2005), como uma conclusão das tentativas anteriores de modernização. 

[…] Costa vai procurar apresentar a nova arquitetura não como uma 
alternativa, mas como a conclusão – sintetizadora e superadora – de todas 
as buscas dos anos vinte, as do modernismo, as do regionalismo e as do 
neocolonial, materializando desse modo na arquitetura a aspiração dos 
jovens intelectuais, compartilhada a partir de 30 pelo Estado: a produção de 
uma língua nacional. (GORELIK, 2005, p. 163) 

Além disso, observa-se o entendimento de que estes sistemas e técnicas construtivas 

tradicionais poderiam e deveriam ser utilizados em novas construções, especialmente em 

habitações ou conjuntos habitacionais para a população de baixa renda. Discorreremos sobre 

esta questão mais à frente, mas é importante frisar que a arquitetura popular é, muitas vezes, 

rodeada de preconceitos e desinformações – especialmente no que se refere à arquitetura 

em terra –, o que tem feito com que estas técnicas e sistemas caiam cada vez mais em 

desuso. Como aponta Pedrosa (2015), obviamente que estas técnicas artesanais seriam 
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insuficientes para atender às demandas de produção em massa da construção civil, 

impulsionada pelo desenvolvimento da industrialização no pós-guerra. Contudo, na prática, 

menospreza-se o uso sustentável que estes materiais proporcionam, o que poderia alça-los 

a uma solução possível para o problema da moradia, a ser explorada pelo poder público. 

Em suma, ambos os artigos se configuram, conforme Pinheiro (2018, p. 76-77), como 

“diálogos entrecruzados entre tradição e modernidade”, sem deixar de reverberar o contexto 

cultural dos anos 1920 e ainda ressoando, de algum modo, as ideias de importantes figuras 

do neocolonial. Além disso, delineia-se, segundo a autora, “a importância dos estudos sobre 

temas como a arquitetura popular, técnicas e saberes construtivos, que constituirá um viés 

muito inovador dos estudos e pesquisas do Iphan desde seus primórdios [...]”. 

Nas publicações seguintes, especialmente ainda em fins da década de 1930 e na primeira 

metade da década de 1940, a produção arquitetônica popular foi o tema de alguns artigos da 

Revista do Patrimônio, como em Notas sôbre a Arquitetura Rural Paulista do Segundo Século, 

de Luis Saia (1944), e A casa de moradia no Brasil antigo, de José Wasth Rodrigues (1945). 

É também significativo que o número inaugural da série Publicações do SPHAN tenha sido o 

livro Mucambos do Nordeste, de Gilberto Freyre (1967), publicado originalmente em 1937. 

Especialmente se considerarmos o fato de que, como Chuva (2017, p. 257) aponta, o objetivo 

da série era “produzir estudos minuciosos sobre objetos específicos da cultura material, 

basicamente aqueles integrantes do universo selecionado como patrimônio histórico e 

artístico nacional, ou ainda estudos sobre os artistas e artífices que os produziram”. No 

prefácio, salientando-se o caráter técnico e a seriedade do órgão, Rodrigo M. F. de Andrade 

destaca que os trabalhos que viriam em seguida abordariam, para além das artes plásticas, 

aplicadas e monumentos, também questões de nossa arqueologia, de nossa etnografia, de 

nossa arte popular [...]” (ANDRADE, 1967, p. XVII). No entanto, apesar de aparentemente 

incluir bens desse tipo no rol de patrimônios históricos e artísticos do Brasil, Rodrigo M. F. de 

Andrade faz questão de ressaltar o caráter artístico das produções populares, ressaltando 

características que poderiam conectá-la ao discurso modernista e aos valores universais. 

Porque os nossos tipos de habitação popular não têm somente interêsse 
documentário, do ponto de vista do historiador e do sociólogo, possuindo, 
como possuem muitas vêzes, os traços essenciais que distinguem os 
exemplares autênticos de boa arquitetura. 

[...] O critério de economia, obstando a que os arquitetos dos mucambos se 
deixem influir por intenções decorativas, dá a êsses tipos de habitação aquela 
“saúde plástica” a que aludia o Sr. Lucio Costa”. E, por vêzes, as mesmas 
contingências econômicas impelem o engenho popular a invenções que 
aparentam algumas dessas construções rudimentares às lídimas expressões 
da melhor arquitetura. (ANDRADE, 1967, p. XV) 
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Como se pode ver, um discurso muito afinado ao de Lucio Costa, a quem Rodrigo M. F. de 

Andrade se refere, neste mesmo texto, como o “herdeiro legítimo da melhor tradição da 

arquitetura brasileira e seu insigne renovador” (ANDRADE, 1967, p. XIV). 

Segundo Chuva (1967, p. 264), o estudo de Freyre visa “uma leitura da inventividade e 

apropriação popular das técnicas construtivas portuguesas tradicionais, que, posteriormente, 

foi muito pouco valorizada nas ações de proteção do Sphan”. De fato, a atenção dispendida 

à arquitetura popular não foi transposta com a mesma intensidade da produção intelectual 

para as ações de patrimonialização, como atesta Dantas (2021) ao examinar o lugar da 

arquitetura popular na linha editorial do IPHAN. Segundo Weimer (2012), este início promissor 

durou muito pouco até que a atuação da instituição tomasse outros rumos. No entendimento 

do autor, inclusive, manifestações de natureza popular teriam sido “travestidas de eruditas” 

para que se tornassem alvo da instituição, citando o exemplo dos mestres portugueses das 

cidades mineiras, que tiveram formação artesanal, mas teriam sido “qualificados como 

arquitetos eruditos na medida em que só passaram a ser valorizadas suas obras de destaque, 

em especial as construções religiosas” (WEIMER, 2012, p. XXXVI-XXXVII). 

Estas convicções e ideais nos quais o patrimônio histórico e artístico nacional foi fundado, 

refletiram-se intensamente nas ações do SPHAN durante a chamada “fase heroica” da 

instituição – como é conhecido o período sob a administração de Rodrigo M. F. de Andrade12. 

Através da busca pela tradição na arquitetura do período colonial, justificada pela 

“honestidade” dos sistemas construtivos, pela “justeza” de suas proporções, pela “saúde 

plástica perfeita” como Lucio Costa gostava de descrever, as cidades mineiras oriundas da 

mineração de ouro e diamante foram o foco da atuação inicial do SPHAN. Compreendendo a 

produção artística daquele lugar como única no Brasil, entendia-se, como aponta Sant’Anna 

(2014b, p. 154), que lá se encontrava o atestado do nascimento cultural do Brasil, “a prova de 

que o povo brasileiro teria sido capaz de produzir uma arte da melhor qualidade sem a mera 

reprodução dos modelos europeus”.  

Chuva (2017, p. 42, grifo da autora) aponta que se designou como patrimônio histórico e 

artístico no Brasil “aquilo que foi classificado como arquitetura tradicional do período colonial, 

representante ‘genuína’ das origens da nação”, em um momento no qual foram privilegiados 

os bens dos estados da Bahia, de Pernambuco, mas especialmente aqueles de Minas Gerais. 

Em 1938, primeiro ano efetivo de atuação do SPHAN, além dos inúmeros tombamentos 

individuais de bens religiosos naquele estado, neste e no ano seguinte, seis cidades mineiras 

 
12 Rodrigo M. F. de Andrade permaneceu no cargo mesmo com a ruptura democrática causada pelo 
golpe militar, se aposentando em 1967, três décadas após o início dos trabalhos. Escolheu como seu 
sucessor o arquiteto Renato Soeiro. (SANT’ANNA, 2014b) 



 

 

53 

inteiras foram tombadas enquanto conjuntos arquitetônicos e urbanísticos: Diamantina, 

Mariana, Ouro Preto, São João del Rei, Serro e Tiradentes.  

É importante notar, no entanto, que o valor estético foi a característica predominante destes 

tombamentos. Embora fossem constituídas em grande parte por uma arquitetura de natureza 

popular – ou vernácula –, especialmente aquela das residências, estas cidades foram 

entendidas como obras de arte excepcionais, todas inscritas no Livro do Tombo das Belas 

Artes (LBA), sendo comum a utilização da expressão “cidade-monumento” para descrevê-las. 

É evidente que o tombamento foi feito como conjunto e não a partir de um reconhecimento 

individual ou particular da sua arquitetura popular, mas a dimensão artística que também 

concordamos que tais conjuntos possuem advém justamente da produção popular e da sua 

interação na/com a paisagem. 

Enquanto isso, na Bahia, Pernambuco ou mesmo no Rio de Janeiro, a maioria dos 

tombamentos dos primeiros anos se deu de forma individual e relacionada aos bens 

religiosos, predominantemente inscritos no LBA. Chuva (2017) destaca que o século XVIII foi 

considerado o marco a partir do qual Minas assumia papel preponderante a partir de sua 

produção arquitetônica, denominada de “tradicional”. Enquanto isso, a produção anterior a 

esse período era entendida como uma “arquitetura arcaica”. Neste sentido, Salvador e 

Pernambuco, por exemplo, não tiveram tombamento de conjuntos naquele momento, 

recaindo o foco especialmente sobre suas igrejas e fortificações. O próprio Rodrigo M. F. de 

Andrade negava, de algum modo, as possíveis heranças indígenas na nossa arquitetura, 

considerando fundamental a reafirmação de uma herança portuguesa (CHUVA, 2017).  

Como aponta a autora, era frequente nos discursos dos agentes do órgão, naqueles primeiros 

anos, expressões que relacionavam a coleção dos bens da cultura material selecionados 

como patrimônio com “a ‘memória nacional’ ou a produção cultural ‘mais autêntica’ da nação”, 

desqualificando o que não estivesse aí incluído, como algo “não significativo da ‘brasilidade’” 

(CHUVA, 2017, p. 210, grifos da autora). 

Com efeito, por meio da construção do discurso legal, foram reificadas ideias 
construídas num tempo e lugar muito precisos [...]. O Estado se atribuiu o 
papel de agente da memória da nação, detentor da tutela do patrimônio 
histórico e artístico nacional – e também de sujeito da história. (CHUVA, 2017, 
p. 175-176) 

Enquanto a seleção do que seria considerado patrimônio resgatou a produção artística e 

arquitetônica do período colonial, aquela “arquitetura tradicional” reafirmadora das nossas 

raízes portuguesas, como apontou Chuva (2017), as feições desta produção também 

influenciaram as intervenções e ações de restauração empreendidas nos conjuntos e 

edificações tombadas. A apreciação estética e formal do olhar modernista, aliada à conexão 
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criada com a arquitetura do período colonial e ao entendimento de ter havido uma ruptura na 

produção arquitetônica brasileira a partir do século XIX, ocasionaram ainda a rejeição das 

contribuições ecléticas e neocoloniais, bem como as expressões e contribuições das culturas 

africanas e indígenas. 

Segundo Chuva (2017, p. 242), além de tratarem das descrições arquitetônicas e dos 

materiais utilizados, e de demonstrarem um conhecimento específico das técnicas 

construtivas dos bens, os pareceres técnicos deste período versavam “sobre os trabalhos de 

restauro necessários para voltar-lhes a ‘feição original’”. Esta preocupação com uma certa 

unidade arquitetônica primitiva estaria presente inclusive nos debates do Conselho 

Consultivo, segundo a autora. Estando os agentes do órgão aparentemente alheios às 

discussões e teorias europeias de restauro, Sant’Anna (2014b) aponta que quando havia 

recurso para tal empreendimento, eram removidos platibandas, frontões e decorações de 

gosto eclético, e reconstituídos elementos como beirais e cimalhas. Era como se só houvesse 

espaço para a herança colonial e para o moderno, sucessor natural da “tradição”. 

O dispositivo de patrimônio agenciado pelos modernistas estruturava-se 
discursivamente em torno de enunciados de nacionalidade, qualidade 
artística, originalidade e autenticidade que, por sua vez, legitimavam a 
seleção do que deveria permanecer e, ao mesmo tempo, informavam a 
decisão do que deveria ser eliminado ou, simplesmente, poderia ser 
destruído. Assim, produziram-se objetos que, ao mesmo tempo em que 
concretizavam uma ideia de nação brasileira, colocavam em circulação 
esquemas discursivos que identificavam e realimentavam uma noção de 
patrimônio na qual a produção moderna se inseria naturalmente. 
(SANT’ANNA, 2014b, p. 200) 

Como consequência disso, a autora sinaliza que 

as visibilidades produzidas através dos tombamentos e, especialmente, das 
restaurações, contribuíram enormemente para a disseminação, num espectro 
maior da sociedade, de certos quadros visuais que se impuseram como 
patrimônio, obscurecendo outros. (SANT’ANNA, 2014b, p. 200) 

Quanto à inserção de edificações novas nos conjuntos tombados, Sant’Anna (2014b) 

constata, através de parecer de Rodrigo M. F. de Andrade e de entrevista feita com Lucio 

Costa, a ideia de que estas edificações deveriam preencher as lacunas se inspirando nas 

características da arquitetura antiga, porém sem imitá-la, evitando-se assim a criação de 

pastiches, mas também evitando “chamar a atenção”. Lia Motta (1987) enfatiza que esse tipo 

de intervenção era visto como um retoque, devendo a edificação se diluir no contexto antigo. 

Já as edificações de maior porte, mais afastadas do núcleo histórico, teriam mais liberdade 

projetual, desde que modernas e de “boa arquitetura”. Deste modo, já a partir da década de 

1950, de acordo com Sant’Anna (2014b, p. 185), foram adotadas “regras rígidas para a 

composição de fachadas, baseadas nas características da arquitetura tradicional e na 

reprodução das linhas gerais das edificações vizinhas”. 
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Ilustrativo destes quadros visuais impostos é o fato de que décadas mais tarde, a partir de 

estudo focalizado em Ouro Preto e publicado em 1987 na Revista do Patrimônio, Motta (1987) 

atestaria que o surgimento destas normas generalizadas acarretou em maior rigidez e controle 

sobre a composição das fachadas. Estas diretrizes, pensadas à princípio para exceções, 

acabaram se generalizando e ocasionando o que a autora denominou de “estilo patrimônio”. 

Elementos como beirais em cachorro, folhas em rótulas, calhas ou guilhotinas, e telhado em 

duas águas com telha capa/canal passaram a ser exigidos, enquanto frontões e platibandas 

eram vistos como elementos passíveis de remoção. 

A “persistência no controle das fachadas para manutenção do estilo e da estética colonial”, 

como aponta Motta (1987, p. 115-116), ocasionou, como consequência, cenários capazes de 

enganar tanto o espectador menos familiarizado quanto o especialista. Além disso, como um 

reflexo da adoção de tais medidas e da recusa de projetos que não as atendessem, os novos 

projetos, legalizados ou não, passaram a adotar de antemão as recomendações. Deste modo, 

ao mesmo tempo em que compreende a força do tombamento em preservar o acervo antigo, 

Motta (1987, p. 113) realça “a participação do próprio Patrimônio como promotor do que hoje 

é, justamente, chamado de ‘estilo Patrimônio’ pelos moradores locais”. 

Quanto aos tombamentos, Sant’Anna (2014b) destaca que até o final da década de 1960 os 

mesmos ainda eram orientados por um juízo artístico e estético, sendo as cidades e centros 

históricos tombados neste período ainda inscritos no LBA; uma exceção importante de se 

destacar aqui são os conjuntos de Congonhas do Campo, em Minas Gerais, e de São 

Cristóvão, em Sergipe, considerados como já descaracterizados e, por isso, inscritos no 

LAEP, bem como Vassouras, no Rio de Janeiro, considerada íntegra mas escrita neste livro 

por ter sido fundada no século XIX, segundo a autora. 

Enfim, a atuação dos modernistas e de todo o corpo do SPHAN, nestas primeiras décadas, 

foi fundamental para que se protegesse uma série de monumentos e conjuntos urbanos que 

estavam sob constante ameaça, bem como para consolidar o campo da preservação no país, 

garantindo a constitucionalidade da função social da propriedade e a jurisprudência das ações 

de proteção do patrimônio nacional. Entretanto, conforme Pollak (1989), um trabalho de 

enquadramento da memória coletiva – como o que foi capitaneado aqui pelos modernistas na 

construção do patrimônio nacional –, das interpretações do passado que se quer salvaguardar 

e que servem para manter a coesão dos respectivos grupos, não pode se dar de forma 

arbitrária; pelo contrário, deve se embeber do material concedido pela história e reinterpretar 

incessantemente o passado, sob pena de ter sua credibilidade questionada em embates 

futuros. 



 

 

56 

Embora a arquitetura popular tenha sido de fato valorizada pelas primeiras publicações oficiais 

do órgão, na prática, como explicitado, o SPHAN manteve-se substancialmente voltado às 

cidades mineiras e aos bens monumentais do período colonial, exaltando de alguma forma a 

grandeza deste patrimônio de pedra e cal, em um processo de supervalorização e de 

seletividade no que se refere às contribuições europeias na construção do patrimônio 

nacional. Como destaca Fonseca (2004), a diversidade étnica e cultural brasileira não era 

valorizada pelas elites dominantes no início do século XX; desta forma, bens de grupos 

étnicos diversos e tradições populares ficaram à margem da política federal de preservação. 

Por sua vez, às edificações mais modestas dos conjuntos, de natureza popular, foram 

conferidas uma atenção secundária por parte do SPHAN, ficando também à margem das 

políticas e práticas de preservação. 

A arquitetura popular, objeto da retórica de Lucio Costa no primeiro número da Revista do 

Patrimônio, foi utilizada para legitimar o discurso modernista e firmar uma conexão entre 

ambas as produções, o que faria da arquitetura moderna a continuidade da arquitetura civil 

do período colonial, a herdeira da “boa tradição”. Embora fosse reconhecida no anteprojeto 

de Mário de Andrade como um bem digno de preservação por si só, pouca atenção foi 

dispendida à esta produção de fato, sendo ela protegida, na maioria das vezes, pelo 

tombamento de conjunto aplicado à algumas cidades, compondo o cenário urbano em meio 

aos monumentos – especialmente edifícios religiosos –, e cuja preservação e tratamento, ao 

longo do tempo, foi se dando apenas no que toca ao aspecto externo das edificações. 

Se Lucio Costa foi fiador desse novo campo que se formava em torno da proteção estatizada 

do patrimônio, calcado no conhecimento técnico sobre a “arte tradicional” brasileira, Mario de 

Andrade parece não ter encontrado a mesma acolhida. De um lado, a profundidade do seu 

anteprojeto ficou de lado em detrimento de uma maior segurança da legislação a ser firmada. 

Conforme Chuva (2017, p. 189), “seu projeto totalizante de conhecimento e preservação da 

‘cultura brasileira’ esteve à margem do que efetivamente se constituiria no Sphan”. Além 

disso, a autora ainda aponta que quando houve o desmonte da Secretaria de Cultura de São 

Paulo, Mário partiu em uma espécie de autoexílio para o Rio de Janeiro, pedindo um lugar no 

MES, o que só veio a ocorrer em 1941. Segundo o prof. Paulo Ormindo de Azevedo13, a 

impressão é a de que Mário de Andrade foi marginalizado dentro do IPHAN. Azevedo entende 

que prevaleceu no órgão a matriz de Gilberto Freyre, que passou a ser um prestigiado 

funcionário e membro do Conselho Consultivo, enquanto Mário de Andrade teria voltado 

desgostoso para São Paulo e vivido os últimos anos da sua breve vida no interior. No entanto, 

 
13 Entrevista concedida ao autor em 25/09/2019. 
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o legado do eminente poeta paulista e o reconhecimento que fazia das tradições populares 

diversas como constitutivas da identidade nacional não foram de modo algum apagados, 

sendo retomados décadas mais tarde nas discussões em torno da ampliação da noção de 

patrimônio. 

Durante a década de 1960, mudanças significativas em relação à abordagem patrimonial, 

tanto no órgão como também na esfera internacional, alteraram o tratamento e redirecionaram 

os olhares em torno desta produção arquitetônica. Produto do II Congresso Internacional de 

Arquitetos e de Técnicos de Monumentos Históricos, realizado em 1964, a Carta de Veneza 

permanece até hoje como um documento basilar no campo da conservação e da restauração, 

base do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS). Conforme Kühl (2010, p. 

317),  

[...] suas indicações – desde que devidamente reinterpretadas para a 
realidade contemporânea, levando em conta a ampliação daquilo que passou 
a ser considerado bem cultural – continuam válidas para enfrentar as 
questões ligadas à preservação de monumentos históricos. 

Importante notar que a citada ampliação no reconhecimento dos bens culturais foi 

possibilitada pela Carta, quando, em 1964, definiu em seu Artigo 1º que 

A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, 
bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização 
particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. 
Estende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas, 
que tenham adquirido, com o tempo, uma significação cultural. 

Embora Piero Gazzola e Roberto Pane tenham trazido uma proposta de texto já pronta para 

o Congresso, como sinaliza Kühl (2010), e que o texto final, mesmo sendo muito abrangente, 

reflita uma série de questões relativas ao debate italiano, a defesa da inclusão das obras 

modestas da arquitetura na Carta de Veneza, segundo Paulo Ormindo de Azevedo14, deve 

ser creditada a dois arquitetos latino-americanos, o peruano Victor Pimentel e o mexicano 

Carlos Flores Marini15. Com esse alargamento, ampliou-se sobremaneira o rol de bens 

passíveis de preservação.  

Conforme Sant’Anna e Paz (2021, p. 14), “tipológica e cronologicamente, o objeto de interesse 

do campo se estende, não somente em consequência das destruições da Segunda Guerra 

Mundial, mas também do peso, cada vez maior, do valor etnológico ou antropológico na 

configuração do patrimônio”, como se atestaria na Convenção do Patrimônio Mundial Cultural 

 
14 Entrevista concedida ao autor em 25/09/2019. 
15 Como retrata Andrade Junior (2020), tanto Victor Pimentel quanto Carlos Marini se especializaram 
em restauração de monumentos na Facoltà di Architettura da Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, entre 1955 e 1960, onde Paulo Ormindo de Azevedo também se especializaria anos mais 
tarde. 
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e Natural da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), em 1972. 

O Brasil viveu em meados do século XX a intensificação do seu processo de industrialização. 

Segundo Sant’Anna (2014b), até o governo Kubitschek as preocupações do IPHAN se davam 

basicamente em torno da manutenção das características formais das cidades-monumento, 

passando, contudo, a enfrentar uma série de problemas urbanos a partir daquele momento. 

Tais questões, para as quais o IPHAN não estava preparado, levaram Rodrigo M. F. de 

Andrade, nos seus últimos momentos à frente do órgão, a solicitar apoio técnico à UNESCO. 

Segundo a autora, ao enviar o francês Michel Parent16 ao Brasil, a UNESCO objetivava “[...] 

assessorar o IPHAN na tarefa de formular uma política para a conservação do patrimônio e 

colocar o Brasil no mapa do turismo cultural” (SANT’ANNA, 2014b, p. 207).  

Extremamente atento ao debate internacional, especialmente no que se refere à apropriação 

econômica do patrimônio – em destaque com a publicação das Normas de Quito, em 1967 – 

Michel Parent propôs, em seu relatório, a “[...] preservação através do planejamento urbano 

e do aproveitamento turístico”, o que, segundo Sant’Anna (2014b, p. 207), reorientaria toda a 

atuação futura do IPHAN e do governo federal.  

O apoio técnico da UNESCO no final da gestão de Rodrigo M. F. de Andrade 
e os estudos que, a partir daí, foram feitos para identificar soluções para a 
preservação das cidades tombadas apontavam claramente para a 
necessidade de reestruturação do sistema estatal de proteção ao patrimônio. 
Na verdade, toda a orientação internacional, especialmente a partir das 
Normas de Quito, punha em destaque o valor econômico do patrimônio 
cultural. O turismo surgiu, então, nos países subdesenvolvidos, como a 
atividade econômica mais adequada para ancorar essa valorização 
econômica. (SANT’ANNA, 2014b, p. 214) 

Segundo Paulo Ormindo de Azevedo17, a influência da Carta de Veneza no Brasil se deve 

muito à chegada de Michel Parent, em 1966, quando, para além do foco na atividade turística, 

houve uma mudança de escala do objeto patrimonial, alterando o foco do monumento para a 

cidade. 

Em 1967, Rodrigo M. F. de Andrade aposentou-se e deu lugar ao arquiteto Renato Soeiro, 

que assumiu a direção do IPHAN. Soeiro permaneceu no cargo até 1979, quando foi sucedido 

por Aloísio Magalhães. Sua gestão é destacada por importantes autores, como Fonseca 

(2017), como um momento de transição entre a consolidação do órgão, da sua legislação e 

das ações de proteção na gestão de Rodrigo M. F. de Andrade, a chamada “fase heroica”, e 

 
16 Michel Parent era o Inspetor Principal dos Monumentos Franceses. A respeito do seu trabalho no 
Brasil, ver Sant’Anna (2014b, p. 203-212). 
17 Entrevista concedida ao autor em 25/09/2019. 
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a amplitude conceitual envolvendo os bens culturais verificada na gestão de Aloísio 

Magalhães, conhecida como a “fase moderna” da instituição. No entanto, Paulo Ormindo de 

Azevedo, que vem fazendo um revisão historiográfica do papel de Soeiro ao longo dos últimos 

anos, aponta a importância da sua gestão, no que é acompanhado por Sant’Anna (2014b, p. 

209), que afirma que a “fase moderna” do IPHAN começou, na verdade, a partir da gestão de 

Renato Soeiro, quando “foram dados os passos definitivos e fundamentais para a 

modernização do aparelho estatal de preservação do patrimônio, assim como viabilizados os 

meios financeiros e materiais para a deflagração desse processo”. 

Azevedo (2017) destaca que o substituto de Rodrigo vinha sendo preparado para assumir tal 

função há vários anos, especialmente através da participação em eventos e instâncias de 

organismos internacionais; já como diretor, teria participado ativamente da elaboração das 

Normas de Quito, em 1967, e da preparação da Convenção para a Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural, em 1972, em Paris. O IPHAN não só participou como teve, 

segundo Azevedo (2017, p. 46), grande protagonismo nas conquistas universais em torno da 

“[...] ampliação do conceito de patrimônio cultural e natural, sua relação com o planejamento 

urbano e o aproveitamento turístico [...]”.  

Sendo assim, quando à frente do órgão, Soeiro teria tido ainda papel fundamental na sua 

modernização, através da reestruturação administrativa e financeira, na descentralização da 

gestão, criando uma rede de preservação que envolvia estados e municípios, bem como na 

sua internacionalização e na implantação de uma política para as cidades históricas, 

aumentando-se a quantidade de tombamentos de conjuntos (AZEVEDO, 2017).  

Em 1970 e 1971, a realização do Encontro de Governadores, em Brasília e Salvador, 

respectivamente, reforçou as ações em defesa do patrimônio nacional. Os documentos 

síntese dos encontros, o Compromisso de Brasília e o Compromisso de Salvador, 

estabeleceram e ratificaram o esboço da nova política de preservação (SANT’ANNA, 2014b). 

Importante fazer um adendo para sinalizar que, ao final do Compromisso de Salvador, os 

signatários sugeriram “a inscrição como monumento de valor cultural, do acervo urbano de 

Lençóis – Bahia” (RIO DE JANEIRO, 1971, fl. 15). Uma cópia deste documento foi arrolada 

ao processo de tombamento da cidade, iniciado naquele mesmo ano, 1971, e concluído em 

1973. Lençóis foi a primeira cidade da Chapada Diamantina a ser tombada18 pelo IPHAN. 

 
18 Rio de Contas já contava com bens tombados individualmente desde a década de 1950, como a 
Casa de Câmara e Cadeia, inscrita no LH, mas as tratativas para a sua patrimonialização se iniciaram 
apenas em 1972, sendo concluídas em 1980, quando o “Conjunto Arquitetônico da cidade de Rio de 
Contas – Bahia” foi tombado. 
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Foi ainda na gestão Soeiro, em 1973 – embora criado oficialmente em 1972 –, que surgiu o 

Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste, ou Programa das 

Cidades Históricas (PCH), como ficou conhecido. Devido ao sucesso do empreendimento, o 

PCH sofreu expansões, em 1977 e 1979, para abarcar outras regiões do país, tendo sido 

descontinuado no início da década de 1980. 

Com a riqueza patrimonial da região, experiência de planejamento das 
cidades históricas e as recomendações da Unesco e da OEA, o diretor do 
Iphan sugeriria um programa de desenvolvimento do Nordeste com base no 
turismo cultural. (AZEVEDO, 2017, p. 55) 

Como aponta Sant’Anna (2014b), o objetivo do PCH de promover o desenvolvimento 

econômico das cidades históricas do Nordeste por meio do turismo estava afinado não 

somente com as novas diretrizes do desenvolvimento urbano, como também com a política 

cultural de reforço da nacionalidade implementada naqueles primeiros anos da ditadura 

militar. Cabe notar, neste sentido, que o aparato estatal foi reformulado tendo em vista a 

implantação de uma nova política nacional de cultura. Sant’Anna (2014b) recorda que foram 

criados nesse período, além do PCH, o Conselho Federal de Cultura (1967), a Embrafilme 

(1969), o Departamento de Assuntos Culturais do Ministério da Educação e Cultura (1970), a 

Funarte (1975) e o Centro Nacional de Referência Cultural (1975), onde despontou a figura 

do recifense Aloísio Magalhães. Embora reconheça o brilhantismo de Magalhães (AZEVEDO, 

2017), Paulo Ormindo de Azevedo entende que não se pode ignorar a importância de Renato 

Soeiro na transformação do IPHAN, pois sua gestão representou a institucionalização do setor 

cultural no Brasil19. 

Em meio a este contexto, muitas cidades nordestinas do interior sofriam impactos do 

movimento migratório ocasionado pela industrialização, vendo a emigração de parte 

significativa de sua população para os centros industriais do Sul e Sudeste do país. Neste 

sentido, a preservação das cidades históricas foi vista também como uma estratégia para 

inseri-las novamente no rumo do crescimento econômico, como apontado em Pereira e 

Amaral (2021). Foi no bojo desse entendimento da atividade turística como motor de 

desenvolvimento para as cidades empobrecidas do Nordeste, que o Governo do Estado da 

Bahia encampou algumas ações durante a década de 1970 que merecem destaque no âmbito 

dessa pesquisa. 

Em 1976, o governo estadual da Bahia publicou, em dois tomos, um estudo intitulado 

Chapada Diamantina: uma avaliação prévia dos condicionantes à implantação do turismo nos 

municípios de Lençóis, Andaraí e Mucugê, que atesta a viabilidade do fomento do turismo na 

 
19 Entrevista concedida ao autor em 25/09/2019. 
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região, desde que ancorada em um planejamento regional que beneficiasse a vida da 

população local. No Tomo I, fez-se um levantamento das condições em que tais cidades se 

encontravam, abordando-se questões relativas às suas infraestruturas, como os acessos – 

terrestre e aéreo –, transportes, comunicação e serviços de abastecimento. Além disso, 

também houve um detalhamento das respectivas atividades econômicas principais, dos 

aspectos sociais, em especial a situação demográfica, educação e saúde, bem como dos 

aspectos urbanos, onde retrata-se um apanhado geral da configuração das cidades, da 

expansão urbana e um levantamento do sistema viário e dos equipamentos de lazer.  

Por fim, o estudo se debruça sobre o patrimônio natural e sobre o patrimônio cultural, já 

trazendo tal denominação. O conteúdo desta seção representa uma visão ampliada para a 

época, visto que a abordagem vai além do patrimônio arquitetônico, abarcando uma série de 

manifestações culturais locais. Tratando-as sob o prisma de “manifestações folclóricas”, o 

estudo retrata festividades populares e religiosas, não se restringindo ao domínio católico ao 

abordar o Jarê – uma manifestação cultural ligada ao candomblé. É acompanhado ainda por 

interessantes fotografias das manifestações, bem como dos edifícios e sítios urbanos.  

Já no Tomo II estão as fichas de cadastramento deste “patrimônio turístico” do estado, onde 

são descritas, individualmente, algumas edificações destacadas, as manifestações culturais 

catalogadas e também alguns artesãos com suas respectivas especialidades, onde se detalha 

o tipo de produto que confeccionavam, a matéria-prima utilizada, as técnicas empregadas e 

o local onde as atividades eram executadas. O levantamento dos ofícios abarca a produção 

da bateia (instrumento utilizado para garimpagem), garrafas de areia, renda de bilro, crochê 

e filó, esculturas de madeira, vassouras e esteiras de palha, panelas e jarras de barro, colchas 

e toalhas de algodão e seda. No entanto, todos os artesãos identificados eram de Andaraí ou 

Lençóis. Uma hipótese para o objetivo deste levantamento consiste na identificação de 

produtos artesanais locais que pudessem interessar aos novos turistas.  

Um ano antes, em 1975, foi também publicado o primeiro volume do IPAC/SIC. A publicação, 

em convênio com o SPHAN, foi viabilizada pelo Governo do Estado da Bahia também através 

da Secretaria da Indústria e Comércio, mas, neste caso, no âmbito do Projeto Patrimônio 

Histórico. O coordenador do inventário, que também coordenava este projeto, foi o arquiteto 

Paulo Ormindo de Azevedo. O primeiro volume teve como foco os Monumentos do Município 

do Salvador; no entanto, o trabalho durou mais de duas décadas, compreendendo a 

publicação de sete volumes que retrataram diferentes regiões da Bahia, como o Recôncavo, 

a Chapada Diamantina, o Litoral Sul, o Vale do São Francisco e o Extremo Oeste. 
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Segundo Azevedo20, quando foi aluno de Piero Gazzola, durante sua passagem por Roma, 

escutava frequentemente de seu professor a defesa do inventário enquanto um instrumento 

de preservação, o que lhe despertou o interesse de fazer um inventário na Bahia. Pouco 

tempo depois de retornar ao Brasil, foi convidado para cuidar do inventário a ser realizado em 

Salvador. Azevedo confirma que o projeto era circunstancial para o turismo, mas devido ao 

seu sucesso e extensão, possibilitou outros desdobramentos. Uniu-se, assim, os interesses 

econômicos do governo estadual aos interesses preservacionistas de seu coordenador. 

Segundo nos relatou em entrevista concedida em setembro de 2019, a ideia era a de que o 

trabalho fosse mais do que um inventário de identificação, algo que pudesse ser difundido e 

popularizado, mas também que configurasse uma primeira medida de proteção, o que levou 

o olhar para além dos monumentos tombados – foco do primeiro volume –, estendendo-se 

para o interior do estado com o intuito de gerar maior conscientização patrimonial. 

Quanto à ideia de ser uma primeira medida de proteção, Azevedo esclarece que o objetivo 

era criar uma categoria de bens protegidos não necessariamente pelo tombamento, mas pelo 

inventário, o que lhes daria um status de bens inventariados, algo que não vingou. No entanto, 

recorda com satisfação o fato de o trabalho ter gerado um efeito interessante de valorização 

desses bens, inclusive por parte de seus proprietários. Além de ter assinalado o valor de bens 

que não eram considerados monumentos pela visão dominante vigente até meados do século 

XX, contribuindo para sua preservação, o levantamento do IPAC/SIC acarretou na instituição 

de proteção legal para alguns dos bens inventariados, como Mucugê. 

O volume IV, dedicado aos Monumentos e Sítios da Serra Geral e Chapada Diamantina, foi 

compilado entre o final de 1977 e 1979, tendo sido publicado em 1980. Além de toda a equipe 

envolvida no trabalho, participaram também da execução deste volume os arquitetos Odete 

Dourado e Manoel Humberto Silva Santos. No texto de apresentação, o Secretário Manoel 

Figueiredo de Castro sinaliza que o objetivo do IPAC/SIC é a “conciliação do progresso com 

a preservação da cultura e da paisagem baiana”. Neste sentido, destaca que a Secretaria 

busca se antecipar às possíveis consequências de um novo impulso econômico na região, 

“adotando medidas preventivas destinadas a evitar que a prosperidade do futuro venha a 

destruir a riqueza do passado” (BAHIA, 1980, p. 7). Por fim, salientando o pioneirismo desta 

iniciativa baiana, enfatiza a colaboração das autoridades federais para a realização do projeto 

por meio do PCH. 

O levantamento se divide entre os sítios urbanos de maior relevância e algumas edificações 

destes e de outros sítios, inclusive casas de fazenda, inventariadas enquanto monumentos, 

 
20 Entrevista concedida ao autor em 25/09/2019. 
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sob uma abordagem ligada ao sentido de monumentos históricos como estabelecido pela 

Carta de Veneza. Dentre os edifícios catalogados destacam-se igrejas e capelas, casas de 

câmara e cadeia, mercados, casas de fazenda, cemitérios e, especialmente, residências 

urbanas, tanto sobrados quanto edificações térreas. Sobre as edificações levantadas consta 

breve relato da sua situação e ambiência, descrição do edifício, estado de conservação, além 

de dados tipológicos, cronológicos e técnicos – referente ao sistema construtivo, materiais 

utilizados e restaurações ou intervenções realizadas. Constam ainda fotografias dos imóveis 

e plantas cadastrais realizadas pela equipe. 

O destaque fica para as cidades de Rio de Contas, Mucugê e Lençóis, oriundas de diferentes 

ciclos de mineração nos séculos XVIII e XIX, que têm, além do levantamento de algumas 

edificações, páginas dedicadas ao estudo dos seus centros históricos. Sobre estes foi 

desenvolvida uma descrição dos aspectos geográficos, históricos, socioeconômicos e 

urbanísticos, o levantamento de possíveis proteções legais existentes, bem como a confecção 

de um quadro abordando aspectos demográficos e características dos conjuntos urbanos, 

como a tipologia urbana, o estado de conservação dos imóveis e suas características gerais, 

como forma de implantação e materiais utilizados. Acompanham mapas com análise de 

gabaritos, uso do solo, período de construção dos edifícios e grau de proteção sugerido. Sobre 

isso, cabe destacar que tanto para os sítios quanto para os monumentos foi sugerido um Grau 

de Proteção, que não tem a ver com a sua localização no conjunto, nem com a proteção 

proposta, que variava entre a sugestão para tombamento estadual ou municipal. O nível de 

proteção vai de uma escala de 1 a 4, sendo o Grau de Proteção 1 o maior deles. Todos os 

edifícios fichados neste volume do IPAC/SIC foram enquadrados nos dois graus de proteção 

mais elevados. Nota-se, a partir dos mapas de Mucugê, que os únicos edifícios daquela 

cidade para os quais foi sugerido grau de proteção menor foram exemplares construídos ou 

reconstruídos no século XX. 

No texto introdutório do volume referente à Chapada Diamantina, Paulo Ormindo de Azevedo 

traça um panorama geral da região, versando sobre as características naturais e de sua 

paisagem, a ocupação do sertão baiano, os ciclos de mineração, aurífero e diamantífero, as 

atividades econômicas secundárias, as lutas políticas e estagnação da região ao longo do 

século XX, dedicando, por fim, um tópico específico para tratar de urbanismo e arquitetura 

popular. Azevedo destaca o caráter eminentemente urbano das sociedades mineradoras e a 

trama irregular dos seus traçados – com exceção para Rio de Contas (BAHIA, 1980).  

Sobre a arquitetura, Azevedo afirma que enquanto nas cidades do ciclo aurífero predomina o 

padrão arquitetônico do litoral, que seria caracterizado por grossas paredes autoportantes de 

pedra ou adobe, com poucas aberturas em verga reta ou em arco abatido, nas cidades do 
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ciclo diamantífero predomina o padrão mineiro, descrito como representativo de construções 

mais leves e coloridas, onde as fenestrações predominam em relação às superfícies de 

parede. Destaca ainda as influências neoclássicas e neogóticas incidentes sobre os sobrados 

– especialmente em Lençóis –, uma tipologia de planta de casa térrea que seria característica 

do sertão, sobre a qual abordaremos mais adiante, além do caráter eminentemente térreo do 

casario destas cidades; aspectos que o levaram à compreensão de que “[...] a arquitetura 

doméstica foi a mais importante manifestação artística desta civilização, se assim se pode 

chamar” (BAHIA, 1980, p. 21). Paulo Ormindo de Azevedo distingue esta arquitetura popular 

das “locas” dos garimpeiros, tipo de habitação que abordaremos no capítulo seguinte, as quais 

considera como uma “arquitetura vernácula da região” da maior importância. 

O coordenador dos trabalhos conclui destacando a vulnerabilidade daqueles bens, em boa 

parte ainda desprotegidos. Sobre os sítios urbanos, cabe recordar que Lençóis fora tombada 

em 1973, por solicitação de membros de sua comunidade, como Walfrido Moraes, e Rio de 

Contas estava em processo de tombamento desde 1972, por iniciativa do próprio IPHAN, 

sendo concluído apenas em 1980, mesmo ano da publicação. Já Mucugê, cujo tombamento 

também se deu em 1980, teve o seu processo iniciado apenas em 1977, como um 

desdobramento direto dos trabalhos deste inventário – assunto que trataremos no capítulo 

seguinte. Uma reconstituição minuciosa deste trabalho pioneiro ainda está por desvendar 

todos os desdobramentos práticos ocorridos após a sua divulgação, mas, se não seria 

possível frear por si só os avanços da agroindústria e da especulação imobiliária sobre a 

região, foi exitoso em destacar o valor cultural desta produção arquitetônica popular e em 

documentar um extenso acervo que retrata não somente alguns dos capítulos mais 

importantes da história da Bahia, como também as mais íntimas relações entre o ser humano 

e o meio ambiente. 

 A cultura do café, que agora vem se desenvolvendo a todo vapor, ameaça 
expulsar as últimas macambiras, rainhas-do-prado e canelas-de-ema dos 
“gerais”. Suas cidades, que em poucos anos deverão recuperar as 
populações que possuíam em meados do século passado, não contam com 
planos de desenvolvimento urbano. Dos 165 monumentos aqui reunidos, 
apenas sete possuem proteção legal. 

Este inventário não pretende apenas ser um registro. Sua publicação se 
destina a despertar uma consciência, antes que nosso patrimônio seja 
apenas uma memória. 

Salvador, agosto de 1980. 

Paulo O. D. de Azevedo 

(BAHIA, 1980, p. 22) 

Embora oriundas de iniciativas distintas dentro da mesma Secretaria, tais estudos, ao tentar 

desvendar o potencial turístico e os valores culturais a serem preservados nesta região – já 
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ancorados num olhar mais ampliado sobre estes bens –, bem como ao sinalizar a importância 

do planejamento urbano, refletiram as discussões que vinham se processando no campo do 

patrimônio ao longo dos anos precedentes. 

Apesar do processo de expansão conceitual pelo qual este campo já passava, especialmente 

após a publicação da Carta de Veneza, Fonseca (2017) destaca que, paralelamente ao 

declínio do regime militar, a política de preservação empreendida pelos modernistas do 

SPHAN vinha sendo criticada, por ainda privilegiar a seleção de uma produção ligada às 

elites. Algo que seria atribuído, pelo menos em parte, à preterição do anteprojeto de Mário de 

Andrade. 

A autonomia de que gozava o Sphan dentro do MES e do governo, e que, 
durante muito tempo, foi considerada sinal do poder de seu diretor e do 
respeito que inspirava, a partir da década de 1970 passou a ser interpretado 
não só como afastamento do governo getulista, mas também como distância 
dos interesses da sociedade, sobretudo das classes populares. (FONSECA, 
2017, p. 102) 

Fonseca (2017) entende que ao ter a sua política de preservação confrontada, especialmente 

a partir da década de 1960, o IPHAN, visando impulsionar novamente a sua atuação, recorreu 

a diferentes alternativas. O objetivo do novo modelo de atuação, segundo a autora, seria 

demonstrar a compatibilidade entre o valor cultural e o valor econômico dos bens, porém de 

formas distintas; por um lado, enfatizando-se o potencial turístico dos bens, por outro, 

buscando neles indicadores culturais que pudessem orientar um desenvolvimento mais 

adequado. A primeira alternativa seria representada pelas ações que desencadearam o 

Compromisso de Brasília e o Compromisso de Salvador, bem como a criação do PCH, 

descritas anteriormente. Já a segunda, teria sido explorada pelo Centro Nacional de 

Referência Cultural (CNRC) que, criado em 1975, se tornou um marco da mudança de 

orientação do órgão que passou a ser gestada naquele momento (FONSECA, 2017). 

No entanto, as críticas dirigidas ao Iphan não se limitavam a suas 
características operacionais. Também em termos conceituais, a ênfase dada 
aos monumentos da cultura do colonizador tornava problemática, nos anos 
1970, uma identificação social mais abrangente com o patrimônio. Para 
setores modernos e nacionalistas do governo, era necessário não só 
modernizar a administração dos bens tombados, como também atualizar a 
própria composição do patrimônio, considerada limitada a uma vertente 
formadora da nacionalidade (a luso-brasileira), a determinados períodos 
históricos, e elitista na seleção e no trato dos bens culturais, praticamente 
excluindo as manifestações culturais mais recentes, a partir da segunda 
metade do século XIX, e também a cultura popular. Essa atualização era a 
proposta do CNRC. (FONSECA, 2017, p. 152-153) 

O CNRC foi liderado por Aloísio Magalhães desde a sua criação, que optou por atrair para o 

grupo pessoas de formações das mais diversas, especialmente pesquisadores ligados às 

ciências humanas, como a antropologia e a etnografia, e à documentação, superando o lugar 
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privilegiado do arquiteto desde sempre encontrado no IPHAN (SANT’ANNA, 2014b). Segundo 

Fonseca (2017), o objetivo inicial era criar um banco de dados sobre a cultura brasileira, mas, 

aos poucos, foi se tornando um local também de experimentação que gozava de certa 

autonomia, já que era oriundo de um convênio entre distintas instituições. Inicialmente 

financiado pelo Ministério da Indústria e Comércio, ocupando instalações da Universidade de 

Brasília (UnB), o CNRC contou com apoios de instituições e repartições públicas por meio de 

convênio até ser fundido com o IPHAN, em 1979, já subordinado ao MEC naquele momento 

(ANASTASSAKIS, 2021). 

Prezando-se pelo conhecimento sobre o saber-fazer, tanto em sua trajetória como em sua 

inserção no contexto atual da época, buscando-se uma aproximação cada vez maior com os 

produtores e consumidores, para demonstrar a viabilidade das soluções tradicionais, foi sendo 

delineada, segundo Fonseca (2017), uma mediação entre a cultura popular e o interesse 

nacional. A autora reconhece que boa parte dos trabalhos ficaram interrompidos ou 

inconclusos, embora alguns resultados práticos tenham sido verificados, como o tombamento 

da fábrica de vinho de caju Tito Silva, em João Pessoa, na Paraíba. No entanto, foi justamente 

no CNRC onde se delinearam os conceitos que viriam alicerçar a nova política de preservação 

e a ampliação conceitual materializada na Constituição Federal de 1988 (SANT’ANNA, 2014b; 

FONSECA, 2017). 

Em 1979, na gestão do Ministro Eduardo Portella, Aloísio Magalhães foi nomeado diretor do 

IPHAN após a fusão ocorrida entre a própria estrutura do órgão federal de preservação, o 

PCH, que até então era ligado à Secretaria de Planejamento da Presidência da República 

(SEPLAN) e o CNRC. 

Para Aloísio Magalhães, “a fusão vinha revitalizar o Iphan e operacionalizar o CNRC” 

(FONSECA, 2017, p. 164). Embora as duas instituições tivessem atuações e compreensões 

distintas do ponto de vista conceitual, Sant’Anna (2014b) destaca que com a anexação do 

PCH, havia também um atrativo do ponto de vista financeiro e administrativo para a 

incorporação do CNRC ao IPHAN. E o que ligaria as duas instituições seria justamente o 

conceito de bem cultural que, como a autora aponta, já fora utilizado por Rodrigo M. F. de 

Andrade na década de 1960, mas que agora recebia um novo sentido, no qual os fazeres e 

produtos populares tinham mais relevância do que o patrimônio consagrado. Após a fusão, a 

estrutura foi dividida em dois órgãos: a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

e a Fundação Nacional Pró-Memória (SPHAN/FNpM). Enquanto o primeiro teria caráter mais 

normativo, de aplicação da lei, o segundo se ocuparia da formulação da política e das ações 

executivas. 
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O conceito de bem cultural introduzido por Aloísio Magalhães passou a 
fundamentar todo o discurso oficial de preservação no nível da SPHAN/Pró-
Memória e também as diretrizes da política cultural da Secretaria da Cultura 
do MEC, criada em 1981. A ideia era que os bens culturais fossem 
preservados em sua dinâmica, relacionados aos contextos sociais nos quais 
se inserissem e servissem aos interesses das comunidades. A prática 
tradicional de preservação era vista então por esses novos agentes como 
fechada, elitista e autoritária. As novas ações deveriam estar 
necessariamente integradas aos poderes e aos interesses locais, voltadas 
para a apreensão e representação da pluralidade cultural do país e para o 
conhecimento e registro do saber enraizado em grupos sociais específicos. 
(SANT’ANNA, 2014b, p. 265-266) 

Segundo Fonseca (2017), embora os primeiros membros do corpo técnico do SPHAN fossem 

de alguma forma sensíveis ao valor cultural das manifestações populares, como ficou 

demonstrado a partir das primeiras publicações ainda ao final da década de 1930, havia 

enorme dificuldade na sua valoração levando-se em consideração os critérios adotados até 

então, especialmente se os bens estivessem inseridos de forma dinâmica em suas 

comunidades. Embora os resultados tenham se centrado muito mais no discurso, o CNRC 

teve um papel muito significativo na valorização das diversas manifestações do povo, fazendo 

da cultura popular o seu objeto. O CNRC se propôs não só a reelaborar a dicotomia 

erudito/popular, como também “a conferir um status de patrimônio histórico e artístico nacional 

à produção dos contextos populares e das etnias indígena e afro-brasileira” (FONSECA, 2017, 

p. 167), o que tomou corpo anos mais tarde com a Constituição de 1988 e a legislação de 

proteção do patrimônio cultural imaterial. 

No entanto, entendemos que uma maior valorização da arquitetura popular, mesmo que 

apenas nos critérios de seleção, se iniciou ainda na gestão de Renato Soeiro. E aqui é 

importante fazer um adendo. Desde os passos iniciais desta pesquisa, devido às 

características do conjunto e ao momento em que a cidade foi tombada, partimos da premissa 

de que a patrimonialização de Mucugê poderia ter sido oriunda desta mudança de orientação 

do IPHAN capitaneada por Aloísio Magalhães e seus colaboradores, a partir de meados da 

década de 1970. No entanto, as reflexões empreendidas, as análises da bibliografia, que nos 

trouxe novas perspectivas, bem como as análises dos documentos encontrados, 

especialmente a partir do que já foi exposto aqui sobre o contexto baiano, inclusive no tocante 

ao desenvolvimento da atividade turística, nos fizeram caminhar em outro sentido. 

Como trataremos no próximo capítulo, os técnicos da instituição, arquitetos, reconheceram ao 

longo do processo de tombamento de Mucugê a homogeneidade do conjunto, o valor da sua 

arquitetura popular, bem como a condição singular em que se apresentam o seu cemitério e 

as primitivas habitações de garimpeiros. No entanto, estes dois últimos elementos, por 

exemplo, acabaram sendo tratados sob o viés da sua “excepcionalidade”. Além do mais, ao 

mesmo tempo em que se reconhecia o caráter modesto do conjunto, pelos mais variados 



 

 

68 

atores envolvidos, nota-se a sua constante vinculação ao ciclo econômico que marcou o 

surgimento de uma “civilização” mineradora, neste caso, o ciclo do diamante baiano, além da 

sua constante vinculação à arquitetura mineira, mesmo que fosse para destacar a sua 

singeleza.   

Conforme Sant’Anna (2014b), destaca-se, contudo, que a valorização de uma arquitetura 

vista como menor, possibilitada pelas recomendações da Carta de Veneza, pela implantação 

do PCH, pela salvaguarda de grandes áreas e também por iniciativas como o IPAC/SIC no 

contexto regional, não obtiveram sucesso em modificar os critérios do IPHAN para atribuição 

de valor artístico. 

Todas as cidades tombadas na década de 1970 foram inscritas no Livro do 
Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, com exceção do centro 
histórico de Itaparica, que teve inscrição múltipla nos Livros Históricos e das 
Belas Artes. Este último continuou sendo destinado exclusivamente aos bens 
considerados de excepcional valor artístico, o que, no caso de cidades, se 
referia à existência de grande homogeneidade arquitetônica, presença de 
monumentos imponentes e uma feição marcadamente setecentista ou 
colonial. (SANT’ANNA, 2014b, p. 239) 

Sobre a homogeneidade do conjunto mucugeense e sua feição colonial, prevaleceu a 

ausência de monumentos imponentes. Ou seja, atrelando-se ao fato de o conjunto não estar 

descaracterizado, a sua inscrição apenas no LAEP significa que não houve a atribuição de 

valor artístico, que, neste caso, seria um valor de arte popular. A sua origem no século XIX 

também pode ter motivado a sua inscrição neste livro, como ocorreu com Vassouras/RJ.  

Enfim, cabe notar que toda a ampliação de conceitos e critérios conduzida pelo CNRC desde 

1975, apesar da rápida ascensão do grupo ao comando geral do órgão, não desfrutou de fácil 

permeabilidade nas suas distintas instâncias; nem o IPHAN como um todo respondia a 

apenas um fio condutor, dada a ampla rede de agentes distribuídos pelo Brasil. O discurso e 

a prática do CNRC foram, contudo, deixando rastros na forma de atuar do órgão de 

preservação. Ilustrativo desta discussão e da transformação dessa postura, por exemplo, é o 

tombamento de Igatu na mesma Chapada Diamantina, em 2000, que foi inscrita no LAEP, no 

LBA e no Livro do Tombo Histórico (LH). 

O novo discurso que questionava as concepções hegemônicas de autenticidade, valorizava 

o saber-fazer popular e difundia a ideia de bem cultural, priorizando as representações da 

nossa cultura até então excluídas das políticas e carentes de atenção do Estado, não se 

sustentaria, ainda, sem encarar uma série de disputas políticas. Fonseca (2017) aponta que 

neste período, entre as décadas de 1970 e 1980, coexistiram, paralelamente, duas linhas de 

atuação na instituição: a linha da referência cultural, oriunda do CNRC, e a linha de 
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continuidade do antigo Serviço do Patrimônio, a chamada linha da “pedra e cal” – segundo 

Azevedo21, uma expressão utilizada de forma pejorativa pelos novos atores.  

Conforme Fonseca (2017), a atuação do novo grupo de intelectuais que viriam a tomar as 

rédeas das políticas de preservação, responsáveis por definir os novos valores e interesses, 

teria levado o foco da modernização da noção de patrimônio à politização da prática de 

preservação, objetivando, a partir de uma atuação de mediação frente aos grupos 

marginalizados, a ampliação do alcance da política federal de patrimônio. 

Azevedo (2017, p. 57) afirma ainda que a “luta surda” pelo controle do órgão ia além das 

questões conceituais, se configurando também como uma disputa política e regionalista. 

Entende que além de uma tentativa de parte do Estado no sentido de cooptar os setores 

populares para a transição democrática, a mudança nos rumos do IPHAN foi “a revanche do 

Nordeste em razão do monopólio do órgão por um grupo de intelectuais de Minas Gerais e 

do Rio de Janeiro, durante 43 anos”.  

Com a resistência do grupo ligado aos pioneiros e a prematura morte de Aloísio Magalhães 

em 1982, a SPHAN/FNpM não conseguiu avançar no sentido de alterar a prática de 

preservação já consolidada, que acabou prevalecendo. 

As tensões e cisões internas se agravaram com a morte de Aloísio 
Magalhães, e a falta de estrutura organizacional da Fundação Nacional Pró-
Memória gerou muitos problemas, especialmente em face da prática 
tradicional do IPHAN, bastante sedimentada e condicionada às 
determinações da legislação. Isso favoreceu a permanência do modus 
operandi do IPHAN, fortalecendo, juntamente com a legislação, a 
sobrevivência e a permanência da prática que se queria mudar. Ademais, não 
se viabilizou ou se encaminhou nenhuma complementação ou alteração da 
legislação, de modo a adequá-la ao universo patrimonial ampliado e, 
principalmente, à nova prática de preservação inserida na dinâmica cultural 
e fundada na participação da sociedade. (SANT’ANNA, 2014b, p. 266-267) 

O fato é que frente ao papel eminentemente político dos modernistas à frente do órgão, que, 

através do seu olhar capacitado “revelavam” os valores históricos e artísticos de edifícios 

ligados a momentos importantes de nossa história, passou-se a reconhecer, a partir do último 

quartel do século XX, a necessidade de garantir a continuidade dos valores culturais, não 

somente no âmbito da sua materialidade, mas também no tocante à imaterialidade dos bens, 

reconhecendo-se o valor dos processos e das práticas sociais. Conforme Meneses (2012, p. 

32), 

 [...] falar e cuidar de bens culturais não é falar de coisas ou práticas em que 
tenhamos identificado significados intrínsecos, próprios das coisas em si, 
obedientemente embutidos nelas, mas é falar de coisas (ou práticas) cujas 
propriedades, derivadas de sua natureza material, são seletivamente 

 
21 Entrevista concedida ao autor em 25/09/2019. 
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mobilizados pelas sociedades, grupos sociais, comunidades, para socializar, 
operar e fazer agir suas ideias, crenças, afetos, seus significados, 
expectativas, juízos, critérios, normas, etc., etc. – e, em suma, seus valores. 
Só o fetiche (feitiço) tem em si, por sua autonomia, sua significação. Fora 
dele, a matriz desses sentidos, significações e valores não está nas coisas 
em si, mas nas práticas sociais. 

Pouco antes da morte de Aloísio, havia sido criada a Secretaria da Cultura (SEC) dentro da 

pasta do MEC, com o diretor da SPHAN/FNpM à frente. Agora com a estrutura de uma 

subsecretaria, a SPHAN/FNpM, e a Subsecretaria de Assuntos Cultuais, cuja fundação era a 

Funarte, dividiam o aparato organizacional da SEC. Em 1981, no âmbito da SEC, foi aprovado 

o documento Diretrizes para operacionalização da política cultural do MEC, que visava refletir 

sobre o processo cultural brasileiro, preconizando, dentre outras coisas, uma preservação que 

fosse além dos valores históricos e artísticos, considerando os bens culturais envolvidos em 

sua dinâmica, com foco no fazer popular. 

A Secretaria da Cultura reivindica uma conceituação ampla e abrangente da 
cultura, entendida como todo sistema interdependente e ordenado de 
atividades humanas na sua dinâmica. Assim, privilegia não só os bens móveis 
e imóveis impregnados de valor histórico e/ou artístico, mas também toda 
uma gama importantíssima de comportamentos, de fazeres, de formas de 
percepção que, por estarem inseridos na dinâmica do cotidiano, não têm sido 
considerados na formulação das diversas políticas. Cultura, portanto, é vista 
como um processo global em que não se separam as condições do meio 
ambiente daquelas do fazer do homem, em que não se deve privilegiar o 
produto – habitação, templo, artefato, dança, canto, palavra – em detrimento 
das condições históricas, sócio-econômicas, étnicas e do espaço ecológico 
em que tal produto se encontra inserido. (MEC, 1981, p. 3) 

Se a morte do dirigente desarticulou de algum modo as ações em prol de uma revisão não só 

da política de preservação, mas da política cultural de modo geral, as tentativas de 

mobilização e conscientização sobre os “novos” bens culturais se deu, então, conforme 

Sant’Anna (2014b), com base em “ações-exemplo”, dentre as quais se destaca o tombamento 

do Terreiro da Casa Branca, em Salvador, por ter sido, segunda a autora, a principal queda 

de braço entre os dois grupos. A grande dificuldade por parte da administração central do 

órgão residia em reconhecer a dinâmica de utilização popular, a partir das alterações no 

espaço físico que o uso de um terreiro de candomblé pressupunha (SANT’ANNA, 2014b). Em 

1984, depois de intensa disputa, o terreiro foi, enfim, tombado. No entanto, a despeito deste 

e de outros tombamentos similares, como o da Fábrica de Vinho de Caju Tito Silva, estes 

tombamentos, segundo Sant’Anna e Paz (2021, p. 21), 

[...] embora envolvessem arquiteturas, expressões, saberes e engenhos 
populares, destinavam-se a defender o seu caráter de monumentos 
históricos, no sentido estabelecido pela Carta de Veneza, bem como de 
testemunhos do papel do negro, dos imigrantes europeus e da cultura popular 
na formação da nacionalidade. Não chegavam a atribuir às suas construções 
e espaços um valor específico como patrimônio. 
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Apesar das dificuldades já elucidadas para a implementação do projeto cultural capitaneado 

por Aloísio Magalhães, alcançou-se, com o fim da ditadura militar, um desdobramento muito 

significativo: a incorporação no texto constitucional de 1988 de uma concepção mais ampla 

de patrimônio e de sua preservação. O Art. 216 da nova Constituição definiu o patrimônio 

cultural brasileiro como “os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 

em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

formadores da sociedade brasileira”. Foram aí incluídos, além de conjuntos e sítios, 

edificações, objetos e documentos, outros tipos de bens, como as formas de expressão e os 

modos de criar, fazer e viver. Além disso, convocava-se a comunidade a colaborar na 

promoção e proteção do patrimônio cultural do Brasil. 

Em 1997, o IPHAN realizou um seminário para discutir ações em prol da proteção dos bens 

culturais de natureza imaterial – ainda desabrigados de qualquer dispositivo legal, embora 

reconhecidos pela CF de 1988. A Carta de Fortaleza, produto deste encontro, recomendou, 

dentre outras coisas, a criação de um grupo de trabalho para desenvolver os estudos 

necessários com vistas à criação de um instrumento legal de proteção para estes bens, já 

denominado de “registro”. Tais recomendações se ancoraram em experiências prévias, como 

a que foi promovida na gestão de Ordep Serra à frente do Instituto do Patrimônio Artístico e 

Cultural da Bahia (IPAC), a partir de um projeto de legislação coordenado por Carlos A. 

Amorim e Marcia Sant’Anna, entre 1987 e 1989, para a instituição de um “Registro Especial” 

como instrumento de preservação, estando a Bahia mais uma vez na vanguarda das 

discussões patrimoniais (MINC/IPHAN, 2006). 

Assim, em 1998, foi criado o Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial (GTPI), coordenado pela 

arquiteta Marcia Sant’Anna, com a participação de técnicos do IPHAN, da Funarte e do próprio 

Ministério da Cultura (MinC), para assessorar a Comissão, criada naquele mesmo ano, que 

deveria elaborar a proposta de regulamentação. Como aponta o Relatório Final das Atividades 

da Comissão e do Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial, uma maior atenção à preservação 

e valorização da cultura tradicional e popular surgiu a partir da reação de países do dito 

“terceiro mundo” à prática instituída em torno da constituição de “Patrimônios da 

Humanidade”, estabelecida a partir da Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural 

organizada pela UNESCO em 1972, em Paris. Como aponta Sant’Anna (2011), as 

manifestações culturais de natureza imaterial já eram entendidas como bens culturais no 

Oriente, sendo assimiladas pela cultura ocidental a partir das discussões intensificadas na 

década de 1980. 

Como consequência das exigências daqueles países que questionavam as práticas da 

UNESCO, em 1989, foi elaborada a Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura 
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Tradicional e Popular, que fundamentou “as ações de proteção do que, mais recentemente, 

se passou a denominar ‘patrimônio cultural imaterial’ ou ‘intangível’ (MINC/IPHAN, 2006, p. 

15). 

Em 4 de agosto de 2000, como resultado dos trabalhos da Comissão e do GTPI, foi 

promulgado o Decreto nº 3.551, que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial, responsável por registrar os saberes, celebrações, formas de expressão e lugares 

representativos da memória, identidade e formação da sociedade brasileira. Este documento 

instituiu também o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, em vistas de implementar uma 

política de inventariação, referenciamento e valorização desses bens culturais, consolidando 

o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), uma metodologia de pesquisa 

desenvolvida pelo IPHAN. 

Segundo Arantes (2021), as mudanças na gestão patrimonial verificadas na virada do século, 

onde se insere a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial realizada 

pela UNESCO em 2003, fazem parte de um processo de maiores demandas em prol da 

cidadania e de políticas democráticas, ancoradas no direito à diferença. A Convenção de 2003 

reflete também o avançar das discussões que já vinham ocorrendo ao final do século XX, 

como a própria Recomendação de 1989 e outros encontros que ocorreram na década de 

1990. 

A partir do entendimento de que os valores culturais são atribuições dos sujeitos envolvidos 

no processo de patrimonialização e não intrínsecos ao bem, as pessoas foram trazidas para 

o centro do discurso patrimonial e seus modos de vida, processos produtivos, práticas sociais, 

em suma, as manifestações culturais populares, também adquiriram reconhecimento 

enquanto patrimônio cultural brasileiro, além de ter ocorrido uma maior democratização do 

processo de patrimonialização.  

Como entendido por parte da própria instituição, as políticas de salvaguarda do patrimônio 

imaterial “oxigenaram” a atuação do IPHAN e a própria prática de preservação brasileira, 

reconhecendo a dinamicidade do nosso patrimônio cultural e buscando documentar e registrar 

suas diversas manifestações, preservando assim o saber-fazer popular e propiciando a 

continuidade de bens culturais imateriais como celebrações, formas de expressão, saberes e 

lugares em que se expressam. Afinal, 

[...] preservar bens culturais imateriais não significa cristalizá-los, mas 
conhecê-los, documentá-los, registrá-los, acompanhar suas transformações, 
divulgá-los e apoiar as condições sociais e materiais que propiciam sua 
continuidade. (SANT’ANNA, 2011, p. 196) 

No entanto, cabe destacar que dos mais de quarenta bens culturais de natureza imaterial já 

registrados até agora, seja de abrangência local, regional, estadual ou nacional, nenhum diz 
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respeito a saberes ou ofícios relacionados à construção tradicional/popular. Sequer houve 

ainda a realização de um plano de salvaguarda destes bens. 

 

2.3 O INRC: UMA NOVA CONCEPÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL E DE 

SALVAGUARDA DA ARQUITETURA POPULAR 

Até o momento, a iniciativa mais relevante nesse sentido foi o Projeto Mestres e Artífices da 

Construção Tradicional, desenvolvido a partir da ideia de explorar os vínculos entre as 

dimensões materiais e imateriais do patrimônio construído e de uma aplicação temática da 

metodologia do INRC, cujo conhecimento produzido sobre as técnicas construtivas 

tradicionais, em seus respectivos contextos culturais, se apresenta como um passo 

fundamental para a salvaguarda destes saberes e ofícios.  

Lançado oficialmente em 2000, o INRC é oriundo de experiências e trabalhos de inventário 

desenvolvidos ao final da década de 1990 (MINC/IPHAN, 2000). Seu objetivo é produzir um 

conhecimento sobre os domínios da vida social que vá além dos valores históricos e artísticos, 

que investigue o que está por detrás da natureza dos bens culturais, focalizando as 

representações que constituem elementos de identidade para os habitantes, mesmo que 

estas sejam apreendidas através de manifestações materiais (FONSECA, 2000). Embora 

parta do princípio de sempre se debruçar sobre todos os aspectos dos bens culturais, o INRC 

foi utilizado no referido projeto de forma temática. Neste sentido, o Projeto Mestres e Artífices 

da Construção Tradicional, ao utilizar a metodologia do INRC, se propôs a contribuir para a 

identificação, documentação e transmissão dos saberes e ofícios tradicionais da construção, 

além de buscar a valorização dos próprios detentores, como indica o nome do projeto. Se 

configura como uma iniciativa “que parte do entendimento de que a salvaguarda como 

patrimônio desse tipo de saber-fazer passa pela sua valorização técnica e pela manutenção 

de sua vigência e uso contemporâneos e não pela preservação do seu produto, ou seja, a 

edificação” (SANT’ANNA e PAZ, 2021, p. 26). 

As três primeiras publicações do projeto datam de 2012, oriundas dos inventários financiados 

pelo Programa Monumenta em Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina. No texto 

inaugural da publicação Mestres Artífices de Minas Gerais: Cadernos de Memória 1, Leonardo 

Castriota (2012), coordenador do INRC deste estado e de Santa Catarina, destaca que as 

técnicas construtivas tradicionais são um “[...] importante saber-fazer a ser preservado como 

patrimônio intangível”. Ainda segundo o autor, 

[...] a arquitetura tradicional, fruto de um conhecimento profundo do meio 
envolvente e da sua relação com os materiais, é um dos mais importantes 
testemunhos dos modos de viver de um povo e da visão de mundo de uma 
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cultura, que se manifesta na presença humana no território, integrando 
contextos socioeconômicos, técnicos e culturais. Essa ocupação, no entanto, 
não pode ser compreendida (nem preservada) apenas em sua dimensão 
física, na medida em que repousa, em última instância, num “saber-fazer” que 
a gerou: as técnicas construtivas tradicionais. (CASTRIOTA, 2012, p. 18) 

Ressaltando as ameaças que tais técnicas têm sofrido frente à um processo de globalização 

e homogeneização cultural cada vez mais intenso, Castriota (2012) destaca uma contra-

tendência da qual faz parte este projeto: um esforço de revalorização dessas técnicas a partir 

de um trabalho de pesquisa e recuperação da memória. Assim, o objetivo do projeto, para 

além de inventariar e documentar as técnicas construtivas tradicionais do Brasil (ação 

complementada com a inserção destas informações num banco de dados), seria o de “propor 

ações estratégicas para a preservação e transmissão do saber vinculado às práticas 

tradicionais da construção” (CASTRIOTA, 2012, p. 28). 

No caso das técnicas construtivas tradicionais, a iniciativa de se realizar, 
através do projeto Mestres Artífices, o seu completo inventariamento, parece-
nos o primeiro passo de um processo, que teria sequência com a instauração 
de um procedimento de certificação desses mestres, que poderia se constituir 
em instrumento eficaz de valorização dos saberes tradicionais e, ao mesmo 
tempo, criar instrumentos legais de melhoria de mão-de-obra envolvida nos 
processos de restauro. [...] 

Os diversos aspectos envolvidos na preservação e transmissão do saber 
vinculado às práticas tradicionais da construção – econômicos, culturais, 
sociais, pedagógicos – estão, portanto, a demandar a realização de um 
completo plano de salvaguarda. (CASTRIOTA, 2012, p. 28-29, grifo do autor) 

A quarta e última publicação da série até o momento foi a edição Mestres Artífices Bahia: 

Cadernos de Memória 4, dedicado a inventariar as técnicas construtivas tradicionais na 

Chapada Diamantina. O trabalho foi coordenado pelos profs. Eugênio de Ávila Lins e Mariely 

Cabral de Santana e executado em parceria com a Faculdade de Arquitetura da Universidade 

Federal da Bahia (FAUFBA). Nos textos de apresentação da então presidente do IPHAN, 

Kátia Bogéa, e do ex-Diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI), Hermano 

Queiroz, destacam-se tanto o potencial transformador do INRC, a partir do incentivo à 

valorização destes saberes e de seus detentores pela comunidade e pelo Poder Público, 

quanto o impacto dos resultados do INRC dos Mestres Artífices da Chapada Diamantina no 

“sentido de repensar a potencialidade de processos de preservação [...]” (LINS e SANTANA, 

2017, p. 17). 

A grande distinção da metodologia do INRC para os modos tradicionais de enxergar a 

arquitetura levados a cabo pela instituição, reside no fato de considerar essas produções 

populares a partir dos valores que as pessoas atribuem a elas, ou seja, buscando-se 

compreender as referências culturais de determinado grupo. 
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Deste modo, a partir da definição do sítio de pesquisa e da compreensão dos seus contextos 

socioeconômicos, da existência de bens tombados ou registrados, bem como das unidades 

de preservação ambiental, o sítio da Chapada Diamantina foi dividido em cinco localidades. 

A localidade denominada de Lençóis, vinculada historicamente à exploração do diamante e 

cujas terras compreendem a quase totalidade do PNCD, abrange os municípios de Lençóis, 

Palmeiras, Andaraí, Mucugê e Ibicoara. O levantamento realizado destacou a existência, em 

Mucugê, de ofícios relacionados à produção de adobe, à extração de pedra, ao calçamento 

de ruas (calceteiros), bem como a existência de marceneiros/carpinteiros e de mestres de 

obra e pedreiros. Nesta localidade ainda se verifica, para além dos ofícios já citados, a 

presença de taipeiros, funileiros, ferreiros/serralheiros, construtores de alvenarias de pedra e 

oleiros. Ou seja, quase todos os ofícios identificados na pesquisa, exceto aqueles ligados à 

produção da cal (LINS e SANTANA, 2017). 

Figura 01 – Mestres da Chapada Diamantina, Bahia. 

 
Fonte: Acervo INRC Chapada Diamantina/BA – IPHAN 

Segundo os autores, uma maior aproximação com os bens culturais da região foi possibilitada 

pelo levantamento preliminar das referências culturais nesse território, o que permitiu verificar 

tanto a riqueza e diversidade cultural daquele local, quanto “o estrito comprometimento dos 

bens levantados com o contexto socioeconômico, histórico e cultural [...]” (LINS e SANTANA, 

2017, p. 145). Neste sentido, para além da permanência de exemplares arquitetônicos 

íntegros, que, neste caso, não é o fato mais significativo, os autores notabilizam os encontros 

culturais de diferentes origens desde a formação destas sociedades, o que contribuiu para o 

surgimento de expressões culturais híbridas, a existência de particularidades nos ofícios que 

se relacionam com a geografia do sítio ou com as formas de ocupação, bem como o 

envolvimento dos habitantes nos processos de produção e transmissão dos saberes. Sobre 
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este último ponto, destaca-se, especialmente na zona rural, a permanência das dinâmicas 

construtivas comunitárias por meio de mutirões ou adjutórios, e a transmissão dos saberes 

para as gerações mais jovens.  

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. (LINS e SANTANA, 
2017, p. 260) 

Por outro lado, contudo, entende-se que as transformações das tradições e costumes têm se 

intensificado, não somente a partir de atualizações relacionadas a necessidades dos grupos, 

mas também pelas “imposições das políticas macroeconômicas, das políticas públicas 

intervencionistas e das práticas predatórias cometidas pelos grandes empreendimentos que 

estão a ocorrer no território” (LINS e SANTANA, 2017, p. 260). Tal conjuntura tem contribuído 

para o enfraquecimento das tradições e modos de vida locais, notando-se nos mais jovens o 

desinteresse pelo aprendizado destas técnicas, bem como uma impraticável competição com 

os materiais industrializados e uma intransponível barreira no acesso às políticas públicas, 

que limitam as atividades dos mestres construtores ao não considerarem os seus ofícios nos 

projetos e planos governamentais.  

Para enfrentar estas e outras questões, foram formuladas 20 indicações de salvaguarda dos 

ofícios da construção tradicional na Chapada Diamantina (ANEXO A), das quais gostaríamos 

de destacar: 1) a formação de um banco de dados com informações dos mestres mapeados, 

bem como a publicação e divulgação desses dados para os interessados na contratação de 

determinado serviço; 2) a elaboração de parâmetros construtivos para os sítios tombados da 

Chapada “que incorporem e incentivem a utilização de materiais e técnicas construtivas 

locais”; 3) a promoção de articulação institucional com as prefeituras “para incorporação das 

técnicas construtivas tradicionais e dos mestres e artífices do munício na execução das obras 

públicas municipais”; 4) o apoio a projetos, programas e ações que promovam, em parceria 

com os mestres, a pesquisa e aplicação das técnicas construtivas tradicionais, promovendo 

“valorização do conhecimento e do papel social dos mestres e artífices”; 5) a promoção de 

“cursos para formação continuada dos artífices para transmissão dos saberes da construção, 

tendo os mestres como parte majoritária do corpo docente” (LINS e SANTANA, 2017, p. 272-

273). 

Sant’Anna e Paz (2021), ao analisarem a valorização da arquitetura popular enquanto bem 

passível de patrimonialização, ao longo do processo de constituição e consolidação do campo 

do patrimônio no Brasil, identificam três momentos distintos. No primeiro, correspondente aos 

anos de 1930 e 1940, os autores apontam o papel central do IPHAN no que concerne ao 
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fomento de estudos sobre o tema, onde se notava a valorização da contribuição do engenho 

popular em meio ao processo de construção de uma identidade nacional. Nas décadas de 

1970 e 1980, com a ampliação do campo do patrimônio, os autores identificam a formação de 

um cenário mais diverso em relação aos exemplares valorizados na seleção dos bens a serem 

patrimonializados, cujas discussões são acompanhadas pelo IPHAN, mas que também 

ocorrem fora desta instituição. Por fim, identificam, a partir de 1990, uma maior valorização 

dos aspectos intangíveis do patrimônio a partir da influência das abordagens antropológicas 

sobre o campo, concretizada em uma nova política de salvaguarda a partir dos anos 2000. 

No que toca à arquitetura, essa mudança se expressou numa migração do 
foco do interesse na edificação, seus programas e espaços, para a técnica 
construtiva, para os saberes e conhecimentos que possibilitam sua existência 
concreta e para os usos e sentidos que as mantêm vinculadas à vida 
cotidiana e à cultura dos grupos sociais. (SANT’ANNA e PAZ, 2021, p. 23) 

Apesar de notar-se neste último momento uma crescente valorização do saber-fazer e o 

aumento do interesse sobre a arquitetura popular, Sant’Anna e Paz (2021, p. 30) sinalizam 

que isso ocorre “[...] sem que, entretanto, esse crescimento corresponda à implementação de 

ações de salvaguarda em igual medida”. 

Se um eventual plano de salvaguarda que dê conta desse universo até momento não foi 

realizado, ainda se espera também um diálogo institucional mais fluido e efetivo entre os 

departamentos que tratam das dimensões material e imaterial do patrimônio cultural no 

IPHAN, na perspectiva de uma preservação mais adequada quando se trata das produções 

arquitetônicas populares. Uma preservação que vá além da sua dimensão física – condição 

estática que entendemos, conforme Fonseca (2017), não ser suficiente para a sustentação 

de uma política pública de preservação.  

Segundo Sant’Anna (2011, p. 197-198), questões importantes têm sido trazidas ao campo em 

relação a esta interação entre patrimônio material e imaterial, entendendo ser possível 

vislumbrar “[...] uma abordagem mais dinâmica da preservação dos suportes materiais do 

patrimônio e um foco maior na importância da base social que lhe dá sustentação”.  

Os bens culturais de natureza material têm uma face imaterial que se vincula 
aos valores coletivos a eles atribuídos e, ainda, aos que resultam do seu uso 
e da apropriação social. Os bens culturais de natureza imaterial, por seu 
turno, têm uma face material, na medida em que se manifestam em coisas, 
objetos e atos realizados por corpos concretos, além de estarem vinculados 
e imersos numa determinada cultura material. 

A interação do patrimônio material com o imaterial – interação que se 
concretiza de modo privilegiado no lugar e na paisagem – contribui para a 
sedimentação de uma noção mais ampla e dinâmica de patrimônio cultural, 
enquanto síntese dessas dimensões. Uma não faz sentido sem a outra, e 
uma não pode ser completamente apreendida sem a outra, embora a 
salvaguarda de cada uma delas demande instrumentos e abordagens 
distintos. (SANT’ANNA, 2011, p. 197) 
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Em 2017, durante o Seminário Desafios para o Fortalecimento da Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial no Brasil, realizado pelo IPHAN com objetivo de avaliar os resultados da 

política de salvaguarda implementada, vinte anos após o encontro que recomendou a criação 

de um instrumento de proteção específico para esta dimensão imaterial do patrimônio cultural, 

o Registro, foi publicada a II Carta de Fortaleza. Neste documento, foi chamada a atenção 

para o entendimento de que as dimensões materiais e imateriais do patrimônio têm origem 

comum e devem ser alvos de programas e ações integradas, inclusive a partir do 

compartilhamento de experiências e até de procedimentos. Mesmo entendendo-se as 

dificuldades financeiras e técnicas da instituição, propôs-se a priorização de ações que 

prezem por uma abordagem integrada das duas dimensões.  

Em suma, recorremos a Meneses (2012, p. 32) para destacar a necessidade de se “superar 

dualismos insustentáveis, como esse em que matéria e espírito são mutuamente 

excludentes”, especialmente neste caso onde o produto e o processo, suas faces material e 

imaterial, se encontram sintetizados em um único suporte: a arquitetura popular. Nos 

questionando se uma compreensão restrita dos valores e atributos a serem preservados pode 

alterar as lógicas de produção que deram origem às arquiteturas de produção popular, e 

esperamos que este trabalho contribua, de algum modo, para as reflexões em torno da 

preservação desta produção arquitetônica, bem como para a valorização de tradições 

culturais locais, das pessoas e dos seus modos de produção do espaço. 
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3 O “POUSO” DOS GARIMPEIROS EM MEIO ÀS LAVRAS 

 

A garimpagem, em resumo, consiste em se “procurar na terra o que lá não 
se guardou” […]. Em última instância, o garimpo é mais um sonho do que um 
negócio. (SALES, 1955, p. 36) 

 

A história (da arquitetura e da cidade) de Mucugê, no interior da Bahia, parece sofrer de pelo 

menos dois distintos modos de esquecimento. Se de um lado os estudiosos do campo da 

arquitetura popular sinalizam, desde pelo menos meados do século XX, uma certa indiferença 

da academia pelo tema, de outro, Vasconcellos (1968, p. 15) imputa ao conjunto de narrativas 

históricas brasileiras um olhar seletivo para o país, se preocupando “muito mais com os 

problemas litorâneos do que com aquêles relativos ao interior”; silêncios historiográficos que 

de certo modo ainda permanecem no início do século XXI.  

A história da Bahia, por exemplo, é usualmente contada tendo Salvador como ponto de partida 

e de chegada. Nossa capital merece, evidentemente, todos os louros e o prestígio decorrente 

da sua importante existência; a pouco menos de três décadas de completar 500 anos de 

fundação, a cidade da Bahia já nasceu capital, sendo a primeira do Brasil e tendo 

permanecido nesta condição por mais de dois séculos. Entretanto, nossa história é mais 

complexa e diversa; como destaca Pina (2000), embora o litoral insista em dominar, o interior 

se fez notar, se fez ouvir. 

Se constituíram, no interior do território compreendido pelo atual estado da Bahia, várias 

povoações cujo desenvolvimento tem grande relevância para a formação social, econômica 

e cultural do Brasil, e cujos valores se vinculam a outras formas de leitura da história. Do 

interior da Bahia saíram grandes personagens que revolucionaram o cenário nacional, seja 

ocupando postos importantes no cenário político ou levando sua produção intelectual ou 

artística a um nível deveras elevado, deixando um significativo legado para o país. 

Contudo, não é dos “grandes” homens e mulheres que se trata este trabalho, muito menos 

das grandes cidades, mas sim do fazer popular de uma arquitetura sem produtores 

conhecidos, dos saberes tradicionais carregados pelos sujeitos do sertão, em grande parte 

advindos da região de Minas após o “ensimesmamento estéril do Século XIX” que sucederia 

o apogeu da extração aurífera e diamantífera naquela região, como retrata Vasconcellos 

(1968, p. 39). Sujeitos estes que erigiram uma singela povoação no centro da então Província 

da Bahia, quando a descoberta de pedras preciosas, no século XIX, ocasionou o 

desenvolvimento de uma multifacetada rede de povoados, vilas e cidades que giraram em 

torno da mineração, especialmente da extração e do comércio de diamantes. Saber-fazer 
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gerador de uma arquitetura popular que “se por um lado se reveste de menor apuro e riqueza, 

por outro, por mais ligada ao homem, às suas necessidades e possibilidades, está a merecer 

maior atenção”, como aponta Vasconcellos (2011, p. 10). A economia mineradora, para além 

de riquezas e miséria, produziu nestas povoações complexas relações que ressoaram por 

todo o período imperial e também durante o período republicano, cujas reverberações devem 

ser compreendidas em toda a sua dinamicidade. 

 

3.1 O RASTRO DO DIAMANTE NA CHAPADA DIAMANTINA 

A Chapada Diamantina é dona de uma beleza agressiva, singular, cujos rios desempenham 

um papel primordial em meio ao terreno enrugado, às chapadas e às depressões repentinas. 

Seja formando cachoeiras ao brotar inesperadamente de fendas nas serras, seja correndo 

em vales estreitos e pedregosos, ou se esparramando como nos marimbus, os rios dominam 

a vista quando presentes, suavizando a caminhada e se apresentando como um refúgio em 

meio àquela áspera paisagem. Moraes (1973, p. 3) descreve o rio como o “rei absoluto da 

paisagem” e destaca a relação antagônica que este desenvolve com os garimpeiros. Segundo 

o autor, é com o rio que “[...] o garimpeiro mede forças – e, quando não vai tragado por ele, 

torna-se, depois, aliado, amigo, companheiro, na mais temerária e na mais sonhada de todas 

as aventuras: a busca do diamante” (MORAES, 1973, p. 4). 

Figura 02 – Vista a partir da Cachoeira da Piabinha, em Mucugê. 

 

Fonte: Fotografia do autor, 2017. 
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Antes da interiorização da colonização portuguesa no território baiano, a região era ocupada 

por povos indígenas. Conforme Lins e Santana (2017), foi a partir do movimento de expansão 

territorial ainda no século XVII, muito antes do início da garimpagem, que se originou uma 

certa concentração da atividade pecuária na região. Poucos locais se mostravam atrativos do 

ponto de vista agrícola, o que tornou a criação de gado a principal alternativa para as pessoas 

que a ocuparam esparsamente até o século XIX.  

Substancialmente montanhosa, a Chapada possui uma topografia bastante acidentada e um 

solo deveras pedregoso coberto por vegetação rasteira. No entanto, além de ser produto da 

ação de agentes naturais, a paisagem chapadina reflete a ação humana especialmente 

através da atividade garimpeira e dos seus processos de extração mineral, que, embora 

tenham ocorrido de forma rudimentar, quase exclusivamente pelo braço do homem, como 

destaca Sales (1955), deixaram marcas indeléveis.  

Esta região baiana da qual tratamos, cujo nome se refere à sua principal atividade econômica 

nos oitocentos, se relaciona de modo muito direto com a zona mineradora de Minas Gerais. 

Primeiramente, pela sua formação geológica. O conjunto montanhoso baiano no qual se 

desenvolve a Serra do Sincorá corresponde à parte superior da Cadeia do Espinhaço, que se 

prolonga pelo estado de Minas Gerais e onde estão localizadas diversas cidades cujo 

surgimento se deu atrelado à mineração, tanto as localizadas mais ao norte como Diamantina 

e Grão Mogol, quanto Ouro Preto, mais ao sul. Mas também pelo fato de ter abrigado muitos 

dos garimpeiros que a deixaram. Quando a extração mineral entrou em declínio, os mineiros 

tiveram que escolher entre se voltar ao cultivo da terra e à uma vida agrária, rural, ou buscar 

a sorte em outros lugares. Muitos se voltaram para a cultura cafeeira que ascendia ao sul 

daquelas terras, especialmente em São Paulo, mas uma boa parcela destes mineiros, 

especialmente os garimpeiros de espírito aventureiro do norte de Minas, emigraram para a 

Bahia (SALES, 1955; MORAES, 1973; MEDRADO, 1998). 

O surgimento de sólidos assentamentos urbanos na Chapada Diamantina se deu justamente 

a partir da descoberta de ouro nos leitos de rios ao norte e ao sul deste território, nas regiões 

das atuais cidades de Jacobina e Rio de Contas, respectivamente, que viveram o auge da 

atividade de extração aurífera na primeira metade do século XVIII – paralelamente ao 

esplendor das cidades mineiras. Estas localidades atraíram grande número de garimpeiros e 

aventureiros em busca de uma dita riqueza fácil, que as deixaram gradualmente a partir da 

decadência da atividade aurífera no início do século seguinte. Este comportamento, diga-se 

de passagem, se mostra como uma constante entre estes sujeitos, seja por necessidade real 

de sobrevivência, seja por uma eterna esperança de riqueza. Primeiro, a ocupação de forma 



 

 

83 

provisória; depois, caso as lavras fossem prósperas, assentavam-se e desenvolvia-se a 

ocupação. Caso a produção decaísse, partiam para a próxima aventura. 

Seguindo os rastros do diamante na Bahia, podemos dizer que o século XIX compreende a 

quase totalidade de sua história – ou pelo menos de seu período áureo. Nota-se que este 

século foi marcado pela vinda de diversos viajantes estrangeiros ao Brasil, que se dispuseram 

a conhecer e a estudar diversas regiões do país. Dentre estes estrangeiros, estavam os 

naturalistas alemães Johann Baptist von Spix (1781-1826) e Carl Friedrich Philipp von Martius 

(1794-1868), que viajaram pelo Brasil entre 1817 e 1820, cujos escritos renderam publicações 

e produções científicas, dentre elas a obra Viagem pelo Brasil (1817-1820). Teodoro Sampaio 

(2002, p. 258) destaca a passagem de Spix e Martius pela Serra do Sincorá, afirmando que 

ao reconhecerem o “caráter francamente diamantino” daquelas terras, deram conhecimento 

disso ao Sargento-Mor Francisco José da Rocha Medrado, naquele momento o proprietário 

das terras de quase toda a região. De fato, Spix e Martius (2017) reconheceram a similaridade 

daquela região com a do arraial do Tijuco, atual cidade de Diamantina/MG, mencionando este 

fato inúmeras vezes, tanto na passagem por Rio de Contas, quanto na passagem pela Serra 

do Sincorá, onde surgiu anos mais tarde a povoação que deu origem à atual cidade de 

Mucugê. Para Martius, “tudo nos fazia lembrar Tijuco, e de boa vontade mais nos 

demoraríamos aqui” (SPIX E MARTIUS, 2017, p. 178). Entretanto, não há menção a um 

eventual informe ao Sargento-Mor, como afirma o engenheiro baiano, nem uma possível 

descoberta de diamantes feita por eles; Martius apenas afirma, sobre a região da Serra do 

Sincorá, que “ao que consta, foram achados diamantes na sua encosta oriental” (SPIX E 

MARTIUS, 2017, p. 179). 

Estas descobertas na vertente oriental só viraram notícia e originaram povoações cerca de 

vinte anos mais tarde, contudo, relatos como este evidenciam que a extração de pedras já 

ocorria na região, possivelmente guardadas a sete chaves pelos poucos garimpeiros que 

encaravam esta empreitada, ou pelos proprietários das terras que não gostariam de ver a 

notícia veiculada. Entendemos que a tarefa de precisar a primeira descoberta de diamantes 

na região beira o impossível; o que se apresenta dentro das possibilidades, contudo, é 

compreender, mesmo que parcialmente, como se deu a dinâmica migratória condicionada 

pelas descobertas mais difundidas e, aparentemente, mais atrativas. Com a mineração 

aurífera já tendo vivido seu ápice em Rio de Contas e Jacobina, nos é caro o entendimento 

de que muitos tropeiros e viajantes cruzavam frequentemente a região, seja transitando de 

um lugar a outro, seja indo em direção à capital. Experientes no ofício da garimpagem, 

oriundos ou descendentes dos garimpeiros das Minas Gerais, não é improvável que algum 

deles tenha feito descobertas pelo caminho, tendo em vista que a semelhança entre tais 
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terrenos é notória mesmo por parte de quem é alheio ao serviço. As datas de algumas destas 

descobertas, contudo, não escaparam de especulações e desencontros. 

Este silenciamento acerca das descobertas, para além da cautela dos que logravam êxito na 

extração de diamantes, pode também revelar uma atitude deliberada de acobertamento por 

parte das figuras que já detinham a posse daquelas terras e que mais tarde vieram a controla-

las política e economicamente. Bem como uma forma de se portar à margem de uma 

fiscalização mais rígida. 

Entre o fim do século XIX e o início do século XX, o IGHB publicou alguns estudos sobre a 

região e algumas de suas cidades. Concordamos com Pina (2000) sobre o caráter fortemente 

determinista dessas obras, além do fato de descreverem o sertão como um lugar incivilizado. 

Mesmo assim, entendemos que ainda são importantes fontes para compreendermos não 

somente a situação em que se encontrava a região e a cidade de Mucugê naquele período, 

como também sua formação, tendo em vista que foram publicadas cerca de 60 anos apenas 

após o início da ocupação. 

Orville Derby (1906, p. 144-147), por exemplo, torna públicas as memórias de um engenheiro 

de minas austríaco, Virgil von Helmreichen, que teriam sido publicadas em 1846, em Viena, 

na Áustria. No relato deste viajante, que teria visitado a região do Grão Mogol em 1841, é 

possível encontrar menções às descobertas feitas no sertão baiano, cujas informações teriam 

sido dadas por garimpeiros do Grão Mogol que retornavam da Bahia ou que estavam em 

comunicação com parentes que haviam partido para lá. Teodoro Sampaio, engenheiro 

baiano, em detrimento das atividades da Comissão Hidráulica pela qual viajou com o objetivo 

de estudar as condições de navegação no interior do país, atravessou a Chapada Diamantina 

em sua viagem de volta a Salvador, passando, no início de 1880, pela região de Mucugê. Os 

escritos relativos a esta viagem foram publicados entre 1900 e 1903, tomando formato de livro 

em 1906. Sampaio (2002) afirma que a presença do diamante provavelmente tenha sido 

verificada pela primeira vez no cascalho aurífero do Rio de Contas, devido ao fato de, no 

Brasil, os cascalhos diamantíferos e auríferos aparecerem por vezes misturados. 

Posteriormente, Sampaio (2002, p. 258) afirma que “é tradição mais corrente que a primeira 

descoberta do diamante só se deu pelos anos de 1817 e 1818”, na Serra do Gagau. Enquanto 

isso, Gonçalo de Athayde Pereira (1899, p. 75), seu contemporâneo, afirma que “até 1838, 

não se havia descoberto em nosso Estado o diamante”. Estes desencontros demonstram, ao 

nosso ver, as complexas relações que compõem a história da região, bem como – e aqui 

temos que discordar de Pereira (1899) – o fato de que, desde as primeiras décadas do século 

XIX, a extração de diamantes já ocorria de forma esparsa por algumas localidades da 

Chapada Diamantina, mesmo que não fosse de conhecimento público. 
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A partir da década de 1840, as notícias das descobertas na Chapada Diamantina começaram, 

enfim, a correr o Brasil e principalmente os territórios mineradores. A localidade que nos 

parece ter sido a primeira de maior repercussão foi a região de Gentio do Ouro. No relato 

trazido por Derby (1906), Helmreichen cita a existência da lavagem de cascalho aurífero na 

povoação do Gentio durante os últimos anos da década de 1830, destacando a descoberta 

de diamantes próximo ao Comércio de Santo Inácio, em 1840. Esta foi possivelmente a 

primeira de uma sequência de achados diamantíferos de maior notoriedade, sendo relatada 

também por Pereira (1899), que a atribuiu, contudo, o ano de 1841. Algo de comum acordo 

entre ambos, no entanto, é a grande afluência de garimpeiros oriundos da região de Minas 

Gerais, especialmente do Grão Mogol. 

Em todos esses garimpos reuniram-se gentes de todas as partes e 
especialmente das Minas, donde vieram famosos garimpeiros, que 
ensinaram aos nossos patrícios os processos admitidos em Minas para a 
mineração do diamante, fazendo-se aplicações de bateias, carumbés, e 
frincheiras etc. (PEREIRA, 1899, p. 76) 

Ao final de 1841, foram reconhecidos como diamantíferos os terrenos da região de Morro do 

Chapéu (DERBY, 1906) e, em 1842, se deu a descoberta mais importante até então na Serra 

das Aroeiras, região que ficou conhecida como Chapada Velha (DERBY, 1906; PEREIRA, 

1899). Entretanto, apesar da proporção que tomou a mineração na Chapada Velha, em 1843 

já apresentava sinais de decadência. 

Embora os trabalhos do IGHB tentem traçar uma certa linearidade para o que Derby (1906, 

p. 151) chama de “a marcha do descobrimento” do diamante, esta marcha nada tem de 

homogênea. Para além das especulações e desencontros, existem também muitos 

silenciamentos. Fernando Leal (1978) entende que as condições para o florescimento deste 

novo ciclo econômico foram propiciadas pela maior liberdade de mineração alcançada em 

1832, ano em que a Real Extração foi extinta – ainda um resquício do monopólio estabelecido 

pela Coroa no período colonial. Por isso, condiciona este silenciamento nas primeiras décadas 

do século XIX a uma fiscalização mais restrita. Leal (1978) entende ser possível distinguir três 

épocas distintas de extração na Chapada Diamantina: uma primeira que iria desde o início do 

século XIX até o ano de 1832; uma posterior entre 1832 e 1844, período que compreende as 

descobertas na região de Gentio do Ouro, Morro do Chapéu e Chapada Velha; e uma última 

que teria se iniciado em 1844, ano em que se oficializaram as descobertas na vertente oriental 

com os diamantes encontrados na localidade que deu origem a Mucugê, momento que 

marcou a implantação definitiva da extração diamantífera na região. Nota-se que a ocorrência 

de diamantes na porção oriental foi citada havia mais de vinte anos por Spix e Martius (2017). 

No relato trazido por Derby (1906, p. 145), Helmreichen afirma que os garimpeiros “sem ter 

lar estão em toda parte em casa”. De fato, a vida do garimpeiro foi marcada pela inconstância, 
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pela incerteza, movida por um espírito genuinamente aventureiro e por uma inabalável 

esperança no bambúrrio22. Possivelmente fora aprendendo a se sentir em casa, em um local 

onde até as formas de ocorrência e extração do diamante guardavam semelhanças com os 

modos das Minas Gerais. Os garimpeiros que vieram tentar a sorte na Bahia não tiveram vida 

fácil, pois concordamos com Pina (2000) no sentido de que a riqueza era muito mais uma 

ilusão, não se produzindo uma economia durável. Quanto mais altas as expectativas com a 

exploração, maior o impacto do seu declínio. Das lavras auríferas de Rio de Contas e Jacobina 

no século XVIII, as movimentações destes sujeitos foram cruzando os caminhos do diamante 

no século XIX. Em todas os assentamentos que surgiram da extração diamantífera no início 

da década de 1840, o declínio e o esvaziamento não demoraram a ocorrer. O ano de 1844, 

contudo, trouxe boas novas e resgatou mais uma vez a esperança desses sonhadores 

viajantes em um futuro melhor, através da incansável e eterna busca pelo bambúrrio. 

 

3.2 SURGIMENTO E FORMAÇÃO DA VILA DE SANTA ISABEL DO PARAGUASSÚ 

Antes de tentarmos compreender as complexas relações que caracterizaram a pujante vida 

urbana de Mucugê23, outrora conhecida como Vila de Santa Isabel do Paraguassú e, já como 

cidade, São João do Paraguassú, é importante desmistificarmos a imagem de um sertão 

incivilizado, selvagem e despovoado que foi “descoberto” pelo garimpo24, bem como a ideia 

de que a descoberta de diamantes que originou a antiga vila se deu como “obra do acaso”, 

como afirma Pereira (1907), como se por encanto o diamante tivesse se revelado.  

Primeiramente, como já vimos, os fluxos migratórios na região remontam à ocupação indígena 

e à posterior chegada da atividade pecuária. Embora não tenham se formado sólidos 

assentamentos urbanos por ali nestes períodos, como aconteceria a partir do início da 

mineração, a região foi esparsamente ocupada por fazendas e roças para a criação de gado. 

Nesse sentido, entendemos o trabalho de Pina (2000), que buscou compreender o processo 

de formação da vila e suas inter-relações com o garimpo e a escravidão no século XIX, como 

importantíssimo para a desmistificação desta imagem. A autora, além de confrontar a 

 
22 Segundo Moraes (1973, p. 31), o bambúrrio é o “encontro de diamantes grossos e de valor 
ponderável. Enriquecimento súbito, no garimpo”. 
23 De acordo com Medrado (1998), Mucugê é uma palavra indígena que nomeia uma fruta de sabor 
adocicado, cuja árvore cresce entre as rochas e é encontrada nas imediações do rio que levou seu 
nome. Em textos mais antigos, a palavra também é encontrada com a grafia Mucujê, como na obra 
de Lindolfo Rocha (2018). 
24 Trabalhos como o de Beserra (2018) destacam os movimentos migratórios entre Portugal e o litoral 
da Colônia, para além da província da Bahia, e suas conexões com um sertão que nada tinha de 
vazio, de incivilizado. E a expansão da pecuária, neste sentido, foi também um motor importante dos 
processos de urbanização do interior. 
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abordagem determinista e de cunho civilizatório trazida pelos trabalhos ligados ao IGHB, 

destaca a presença de fazendeiros, pessoas escravizadas e trabalhadores livres desde antes 

da descoberta do diamante. Estas terras faziam parte de uma grande sesmaria pertencente 

à família Rocha Medrado25, cujos principais comandantes naquela época teriam inclusive 

ocupado cargos públicos no Império. Isso evidencia, como explorado por Pina (2000), que a 

vila já surge como um nó nesta rede de ligações políticas dos oitocentos. 

Depois, é importante destacarmos que a descoberta de diamantes em Mucugê pouco tem de 

acaso, como elucidamos anteriormente. Garimpeiros das Minas Gerais já circulavam pela 

região central da Bahia, onde disseminavam os conhecimentos dos processos de uma 

atividade na qual a ausência de notícias era essencial para garantir o sucesso da exploração 

(PINA, 2000). Com as descobertas do início da década de 1840, mais garimpeiros se 

somaram aos habitantes locais e se espalharam pelo território chapadino.  

Além disso, entendemos que os próprios argumentos utilizados por Pereira (1907) não 

sustentam, ao nosso ver, a casualidade da descoberta. José Pereira do Prado, também 

conhecido como Cazuzinha do Prado, apontado como o autor da primeira descoberta, é 

descrito como conhecedor dos processos de mineração empregados na Chapada Velha, 

onde já haviam descoberto diamantes, e possuidor de uma certa experiência que o fez, 

inclusive, reconhecer a semelhança do cascalho local com o daquela região. Segundo Pereira 

(1907, p. 32), Cazuzinha do Prado teria feito tentativas infrutíferas, “mas com alguma 

perseverança e com as informações26 que colheu no local onde deu começo à experiência” 

conseguiu ter sucesso nas empreitadas posteriores. Enxergando a extração de pedras 

preciosas como algo já presente na região, entendemos que tentativas como esta deviam ser 

recorrentes por parte dos viajantes com certo grau de experiência. A casualidade pode ter se 

dado apenas em relação ao local exato da descoberta, mas José Pereira do Prado, como 

tantos outros, tinha os modos e meios para realizá-la. 

Pereira (1899) recorre à tradição oral, ao relato de Pedro Antonio da Cruz, um dos 

participantes da empreitada realizada por Cazuzinha do Prado, para remontar a exploração 

que originou este povoado. Segundo Pereira (1899), Cazuzinha do Prado era morador da 

 
25 Pina (2000) aponta ainda para origens mais remotas da sesmaria, doada à família Guedes de Brito 
antes de pertencer à família Rocha Medrado. 
26 Embora afirmemos que a mineração possivelmente já ocorria de forma não oficial pela Chapada 
Diamantina, entendemos que esta menção a “informações” a princípio não se refere a relatos de 
terceiros. O próprio Gonçalo de Athayde Pereira (1899, p. 77-78) afirma, em publicação anterior, que 
a persistência de José Pereira do Prado se deu por conta das informações encontradas nos 
cascalhos, que lhe asseguravam a existência de diamantes. Portanto, entendemos que aqui o autor 
também se refere à composição do cascalho encontrado, cuja semelhança com o da Chapada Velha 
foi notada, e não com informações propriamente ditas acerca de extrações prévias. 



 

 

88 

Fazenda Cascavel e, em meados de 1844, fazia uma viagem à região da atual cidade de 

Andaraí, onde morava um ou outro roceiro, quando percebeu no terreno a semelhança com 

os cascalhos da Chapada Velha. Com o insucesso da primeira tentativa, Cazuzinha do Prado 

teria retornado à área com outros companheiros para fazer novas incursões, encontrando, 

enfim, os primeiros diamantes. Com isso, em julho de 1844, fez a mais profícua das incursões 

cercado de 14 companheiros, dentre eles o relator da história. Embora a expedição tenha sido 

pautada pelo sigilo, foi justamente Pedro Antonio da Cruz o denunciado ao tentar vender as 

pedras na Chapada Velha, sob a suspeita de ter assassinado algum capangueiro das Minas, 

o que o obrigou a revelar o local para que não tivesse maiores implicações criminais. 

É lugar comum na literatura sobre a região que, com o espraiamento da notícia acerca da 

descoberta de diamantes e a ulterior multiplicação das lavras nos leitos dos rios Combucas e 

Mucugê, houve um fluxo intenso e rápido de milhares de pessoas para aquela área; é possível 

encontrar menções a algo em torno de 25 a 30 mil pessoas (PEREIRA, 1907; SAMPAIO, 

2002). Pereira (1907, p. 37), dentre uma série de relatos que traz para corroborar estes 

números, menciona a consulta a um relatório de 1863, feito por um certo Dr. Gustavo Adolpho, 

em que este destaca terem convergido para a povoação do Mucugê cerca de 30 mil pessoas 

entre 1844 e 1848, rapidamente alcançando o número de 50 mil pessoas com a criação de 

novos povoados na região. Não obstante, o relator destaca como grande parte destes novos 

sujeitos se espalhavam pelas “serras, vales, gargantas e rios”. 

Tendo isso em vista, é importante também compreender que nem todas estas pessoas 

fixaram moradia na ocupação que se formara ali; muitos dos que chegavam por conta da 

corrida gerada pelo diamante acabaram sendo atraídos por outras novas descobertas tão 

atrativas quanto esta e se espalhando pela região. Em relatório27 enviado pela Câmara ao 

Governo da Província em 1849, por exemplo, relata-se uma população próxima a 3.400 

habitantes na vila, incluindo-se as pessoas escravizadas; ao passo em que o Censo de 1872 

aponta a existência de cerca de 18 mil habitantes, também incluindo os escravizados 

(IMPERIO DO BRAZIL, 1874). Pereira (1907), alguns anos depois, relata uma população de 

 
27 É importante, contudo, que questionemos a precisão de tais levantamentos. Pina (2000) destaca, 
por exemplo, o silenciamento por parte dos fazendeiros locais em torno da existência de indígenas na 
região, como uma estratégia de apropriação das terras. Neste sentido, é importante notar que 
enquanto no relatório de 1849, citado por Medrado (1998, p. 20), há a afirmação da inexistência de 
índios na região, o que ocorre também em outra correspondência datada de 1862 citada por Pina 
(2000), o Censo de 1872 relata a presença de 58 pessoas “de sangue indígena” (SAMPAIO, 2002, p. 
242). Embora Medrado (1998, p. 21) entenda que “não se pode pôr dúvidas sobre o relatório [...], uma 
vez que, foi escrito pelo Juiz de Direito da Vila”, concordamos com Pina (2000) no sentido de que os 
juízes eram esforçados representantes dos interesses dos grandes fazendeiros em meio àquele 
contexto. Além disso, apesar da discrepância do relatório de 1849 em relação ao número total de 
habitantes, é importante ter em conta que este se refere especificamente à população da vila. 
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12 mil habitantes. Diferentemente do primeiro, que se referia especificamente à vila, estes 

dois últimos dados possuem um alcance mais amplo, o que reforça que boa parte da 

população viveu à margem do núcleo citadino. Isso demonstra, ao nosso ver, que alguns dos 

novos chegados sequer vieram a se instalar nos assentamentos urbanos que se formaram, 

ou habitaram os seus arredores com habitações mais precárias.  

Pouco tempo depois da chegada deste grande contingente populacional às proximidades do 

Rio Mucugê, novas e também vultosas lavras seriam descobertas quase simultaneamente 

nesta área central da Chapada Diamantina, originando outros povoados e mesmo 

assentamentos urbanos28 mais sólidos como Lençóis, Xique-Xique – atual Igatu –, Andaraí e 

Palmeiras, ficando esta região conhecida como Lavras Diamantinas. 

O povoado do Mucugê – também citado sob a alcunha de Paraguassú Diamantino –, foi 

rapidamente elevado à condição de vila através da Lei Provincial nº 271, em 17 de maio de 

1847, sendo a Câmara instalada oficialmente apenas em fevereiro de 1848 (PEREIRA, 1907). 

A vila se chamou Santa Isabel do Paraguassú, nome que acompanhou todo o período áureo 

da povoação, tendo suas terras sido desmembradas de Minas de Rio de Contas, atual cidade 

de Rio de Contas, cuja freguesia havia sido a primeira do sertão baiano. A segunda, de acordo 

com Moraes (1973) foi justamente a Freguesia de São João do Paraguassú29, criada por esta 

mesma lei provincial em função da Vila de Santa Isabel (MEDRADO, 1998). Foi somente após 

a proclamação da República que o já estado da Bahia elevaria a vila à condição de cidade, 

em 1890, sob a denominação de São João do Paraguassú. Em 1917, o governo estadual 

devolveu à cidade seu nome inicial: Mucugê30 (MEDRADO, 1998). 

As cidades oriundas da mineração têm muitos pontos de contato apesar do distanciamento 

geográfico e/ou cultural que possa existir entre elas. Um destes pontos diz respeito ao seu 

surgimento e à maneira com que se dá a sua ocupação. Usualmente não são planejadas nem 

surgem de processos graduais de desenvolvimento em torno de uma matriz agrícola, mas sim 

de uma disparada infrene causada pela descoberta de minérios que poderiam, no mundo 

idealizado por cada um destes aventureiros, tirá-los da miséria da noite para o dia. Uma 

corrida que suscitava situações e disputas das mais diversas – como a que ocorria em torno 

da posse da terra –, responsáveis por moldar o caráter e a cultura destas sociedades. 

 
28 São possivelmente estas as aglomerações mencionadas no relatório do Dr. Gustavo Adolpho como 
os novos povoados que contribuíram ainda mais para o aumento da população nesta região. 
29 Foi das terras da Freguesia de São João do Paraguassú que, em 1884, desmembrou-se a área do 
atual município de Andaraí, na qual também se localizava o então povoado de Xique-Xique – hoje, 
Igatu, distrito de Andaraí (MEDRADO, 1998). Foi ainda desta Freguesia que também foram 
desmembradas as terras dos atuais municípios de Lençóis, Palmeiras e Seabra (MORAES, 1973). 
30 Hoje, além da sede, o município também é composto pelos distritos de Guiné e João Correia.  
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Gonçalo de Athayde Pereira (1899, p. 79), sendo natural daquela localidade e tendo 

vivenciado de perto o desabrochar da região das Lavras, descreveu a rapidez da ocupação, 

“levantando-se toldos por toda a parte e iniciando-se muitos trabalhos, descobrindo-se muitos 

diamantes […]”; em outro texto, afirma que “em pouco tempo estava todo aquele terreno 

transformado em vasto arraial de casas de palha” (PEREIRA, 1907, p. 34).  

Como um reflexo da ocupação desenfreada, a imagem de uma paisagem rude, pedregosa, 

quase inerte, deu lugar ao balançar dos toldos, da palha e dos acampamentos de suporte ao 

garimpo. Um dos primeiros abrigos, cuja ocorrência deve ter se dado concomitantemente aos 

toldos e casas de palha, são as habitações conhecidas como tocas ou “locas”. 

Figura 03 – Loca, habitação típica de garimpeiros, na região de Mucugê, 1946-1947. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN31. 

Estas construções em alvenaria de pedra seca tiravam partido das saliências dos morros 

pedregosos utilizando os balanços das pedras como cobertura ou, por vezes, mesclando esta 

solução com coberturas em palha. Longe de refletirem atos e preferências individuais, as 

soluções encontradas para o assentamento em questão e suas habitações representavam, 

 
31 As fotografias da Rede de Arquivos IPHAN estão disponíveis em: <http://acervodigital.iphan.gov.br/ 
xmlui/>. 
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pelo contrário, a cultura destes sujeitos enquanto grupo e sua resposta às características da 

região, como elucida Rapoport (1969) sobre esses tipos de habitação. 

Estas construções foram aos poucos dando lugar a outras mais estruturadas já nos primeiros 

anos, geralmente em alvenaria autoportante de pedra ou de adobe, com paredes internas em 

pau-a-pique, tendo os sobrados, em seu pavimento superior, estrutura autônoma em madeira. 

Sistemas construtivos bastante característicos também das cidades mineiras (BAHIA, 1980). 

Em relatório de 1847, entregue ao governo imperial, Benedicto Acauã afirma que a povoação 

possuía “um milheiro de casas habitadas” (PEREIRA, 1907, p. 16). Já o Censo de 1872 

destaca a existência de cerca de 2000 casas habitadas (IMPERIO DO BRAZIL, 1874). Isto 

nos faz presumir que boa parte destas habitações eram ainda as casas de palha32, as locas 

ou mesmo os toldos descritos por Gonçalo de Athayde Pereira, que possivelmente devem ter 

perdurado por um algum tempo no entorno da vila, pois o conjunto que adentra a década de 

1970 e que é apreciado pelo IPAC/SIC possuía pouco mais de 300 edificações. Respaldam 

este entendimento os relatos de Teodoro Sampaio (2002, p. 242), que destacam a existência 

de “245 prédios dentro da vila e quase o dobro por fora” em 1880.  

Figura 04 – Casario da Rua Rodrigues Lima, visto do alto do mirante da Prefeitura. 

 
Fonte: BAHIA, 1976. 

Um dos primeiros sobrados foi o do coronel Francisco da Rocha Medrado, onde hoje funciona 

a Prefeitura Municipal de Mucugê (PMM) na Praça Coronel Douca Medrado, coberto 

inicialmente “de zinco ou de folhas de Flandres” (PEREIRA, 1899, p. 79). Já a residência do 

major Cândido Leão, da qual não encontramos menção que possibilitasse identificá-la, teria 

 
32 Pereira (1907) cita, por exemplo, um incêndio ocorrido por conta de desavenças na venda de um 
diamante que destruiu 26 casas de palha na cidade.  
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sido a primeira a ser feita em alvenaria e coberta com telhas; somente alguns anos mais tarde 

é que o coronel Reginaldo da Rocha Medrado teria construído seu sobrado à atual Praça 

Coronel Propércio (MEDRADO, 1998; PEREIRA, 1907), edificação que já abrigou o Snooker 

Bar e o Centro de Cultura e Lazer, hoje ocupada por um bar e por uma secretaria municipal. 

Figura 05 – Antiga residência do Cel. Francisco da Rocha Medrado e atual sede da prefeitura (direita 
e canto sup. esq.) e antiga residência do Cel. Reginaldo da Rocha Medrado (canto inf. esq.). 

 
Fonte: BAHIA, 1976 (esquerda) e Rede de Arquivos IPHAN (direita). 

Embora Medrado (1998) aponte que era constante a desobediência a algumas das normas 

devido à rapidez com que a vila crescia, desde os primeiros anos de fundação as construções 

deveriam obedecer às diretrizes expressas no Código de Posturas, algo comum nas cidades 

brasileiras desde o período colonial33. Neste documento, segundo Medrado (1998) haviam 

diretrizes para a altura das portas e janelas, para o alinhamento das ruas e proibição de 

coberturas em palha no perímetro urbano.  

Contudo, Pina (2000) aponta que as Posturas foram também instrumentos de controle político 

e social, a partir do momento em que visavam disciplinar o movimento das pessoas nas ruas, 

determinando lugares e separando grupos sociais diversos, comportamento característico de 

uma sociedade escravista – como era a de Mucugê. 

Logo nos primeiros anos de fundação da vila, foi criada uma cadeira de primeiras letras para 

meninos, em 1849, e uma para meninas, em 1855 (PEREIRA, 1907). Com o fluxo cada vez 

maior de pessoas que iam se fixando na área, não demorou também para que se 

desenvolvesse a atividade comercial, tanto no que diz respeito à compra e venda de 

diamantes como também em relação aos bens de consumo. O comércio se consolidou de tal 

 
33 Reis Filho (1987, p. 24) afirma que a finalidade das exigências de caráter formal das Posturas “era, 
em grande parte, garantir para as vilas e cidades brasileiras uma aparência portuguesa”. 



 

 

93 

forma que serviu de atração para a vinda de pessoas mais abonadas e de estrangeiros para 

cidade (PEREIRA, 1899).  

Figura 06 – Casario da Rua Direita do Comércio, 1978. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN. 

Neste sentido, Benedicto Acauã afirma, por exemplo, a importância da localidade como um 

centro de relações comerciais não só para a própria região diamantina, mas para todas as 

vilas sertanejas da província (PEREIRA, 1907). Pina (2000) destaca ainda que além de 

abastecer a vila, esta ampla rede de relações estabelecidas com outras regiões consolidou 

uma certa posição social de prestígio destes comerciantes – embora compusessem uma 

“categoria” também estratificada entre si. 

Tratando-se de hierarquia social podemos pensar em grandes comerciantes, 
que possuíam grandes casas comerciais incluindo o comércio de diamante, 
e os pequenos comerciantes que viviam da venda de produtos da lavoura 
local ou mesmo regional, não tendo escravo e trabalhando pra si próprio. 
(PINA, 2000, p. 71) 

Para compreendermos melhor a vida social e as relações desenvolvidas nessas localidades, 

recorremos aos romances regionalistas da Chapada enquanto referências também 

importantes, como os que foram escritos por Herberto Sales (1986), Afrânio Peixoto (2019) e 

Lindolfo Rocha (2018). Nesta perspectiva, concordamos com Pina (2000) sobre o fato de que 

apesar de ser obra de ficção, a literatura é produto de uma sociedade, vestígio da história 

humana, podendo sim ser analisada em articulação com outras fontes.  

Autor do romance Maria Dusá, Lindolfo Rocha nasceu no Grão Mogol, em 1862, tendo 

migrado e residido posteriormente em algumas cidades da Bahia. O romance transcorre-se 
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em Mucugê, mas, embora seja datado de 1910, reflete possivelmente um momento anterior, 

pois aborda a localidade ainda enquanto Vila de Santa Isabel ou Mucugê – em referência ao 

nome do povoado inicial. Alternando-se a história por vezes entre Mucugê e Igatu (então 

Xique-Xique), Rocha (2018, p. 34-55) destaca o “burburinho febril do comércio do Mucugê”, 

bem como “a multidão de luzes, lojas e vendas cheias de fregueses, foguetes, gritos, sons de 

música” daquele “grande comércio”. 

A despeito de a primeira missa ter sido realizada em agosto de 1849, como afirma Pereira 

(1907, p. 8), as atividades religiosas em Mucugê aconteceram por alguns anos de forma 

improvisada. Medrado (1998) destaca que estes atos aconteciam num vão coberto de palhas 

– dialogando com boa parte das construções existentes naquele momento. Desde 1847, pelo 

menos, já se discutia a necessidade da construção de uma Igreja Matriz na vila, tendo a 

Câmara solicitado ajuda para a sua construção ao Governo da Província, em 1849, iniciada 

somente em 1852 (MEDRADO, 1998). A Igreja Matriz de Santa Isabel foi finalizada em 1855, 

mas, segundo Pereira (1907), às custas do povo. 

Figura 07 – Igreja Matriz de Santa Isabel, 1978. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN. 

A construção do antigo cemitério se deu de forma paralela à da Igreja Matriz, em suas 

imediações, sendo edificado já em 1854. Contudo, Pereira (1907) aponta que as devidas 

prescrições higiênicas adequadas não foram observadas, algo já alertado na época, segundo 

o autor, pelo médico Antonio Rodrigues Lima. O tema ressurgiu com o pânico causado pela 

epidemia de cólera que irrompeu na Província da Bahia, em 1855, mesmo ano em que já se 

define um outro local para a construção do novo cemitério (MEDRADO, 1998). Com a 
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ocorrência de uma epidemia na cidade em 1886, fica condenado de vez o antigo cemitério 

(PEREIRA, 1907; SALES, 1994). É a partir daí que os enterros vão acontecer de forma 

definitiva no novo local, o Cemitério Santa Isabel, edificado ao sopé do Morro do Cruzeiro, 

que é, dentre todos, o de maior elevação a circundar a vila. 

Figura 08 – Cemitério Santa Isabel, 1974. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN. 

Pode-se apreender que, pelo menos em um primeiro momento, as descobertas que 

originaram a povoação do Mucugê – capazes de ofuscar todas as descobertas anteriores – 

corresponderam às expectativas destes sujeitos ávidos por aventura e movidos pela sede do 

enriquecimento. Especialmente se considerarmos o grande número de pessoas que migraram 

para as Lavras Diamantinas, região que tinha inicialmente Mucugê como centro da extração. 

Os diamantes extraídos das Lavras Diamantinas, ou pelo menos os que entraram para a 

estatística, foram exportados para diversos países europeus, especialmente para as cidades 

de Londres, Liverpool e Southampton, na Inglaterra, mas também para cidades de países 

como Alemanha, França e Portugal (PEREIRA, 1907).  

Com o tempo, Lençóis passou a ocupar uma posição de maior destaque nas Lavras 

Diamantinas devido à abundância das suas descobertas, tomando o posto de Mucugê ao 

receber os coronéis e grandes comerciantes, além de melhores investimentos e construções 
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importantes, tendo ficado conhecida como a “Capital das Lavras”34. Moraes (1973) destaca, 

contudo, que os garimpeiros e demais habitantes da Chapada longe estavam de saber da 

dimensão das riquezas que foram geradas por lá, para o que contribui também o fato de a 

maior parte da produção ter deixado o país de forma clandestina. 

Acredito mesmo que poucos grupos humanos terão contribuído tanto e tão 
inconscientemente para o desenvolvimento da civilização moderna e para a 
criação dos novos conceitos de economia, na Europa e na América, como os 
nossos garimpeiros. A Revolução Industrial, que se estruturou, que se 
afirmou, que se nutriu com o ouro das gerais, e se expande, agora, com uma 
força absoluta, tem fome de diamantes e carbonatos para a fabricação de 
motores, de máquinas, de engrenagens, de armas para a guerra, de 
instrumentos para a paz. (MORAES, 1973, p. 19) 

Antes mesmo de se tornar oficialmente a Vila de Santa Isabel do Paraguassú, a povoação do 

Mucugê, ou do Paraguassú Diamantino, sediou a Repartição Diamantina, criada em 1846, 

mas só vindo a funcionar oficialmente no início de 1847, tendo como primeiro inspetor 

Benedicto Acauã (PEREIRA, 1907; MEDRADO, 1998; PINA, 2000). Nos anos posteriores 

houve um incremento nos estudos e nos planos que visavam integrar as Lavras ao restante 

da província. Moraes (1973) destaca ações, datadas de 1856, em prol da construção de uma 

estrada partindo de São Félix em direção a Mucugê35, com ramais por Andaraí e Lençóis.  

Figura 09 – Mapa da rede geral de viação do estado da Bahia, 1895. 

 
Fonte: Biblioteca Nacional Digital36.  

 
34 A respeito de Lençóis, ver Moraes (1973). 
35 Desde 1854, como mostra Pina (2000), já havia a intenção do Governo da Província em construir 
estradas que ligassem Mucugê à Cachoeira, cidade limítrofe a São Félix. 
36 Disponível em: <http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=29799>. 
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Entretanto, pode-se notar no mapa da rede geral da viação do estado da Bahia, datado de 

1895, que o trecho concluído da estrada de ferro não havia chegado à localidade, e que os 

trechos em construção e ainda previstos não passariam por lá, tendo sido desviados para se 

conectar com as cidades de Andaraí e Lençóis. No relatório da Junta de Engenheiros sobre 

obras públicas a serem realizadas pela província, datado de 1863, a comissão que estudava 

os possíveis melhoramentos na estrada de ferro que saía de São Félix, no Recôncavo, em 

direção à Mucugê, chefiada pelo engenheiro Manuel da Silva Pereira, desencorajava tal 

investimento. Destacava-se que a então Vila de Santa Isabel se encontrava em “completa 

decadência”, bem como defendia-se que a localidade que realmente florescia “de uma 

maneira extraordinária” e que carecia destes melhoramentos era a Vila dos Lençóis 

(PEREIRA, BARROS e VASCONCELLOS, 1878, p. 5-6).  

Em relatórios enviados ao presidente da província naquela década, Manuel Pereira já destaca 

um certo estado de abandono pelo qual passava Mucugê. Entretanto, embora seja notória a 

maior relevância que Lençóis passa a adquirir com o tempo, sendo elevada à cidade já em 

1864, o relato do referido engenheiro é o único à nossa disposição que se refere à decadência 

de Santa Isabel de forma tão prematura, o que levanta questionamentos acerca de outras 

possíveis motivações, especialmente políticas, para a valorização da Vila dos Lençóis. Uma 

grande seca casou enormes estragos nos anos precedentes ao relatório, de fato, mas não 

somente em Mucugê, e sim em toda a região. 

Verificam-se também referências à nomeação de uma comissão, em 1861, para a realização 

de estudos acerca da navegabilidade do Rio Paraguaçu, com o objetivo de levar os barcos à 

vapor até Lençóis (MORAES, 1973). O próprio Teodoro Sampaio, quando passou por 

Mucugê, em 1880, voltava de uma viagem pelo Rio São Francisco, na qual estudou de forma 

mais ampla as condições de navegação no interior do país. São feitas ainda menções a 

estudo realizado pelo Governo do Estado nas Lavras, entre 1893 e 1894, que tinha por 

objetivo a interiorização da capital baiana, sendo indicada uma localidade denominada 

Cascavel, em área pertence ao então município de São João do Paraguassú (PEREIRA, 

1907; MORAES, 1973; SALES, 1994). Embora tal plano não tenha se concretizado, reforça a 

importância e a relevância do papel que desempenhou a região das Lavras Diamantinas na 

segunda metade do século XIX. 

O trajeto feito pelos sujeitos de espírito aventureiro que ocuparam a região, contudo, não era 

nada fácil. Soma-se à ausência de estradas de ferro e de caminhos em boas condições, a 

tortuosidade e as elevações das serras que deveriam ser vencidas. Mesmo assim, além de 

ser o “cento das lavras de diamante da Bahia”, como aponta Sampaio (2002), a vila se 

colocava como principal acesso das Lavras Diamantinas para quem vinha de Rio de Contas 
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e da província de Minas, localizadas ao sul de seu território. Pina (2000) verifica que os 

negociadores de pessoas escravizadas da região eram em boa parte de Rio de Contas, o que 

coloca Mucugê, até por sua posição geográfica, como um ponto significativo da rota do 

comércio escravista. A cidade se tornou, nos meados do século XIX, “centro de informações 

e do poder” (PINA, 2000, p. 46). Ocupava uma centralidade geográfica em relação à província, 

mas também comercial e administrativa em relação à região mineradora. 

A heterogeneidade e a diversidade da sociedade lavrista não passaram despercebidas aos 

olhos de quem a investigou. Para além dos inúmeros mineiros que compuseram boa parte de 

sua população, Mucugê também recebeu pessoas oriundas de outras regiões importantes, 

como famílias de Cachoeira e Caetité, na província da Bahia, bem como de outros lugares do 

sertão baiano (PEREIRA, 1907).  

À maioria daqueles mesmos aventureiros, parentes e aderentes que 
desceram do Tijuco e do Grão-Mogol há dez ou doze anos passados, 
juntavam-se, agora, outros tantos das mais diversas procedências, na 
pracata, no lombo dos burros, nos carros-de-bois gementes, de todo jeito, 
enfim – com os mesmos utensílios e os mesmos instrumentos de trabalho – 
as bateias, os carumbés, as enxadas, os frincheiros, os ralos, os cavadores, 
a Lafonchê a tiracolo ou a Fogo-Central na cintura – vencendo a custo as 
grupiaras agressivas e os valadões erodidos; tropeçando aqui, sangrando os 
pés acolá, desfalecendo os mais velhos e as mulheres, por vezes de cansaço 
e de exaustão nas estradas difíceis e em cujas margens as cruzes eram os 
marcos dos vencidos. (MORAES, 1973, p. 13-14) 

A interação de pessoas de distintas origens e formações culturais diversas ocasionou uma 

série de conflitos nos primórdios da ocupação, levando também em consideração a natureza 

de sua atividade econômica motora: o garimpo. Fossem bons ou maus, decentes ou 

malfeitores, idealistas ou criminosos profissionais, como aponta Moraes (1973), os que 

chegavam logo se lançavam na busca pelos diamantes, pedras preciosas cuja terra tão 

ambicionada lhes poderia proporcionar, tirando-os da miséria num piscar de olhos. 

Embora Pereira (1907) reconheça a ocorrência de distúrbios e assassinatos no início da 

ocupação, defende que muito havia de fantasia nas histórias contadas, numa tentativa de 

defender a índole pacífica da população. Contudo, o início não foi dos mais tranquilos. Pina 

(2000, p. 45) afirma que o comércio de diamantes como um todo foi pautado “por conflitos e 

disputas em torno do poder e da riqueza”. Contrariando Pereira (1907) sobre a pacificidade 

da vila, Pina (2000) relata que a Câmara Municipal enviara pedido de reforço do efetivo policial 

ao Governo da Província já em 1847. Teodoro Sampaio (2002), por sua vez, afirmou que 

ocorreram mais de cem assassinatos em dois anos, se tornando a impunidade marca do lugar. 

Uma questão curiosa em relação aos que eram detidos para pagar por seus crimes, contudo, 

diz respeito à Casa de Câmara e Cadeia. Teodoro Sampaio (2002, p. 242) relata, em 1880, a 

existência de uma “casa da Câmara e cadeia” dentre os 245 prédios que verifica dentro da 
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vila. Contudo, a equipe responsável pelos levantamentos do inventário destaca que não foi 

possível identificar tal edifício (BAHIA, 1980). De fato, tipologicamente falando, não há 

edificação na cidade com as características concernentes a este equipamento fundacional 

das cidades brasileiras pré-republicanas, mesmo tendo sido instalada a Câmara já em 1848.  

Figura 10 – Sede da administração municipal abrigando também o quartel e a cadeia, 1946-1947. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN. 

No entanto, pudemos verificar em um dos processos analisados no último capítulo e através 

de fotografia da Rede de Arquivos IPHAN, tirada entre 1946 e 1947, que a atual sede da 

prefeitura também funcionou como quartel e cadeia durante algum período no século XX, 

além de já abrigar a administração municipal. Desde quando, não nos foi possível precisar. 

Comumente inflamados pelas disputas em torno do diamante, estes conflitos refletiam 

essencialmente questões relacionadas à propriedade das terras e à posse do poder político 

e econômico. Pina (2000) aponta que as terras permaneceram concentradas nas mãos dos 

antigos sesmeiros e seus descendentes, associando tal fato à conformação do processo de 

colonização do interior baiano, ocorrendo em Santa Isabel, tal qual ocorreu em outras vilas 
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brasileiras, a apropriação de terras devolutas pelos fazendeiros locais – neste caso, a família 

Rocha Medrado. A autora destaca o inventário de Maria Magdalena de Novaes Rocha, esposa 

do coronel Reginaldo da Rocha Medrado, em cuja relação de bens imóveis estavam 

declaradas não somente seis fazendas – algumas citadas por Medrado (1998) como oriundas 

das primeiras divisões feitas pelos descendentes daquela família quando de posse da 

sesmaria, ainda antes do surgimento do assentamento urbano – como também as serras de 

quatro destas fazendas e as serras inteiras de Mucugê, Andaraí e Igatu (PINA, 2000). Ou 

seja, os grandes proprietários detiveram o controle das formas mais convenientes e favoráveis 

da produção e do acúmulo de riquezas, exercendo a posse da terra, da mão de obra e dos 

recursos. O cenário delineado, então, foi de predominância desses senhores de terras nos 

circuitos do poder, exercendo grande influência local, tendo em vista que a eles eram 

subordinadas as diversas esferas de comando. 

Se em Minas se desenvolveram sociedades em cujos ideais jamais se ausentaram a 

“aspiração de liberdade e independência”, cristalizados na regularidade das revoltas e 

propiciado, dentre outras coisas, pelo poder aquisitivo conferido imediatamente através da 

posse do ouro (VASCONCELLOS, 1968), predominou, em Mucugê, a manutenção de 

conveniências e privilégios, com o domínio de famílias tradicionais organizadas através de 

um sistema paternalista, e com o coronelismo estabelecendo as relações de poder e 

costumes que se estenderam tanto por aquela cidade, como por toda a região da Chapada. 

Freyre (1971, p. 38) destaca que desde o início do processo de colonização, a Coroa 

Portuguesa dependeu dos senhores de terras para assegurar seu domínio, tendo o sistema 

patriarcal se constituído na “base da estabilidade social e econômica” do Brasil a partir do 

momento em que o mesmo obteve sua independência em relação a Portugal. A partir de uma 

interpretação que considera a família patriarcal como a unidade mais decisiva na formação 

histórica brasileira, mais do que o Estado ou a Igreja, Freyre (1971) entende que a casa-

grande seria o símbolo do poder destes senhores rurais. Para o autor, havia uma 

correspondência entre as formas das residências e suas funções sociais, em se tratando da 

casa-grande, mas também do sobrado urbano, que era igualmente patriarcal em sua visão.  

Neste sentido, não é por acaso que os poucos sobrados da vila pertenceram a poderosos 

coronéis da mesma família, tanto aos dois já citados, como também ao coronel Antônio 

Landulfo da Rocha Medrado, mais conhecido como Douca Medrado, que implantou sua 

residência na praça Coronel Propércio. É ainda relevante notar que os três principais sobrados 

pertencentes aos Rocha Medrado, devido ao local e direção de sua implantação, à altura 

elevada em relação ao restante do casario e à presença de mirantes, tinham visão privilegiada 

dos mais variados ângulos da cidade e dos seus acessos. 
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Figura 11 – Sobrado nº 87 à Praça Cel. Propércio, antiga residência do Cel. Douca Medrado. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN. 

Deste modo, com o Estado praticamente ausente no interior, os Rocha Medrado assumiram 

logo de início o poder político e econômico de Mucugê, tendo na figura do coronel Reginaldo 

da Rocha Medrado um dos principais comerciantes de terra e diamantes. Além de deter toda 

a extensão daquele território, estes sujeitos detinham também os garimpos, concentrando em 

si mesmos boa parte dos rendimentos produzidos a partir da extração mineral, bem como 

estabelecendo uma relação de enorme dependência por parte dos garimpeiros. Para além 

destes mandatários locais, outras famílias abastadas de Minas e da Bahia emigraram para as 

a região das Lavras Diamantinas, tentando exercer também um certo domínio nesta área em 

que lançavam suas esperanças na manutenção de seus poderes, riquezas e privilégios. 

Sampaio (2002) destaca em seu diário os nomes dos proprietários de algumas das lavras 

mais prósperas do município em 1880, constando dentre eles o coronel Francisco José da 

Rocha Medrado, mas também sujeitos de outras famílias37. 

De posse das principais terras e das riquezas geradas, os coronéis da família Rocha Medrado 

também detiveram o controle político da região. Se nosso sertão tinha ares de Idade Média, 

como aponta Peixoto (2019), a família Rocha Medrado era quase uma “senhora feudal”, como 

define Pereira (1907, p. 37). Membros da família comandaram não somente as esferas 

administrativas locais, como a Câmara Municipal, mas também ocuparam cargos públicos na 

 
37 A informação, dada a Teodoro Sampaio pelo coronel Joaquim Manoel Rodrigues Lima, menciona o 
tenente-coronel Simpliciano Rabelo Lima, José Gomes Flores, o capitão Simplício da Cunha Braga, 
José da Silva Reis e Modesto Cipriano de Ataíde. 
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província e no império (PINA, 2000), em particular através de um revezamento do poder entre 

os irmãos Reginaldo e Francisco da Rocha Medrado (PEREIRA, 1907). Deste modo, os 

coronéis tornavam o poder público “em um bem privado, familiar” (MORAES, 1973, p. 25). 

A este respeito, nos cabe destacar que as conjunturas baiana e mineira, neste caso, diferiram 

consideravelmente. As atividades de mineração em Minas Gerais ocorreram em um contexto 

diverso do encontrado na Bahia. Se, como aponta Sylvio de Vasconcellos (1968), as 

atividades de extração aurífera mineira ocorreram em uma tal conjuntura em que a posse da 

terra não dependia do favor real, visto que a Coroa se restringiu apenas a ordenar como pôde 

a rápida e espontânea ocupação daquelas terras, e onde era menor o desnivelamento social, 

já que a riqueza seria menos concentrada que difundida, as atividades mucugeenses de 

extração diamantífera ocorreram em terras doadas como sesmaria e pertencentes à família 

Rocha Medrado. Deste modo, contou com uma configuração social semelhante às 

sociedades aristocráticas e patriarcais litorâneas, com grandes proprietários de terra 

exercendo o controle sobre a área e explorando o trabalho braçal dos trabalhadores livres e 

dos escravizados – aqui relativo à lavra dos diamantes e não aos engenhos. 

No célebre romance Cascalho, publicado por Herberto Sales originalmente em 1944, notamos 

a relação de subserviência e dependência entre garimpeiros e coronéis na região, o que 

contribui para a compreensão das disputas e da crescente disparidade econômica. Sales 

(1986) descreve como grande parte do produto da árdua rotina destes trabalhadores 

permanecia nas mãos dos detentores da terra e do poder, que cobravam para que suas terras 

pudessem ser exploradas e, caso a produção não fosse suficiente, retinham as ferramentas 

até que esta dívida fosse paga. Postura que colocava os garimpeiros em uma posição de 

submissão, pois o montante da dívida crescia descontroladamente e o rendimento ficava 

prejudicado sem os utensílios. 

Joaquim abanou a cabeça. Todos os meia-praças eram contratados à base 
de 10$000 por semana. Entretanto, no Paraguaçu, essa importância não era 
fornecida em dinheiro, mas sim em vale assinado pelo coronel, e destinado 
ao barracão do garimpo por ele especialmente montado para este fim: o de 
fornecer gêneros alimentícios, a cada garimpeiro, a importância 
correspondente à sua remuneração semanal. Na qualidade de bom frente de 
serviço, fora aberto a Joaquim um crédito suplementar de resto de saco, para 
atender a pequenos excessos do saco normal; estes excessos é que 
importavam em 160$000. O garimpeiro não imaginava que sua conta 
extraordinária chegasse a tanto; surpreendido, considerou intimamente: 
“Perdi minha bateia, e ainda por cima vou sair daqui na imbira”. (SALES, 
1986, p. 28) 
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A vultosa quantidade de garimpeiros e aventureiros, em busca de uma riqueza supostamente 

fácil, almejava obtê-la em meio ao cascalho das grupiaras38 e dos leitos dos seus rios de 

águas escuras. Apesar de todos os percalços e inconvenientes, da concentração do lucro nas 

mãos de poucos, da utilização de processos rudimentares de extração e das próprias 

incertezas de sua atividade, também houve, entretanto, quem tivesse conseguido se dar bem 

no garimpo. Em se tratando dos garimpeiros, contudo, essa riqueza era fugaz. Por um lado, 

levando em conta uma educação precária ou, na maioria dos casos, inexistente, bem como a 

intimidação feita pelos coronéis e seus capangas, os garimpeiros acabavam se submetendo 

a acordos em condições completamente desvantajosas; por outro, mas não totalmente alheio 

a isto, são inúmeras as menções encontradas sobre a rapidez com que muitos dos 

garimpeiros gastavam o dinheiro de um dia de bambúrrio. Ou seja, enquanto os que não 

encontravam diamantes pechinchavam produtos de sua necessidade, os bamburristas tinham 

uma noite de excessos, nas feiras e nos botecos, retornando à sua fatigante vida dentro de 

poucos dias – ou quem sabe já no dia seguinte. 

É a gente garimpeira, ignorante e inculta – conquanto mais honesta, mais 
ousada e mais heróica do que qualquer outra espécie de trabalhador – que 
se embrenha pelas grupiaras, que desbrava as serras alcantiladas, [...] 
arriscando, a todo instante, a vida, em holocausto à sorte e que, se bamburra, 
desce loucamente à cidade para a vendagem das gemas e, de posse da 
dinheirama que, talvez, nunca vira antes, se entrega imediatamente a todos 
os tipos de ostentação e de prazeres, nas casas de jogo, nos botequins, nos 
cabarés; adquire nas lojas toda espécie de mercadorias que se lhe 
apresentem – necessárias ou supérfluas – e, nesse diapasão, depois do 
esbanjamento, dentro de poucos dias retorna ao garimpo reduzido à mesma 
condição de pária, entre resignado e esperançoso de uma nova topada com 
a fortuna. (MORAES, 1973, p. 26) 

Herberto Sales (1955, p. 33-35) afirma que o garimpeiro era possivelmente “o mais 

desfavorecido de todos os trabalhadores brasileiros”, pois tinha um patrão, ou fornecedor, que 

não tinha nenhum compromisso em lhe remunerar; entretanto, vivia dependente deste, porém 

sem ter nenhuma garantia sobre o seu trabalho. Além disso, dificilmente dominavam outros 

ofícios que pudessem servir de alternativa a uma nova vida. Segundo cálculos feitos pelo 

próprio autor a partir de dados colhidos em Andaraí, a expectativa de vida de um garimpeiro 

giraria em torno de 45 anos. Mesmo assim, o senso de aventura era tamanho, que o autor 

acredita que o garimpeiro jamais aceitaria a condição de empregado, pois “seria a negação 

do próprio espírito de aventura peculiar à vida dos garimpos, onde há sempre a possibilidade 

de um homem, hoje pobre, amanhã estar rico...”. 

 
38 A busca em meio ao cascalho das grupiaras diz respeito à mineração a partir do cascalho das 
encostas dos morros, enquanto o método usual se dava a partir dos cascalhos dos leitos dos rios. 
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Há que se destacar também que o diamante é um produto naturalmente contrabandeável; 

Sales (1955, p.50) afirma que o contrabando “na verdade, é tão velho quanto o próprio 

diamante”, embora os governos tentassem, sem sucesso, formas de controlá-lo. Este 

contrabando tinha como destino principal o mercado internacional, para onde, como vimos, ia 

também boa parte da extração exportada legalmente. O diamante não somente possui um 

tamanho diminuto que facilita seu esconderijo, como também ocorria a sonegação parcial da 

extração (SALES, 1955). E isso ocorria apenas em parte, segundo o autor, pois seria 

impossível, naquela ou em outra região, simular falta de dinheiro, tanto pela natureza das 

povoações, como pelo fato de os donos das serras terem seus próprios fiscais para vigiar a 

extração e até investigar os gastos dos garimpeiros. Por outro lado, com garimpos em lugares 

dos mais longínquos, havia pouca transparência e muito mistério sobre a produção, o que 

impossibilitaria mensurá-la com precisão. 

Dentre os garimpos mais ricos e conhecidos próximos à vila, destacam-se os do Mar de 

Espanha e da Sibéria, bem como as lavras ocorridas nos leitos dos rios Mucugê e Combucas 

(PEREIRA, 1907; SAMPAIO, 2002). Teodoro Sampaio (2002), em 1880, apontou que ambos 

os rios já haviam sido lavrados até suas cabeceiras, embora tenha destacado que os trabalhos 

não tivessem cessado completamente no Rio Mucugê. Contudo, destacou o fato de as lavras 

já estarem em grande parte abandonadas naquele momento, com a mineração em franca 

decadência. De fato, a prosperidade do diamante nas Lavras durou cerca de um quartel de 

século, apenas. O que sustentou a região por mais alguns anos, contudo, foi uma pedra com 

a qual os garimpeiros tiveram contato desde o princípio: o carbonado. 

“Espécime diamantino de alto grau de dureza. [...] negro, opaco, sem nítida estrutura cristalina 

e geralmente poroso [...]” (SALES, 1955, p. 9), o carbonado, também chamado de carbonato 

por alguns autores, era encontrado no mesmo cascalho de onde se desagregava o diamante, 

sendo, contudo, descartado dado ao desconhecimento de suas propriedades (PEREIRA, 

1907). Foi somente a partir de 1860, segundo Sales (1955), que se despertou interesse sobre 

a compra deste minério após serem descobertas as suas propriedades industriais. Moraes 

(1973) afirma que não fosse o carbonado, as lavras baianas teriam colapsado definitivamente 

quando descobertas as jazidas diamantíferas sul-africanas no terceiro quartel do século XIX. 

Nota-se que enquanto viveu seu auge econômico, não somente Mucugê, mas as Lavras 

Diamantinas, de modo geral, conheceram uma apropriação muito desigual dos meios e dos 

excedentes da produção. Essa disparidade não existiu sem rapidamente germinar uma 

hierarquização social, sobre a qual Moraes (1973, p. 24-26) entende ter havido três camadas 

sociais fundamentais: uma primeira, cujos títulos asseguravam uma posição de domínio, 

liderando “econômica, política e administrativamente os destinos da comuna ainda em 
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formação”, formada basicamente pelos grandes proprietários de terras; uma segunda, 

“dependendo da que lhe está imediatamente mais abaixo e gravitando, a vida inteira, em torno 

da mais alta”, formada por modestos compradores de diamantes e negociantes, músicos e 

funcionários públicos; e uma terceira, que continha muito mais da metade da população, 

composta pela “imensa massa humana trabalhadora e imprevidente, ambiciosa, inquieta, 

nômade e aventureira”, em que se descreve os garimpeiros, não fazendo menção explícita à 

população escravizada. 

Sendo assim, estes senhores, brancos, proprietários de pessoas escravizadas39, terras e, 

consequentemente, de garimpos, participaram ativamente das decisões concernentes à vila 

desde os anos iniciais, impondo “sua lógica de organização à outros grupos” (PINA, 2000, p. 

52). As próprias Posturas serviram como um instrumento de controle político e social, como 

mencionado, ignorando a diversidade que caracterizava a vila e se preocupando em limitar 

tanto a circulação de pessoas escravizadas, quanto suas manifestações culturais (PINA, 

2000). Tal conjuntura das Lavras acarretava na falta de perspectiva dos garimpeiros e, 

consequentemente, de suas famílias, enquanto uma outra grande parcela da população 

permanecia escravizada. Além disso, os conflitos locais do início do século XX minaram outras 

perspectivas de desenvolvimento da região, como veremos mais adiante. 

Se levarmos em consideração a região de Minas Gerais, por exemplo, este contraste na 

apropriação dos lucros oriundos da mineração ocasionou ainda uma série de diferenças de 

ordem cultural entre as duas sociedades. Vasconcellos (1968, p. 27) afirma que a conjuntura 

mineira, a partir da ascensão social dos lavristas, resultou em “uma maior capacidade de 

consumo facilitando a difusão da arte por tôda uma burguesia em expansão, em detrimento 

de elites que antes a detinham, e a liberdade de composição artística, desenvolta, ousada e 

natural”. Nos importa assimilar tais nuances pois, nos oitocentos, foram em grande parte os 

mineiros que compuseram a massa humana responsável por se fixar na Chapada Diamantina 

e por constituir seus principais sítios urbanos. Aspectos que compõem a urbanização de 

Mucugê, apontando caminhos para a compreensão das lógicas que orientaram seus variados 

processos históricos, auxiliando também nas interpretações acerca da produção da sua forma 

urbana e da sua arquitetura, e possibilitando, por fim, que sua produção arquitetônica seja 

posta em relação ao povo que a produziu – como preconiza Guidoni (1980). 

 

 
39 Ainda sobre o inventário de Maria Magdalena Rocha, Pina (2000) destaca a posse de mais de cem 
pessoas escravizadas, estando a escravidão fortemente presente na vila. 
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3.3 OS MEADOS DO SÉCULO XX E A PATRIMONIALIZAÇÃO DE MUCUGÊ 

Mucugê viveu, ainda enquanto Vila de Santa Isabel do Paraguassú, as décadas mais 

prósperas de sua quase bicentenária história. O motivo geralmente apontado como o 

promotor da sua derrocada é a descoberta de jazidas na África do Sul, entre o final da década 

de 1860 e início da década de 1870 (MEDRADO, 1998; LINS e SANTANA, 2017). Segundo 

Lins e Santana (2017, p. 76), a descoberta destas jazidas “tornou modesta a produção desta 

pedra preciosa na Bahia e também incerta sua comercialização”. 

No entanto, é importante que destaquemos duas questões a respeito disto. Primeiramente, 

como já apontamos, juntamente com este aumento da concorrência na produção de 

diamantes há também o reconhecimento das propriedades do carbonado, que ainda 

proporcionou um respiro econômico para a região. Mesmo a extração de diamantes não 

cessou como um todo, ocorrendo ainda durante o século XX, como evidenciado por Sales 

(1955), e devendo ocorrer ainda hoje de forma sigilosa. Mas é fato, contudo, que sem 

conseguir competir com o comércio africano, a produção começou a decair 

consideravelmente ao final do século XIX, produzindo apenas lampejos da grandiosidade que 

um dia já tiveram as lavras de Mucugê e as Lavras Diamantinas, de modo geral. 

Para além disso, é importante compreender que uma série de outros acontecimentos afetaram 

o quadro socioeconômico da cidade, contribuindo, juntamente com a queda no comércio de 

diamantes, para sua decadência e esvaziamento no século seguinte. Um deles foi a seca, 

triste e constante episódio da Bahia do século XIX, responsável por provocar a morte de 

pessoas e animais. Gonçalves (2000) destaca que os primeiros registros de secas na Bahia 

datam ainda do século XVI, e que o desafio de sobrevivência imposto aos viajantes e suas 

tropas foi também vivido por Spix e Martius quando saíram de Minas e adentraram à Bahia, 

no início do século XIX. Uma das grandes secas daquela centúria foi a que ocorreu entre o 

final da década de 1850 e início da década de 1860.  

Poucos da atual geração de baianos, desconhecem, pelo menos de tradição, 
o que foi, para o povo sertanejo, o ano de 1860. De quantas secas periódicas 
têm devastado os sertões brasileiros, raras legaram tão horrível memória, 
como a geralmente conhecida por seca de 60, aliás 59, de que resultou a 
crise alimentícia denominada fome de 60. 

[...] 

Nas estradas, de espaço a espaço, encontravam-se quadros vivos da mais 
completa consternação. (ROCHA, 2018, p. 20-21) 

Segundo Gonçalves (2000), que estudou as secas ocorridas na Bahia no século XIX, o interior 

da província foi arrasado, assistindo-se à destruição das lavouras, a morte do gado e a 

transformação da paisagem. Ainda segundo a autora, tal episódio intensificou a migração de 

sertanejos baianos em direção a outras províncias, mas também uma certa migração interna, 
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pois muitas pessoas não queriam deixar a região e decidiam esperar pela chuva da forma que 

podiam, muitas vezes se aglomerando junto às estradas e às principais vilas. Esta conjuntura 

deixou uma grande parcela da população lavrista sem emprego e passando fome, “revelando 

a frágil situação de sobrevivência dos meias-praças e suas famílias”, bem como a fragilidade 

da produção agrícola e a necessidade de melhora dos acessos à região (GONÇALVES, 2000, 

p. 38). Nestes anos, Gonçalves (2000) destaca ainda um certo estado de abandono da vila. 

De acordo com Pereira (1907), diante deste cenário, especialmente no que se refere à queda 

na comercialização do diamante no início da década de 1870, muitas pessoas, inclusive 

garimpeiros, se voltaram à plantação de café e cereais. Ainda segundo o autor, o café, que 

tinha se tornado uma das melhores fontes de renda do município, já era exportado naquele 

momento para a capital e inclusive para o exterior. 

Nas décadas de 1870 e 1880, verificaram-se ainda profundas transformações no país a partir 

do gradativo processo de extinção do sistema de escravização de pessoas, ainda vigente no 

Brasil. Soma-se a isso, em 1890, a Proclamação da República. Sobre esta questão, 

entretanto, além de afirmar que “os ideais republicanos chegam, não raro, completamente 

deturpados nos sertões remotos”, Moraes (1973, p. 35) contesta a afirmação de Sergio 

Buarque de Holanda de que a extinção da escravidão e a criação da República teria tornado 

os antigos senhores rurais impotentes. 

Do ponto de vista da economia canavieira, da burguesia do litoral que parasita 
nas casas-grandes dos engenhos, está certo. No que se refere, todavia, aos 
sertões altos, o fenômeno se nos afigura com certos aspectos diferenciados, 
fugindo a essa generalidade que o eminente escritor paulista admitiu. O 
coronel – que se confunde, em verdade, com o senhor rural – continua a 
dominar, a revolucionar, a alterar, a perturbar e mesmo a ameaçar as novas 
instituições até, diga-se de passagem, o advento da revolução de 30. E se se 
quiser situar na sociedade brasileira o coronel lavrista, que vive uma 
democracia telúrica pelos imperativos de uma geografia física e de uma 
geografia econômica violentíssima, tanto melhor. Pois bem: esse tipo de 
senhor rural não se tornou, de modo algum, um impotente [...]. (MORAES, 
1973, p. 35, grifos do autor) 

Segundo Moraes (1973, p. 36-37), esta nova conjuntura ensejou a “acentuação dos conflitos 

e das competições políticas regionais”, pois o receio do empobrecimento teria incentivado os 

coronéis sertanejos nas lutas pela posse da terra e na busca pelo prestígio no campo político. 

De fato, o período entre o final do século XIX e as três primeiras décadas do século XX seria 

de intensos conflitos em toda a região, com a formação de oligarquias municipais a partir de 

uma política coronelista, que criou uma relação de dependência até com os governos 

estaduais que se sucederam, utilizando-se do poder público do estado para interferir em seu 

favor no sertão.  
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Além de ter enviado garimpeiros e tropeiros para lutar na Guerra do Paraguai, como aponta 

Medrado (1998), a população mucugeense também se envolveu nos conflitos decorrentes da 

passagem da Coluna Prestes pela região, estando “de arma em punho” quando os 

combatentes chegaram à cidade (MORAES, 1973, p. 177). O retrato após intensos anos de 

combates, muitas vezes promovidos pelos coronéis locais, foi o desmantelamento de 

lavouras, fazendas e cafezais, além das muitas vidas perdidas. Após cerca de meio século 

de reveses, boa parte da população decidiu então tomar outros rumos nos meados do século 

XX. Moraes (1973, p. 214) afirma que além de São Paulo, “o destino eram os sertões de 

Goiás, de Minas Gerais, Paraná e, sobretudo, do Mato Grosso”. 

Para trás, como uma saudade, ficou a chapada baiana, imensa, quase 
deserta. Ficou a chapada escaldada de sol, mas sem calor humano. Ficou a 
chapada com as entranhas vermelhas das piçarras erodidas dos garimpos, 
expostas ao céu como a querer mostrar o coração geológico, sangrando. 
(MORAES, 1973, p. 214) 

Entendendo a empiricização do tempo e do espaço, em conjunto, como necessárias para 

possibilitar a apreensão do valor de cada coisa em um dado momento, Milton Santos (2014) 

nos mostra que esta empiricização não pode se dar de forma concreta sem que uma 

periodização seja alcançada. Neste sentido, define duas noções: a noção de regime, “dado 

pelo conjunto de variáveis funcionando harmonicamente, ao longo de um pedaço considerável 

de tempo, mas cuja evolução não é homogênea”; e a noção de ruptura, que surge quando a 

organização responsável por ditar as regras de ação de um dado regime se torna ineficaz, 

sinalizando um momento “de crise e de passagem a um outro período” (SANTOS, 2014, p. 

91-92). A compreensão destas noções contribui, segundo o autor, para a formação de uma 

visão prospectiva sobre um dado tema, permitindo entrever possíveis “[...] novas tendências 

do uso do território – incluindo as da urbanização [...]” (SANTOS, 2014, p. 94). 

Sendo assim, podemos notar até aqui três períodos distintos em Mucugê, dois dos quais já 

investigados. O primeiro equivaleria ao período entre o ano de 1844 e o final da década de 

1880, relacionado à noção de regime, quando a evolução era heterogênea, de fato, mas havia, 

apesar da desigualdade social e econômica, certa organização e harmonia entre as variáveis 

que afetavam a sociedade, tanto no que se refere às relações de emprego e produção, quanto 

às questões relativas à estrutura fundiária, demográfica e à posse dos meios de produção. 

Um segundo período estaria localizado a partir do final da década de 1880 – cujos últimos 

anos nos parecem ser o momento de ruptura e passagem entre os períodos –, até o início da 

década de 1930. A ruptura com o período anterior se deu a partir do declínio da mineração, 

que se acentuava, e do desmantelamento de sua configuração social em decorrência da 

desestruturação do sistema escravista na década de 1880. Momento marcado pela procura 

por novas alternativas econômicas, como o carbonado, e pelos conflitos decorrentes da 



 

 

109 

prevalência do sistema coronelista. Foi justamente nestes dois primeiros períodos que surgiu 

a quase totalidade do conjunto edificado tombado de Mucugê. 

Contudo, com a derrocada do sistema coronelista nos primórdios do Estado Novo, houve uma 

nova ruptura, desta vez mais brusca, se configurando a partir da década de 1930 um terceiro 

período que duraria até por volta da década de 1970, momento em que a contínua migração 

para outros estados culminou no esvaziamento da cidade. A partir dos anos 1970, novos 

olhares foram lançados à região, especialmente pelo poder público, alterando novamente a 

sua dinâmica e dando origem a um quarto período que vigora até os dias atuais. 

Após a década de 1930, Mucugê enfrentou possivelmente os anos mais difíceis de sua 

história. Podemos identificar o já baixíssimo retorno financeiro da mineração, o fim do 

comércio de escravizados e o clima de “terra arrasada” deixado pelos inúmeros conflitos 

causados pelos coronéis como fatores que contribuíram para a decadência da cidade.  

Se as condições de formação e desenvolvimento de Mucugê não são de todo inéditas, 

carregando forte semelhança com as de outras cidades mineradoras, também o mesmo 

descuido ocorreu em relação à matriz econômica mucugeense: não se planejou, ou muito 

menos se materializou, uma atividade econômica alternativa, que pudesse, se não substituir, 

ao menos complementar a arrecadação da administração pública e gerar emprego e renda 

aos munícipes. Embora o café já tenha se tornado uma atividade econômica local ao final do 

século XIX, sua potencialidade só seria explorada mais tarde, na segunda metade do século 

XX, como veremos no último capítulo. 

Em 1977, pouco tempo antes da publicação do IPAC/SIC e do tombamento da cidade, 

Luzinete Simões realizou um trabalho em que buscou investigar a estrutura social de Mucugê, 

levando em conta a estrutura etária da sociedade e o processo de mudança social que vinha 

ocorrendo nos meados do século XX. Simões (1977) afirma que apesar das inúmeras crises 

que viveu o município ao final do século XIX, ocasionadas em grande parte pelos fatores já 

citados no parágrafo anterior, não se chegou a interromper por completo a atividade 

econômica básica do município – o garimpo. A autora destaca que nos momentos mais 

difíceis a população se dispersava em busca de outras lavras. Contudo, afirma que as minas 

“demonstrariam de modo definitivo a sua exaustão” por volta de 194040, se instalando de vez 

a crise que assolou o local. 

 

 

 
40 Isto não quer dizer, contudo, que a atividade tenha deixado de existir; até hoje são comuns os 
relatos de pessoas que ainda tentam a sorte em leitos de rios mais afastados dos núcleos urbanos. 
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Figura 12 – Garimpeiro em Andaraí. 

 
Fonte: BAHIA, 1976. 

Neste sentido, apesar de uma certa estabilização do contingente populacional até a década 

de 1960, Simões (1977, p. 68) verifica, a partir deste momento, um contínuo êxodo da 

população em direção a outras regiões do país em busca de maior prosperidade econômica, 

especialmente para São Paulo, que passava por acelerado processo de industrialização. Uma 

redução expressiva na população do município ocorrerá ao longo das décadas de 1960 e 

1970. Segundo dados trazidos por Simões (1977), a partir das informações contidas nos 

censos demográficos do IBGE, de 1960 para 1970 a população reduz-se a menos da metade, 

possuindo neste último ano referencial cerca de 6.750 habitantes, considerando que apenas 

980 deste montante residia na zona urbana – 54041 na sede, Mucugê. O esvaziamento da 

cidade, mas, principalmente, a emigração da população adulta, ocasionará o que Simões 

(1977, p. 17) chamará de “vazio geracional”, que impactará, por conseguinte, nas perspectivas 

de futuro da sociedade mucugeense. 

Durante este período de grande estagnação, destacamos, contudo, alguns eventos 

importantes para a cidade. Primeiramente, a efetivação da instalação de energia elétrica 

durante a década de 1940. Depois, destaca-se a inauguração da sede própria das Escolas 

Reunidas Dr. Rodrigues Lima, em 1950 (MEDRADO, 1998, p. 40-41). 

 
41 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sinopse Preliminar do Censo 
Demográfico: VIII Recenseamento Geral – 1970. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/ 
visualizacao/periodicos/311/cd_1970_sinopse_preliminar_ba.pdf. Acesso em: 20 set. 2021. 
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Figura 13 – Sede das Escolas Reunidas Dr. Rodrigues Lima, 1957. 

 
Fonte: Biblioteca digital do IBGE42. 

Deve-se também mencionar a reforma pela qual passa a Igreja Matriz de Santa Isabel, em 

1952. Segundo Medrado (1998, p. 103), nesta intervenção o antigo piso de pedra foi 

substituído por ladrilhos, como também ocorreu a construção do adro e da escadaria frontal.  

Sem ter muito ao que recorrer, os poucos habitantes que permaneceram vivendo na cidade 

se voltaram para a lavoura do café e para a agricultura de subsistência. Destaca-se também, 

a partir da década de 1950, o cultivo de plantas silvestres, como a sempre-viva – o que ocorria 

também em Igatu –, realizado por homens, mulheres e até mesmo pelos jovens. (MEDRADO, 

1998, p. 54).  

Segundo Simões (1977, p. 71), este cultivo se tornaria mais sistemático a partir de 1960, 

contando com a participação de empresas do sul do país. Em relato sobre a condição da 

cidade nos anos anteriores à publicação do seu trabalho, Simões (1977, p. 72-73) descreve 

aquela que havia se tornado a seu ver uma “cidade fantasma”, onde a população – em relação 

à renda e ao padrão de vida – vivia com o “mínimo vital para a sobrevivência” e cuja situação 

não dava margens para aspirações mais otimistas. 

 
 
 
 

 
42 Série Acervo dos Municípios Brasileiros. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/ 
biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=429900>. 
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Figura 14 – Buquês de sempre-vivas em Igatu. 

 
Fonte: BAHIA, 1976. 

A autora afirma que a vida comercial praticamente inexistia neste período, não restando muito 

mais do que uma dezena de estabelecimentos, bem como inexistiam também atividades 

artesanais – embora Medrado (1998, p. 85) destaque a sobrevivência do modo de fazer das 

vassouras e esteiras feitas em palha trançada com fibra do licuri, para uso doméstico. Na 

amostra da população analisada por Simões (1977), a autora verifica, entre as ocupações dos 

homens adultos relacionadas à construção, apenas a presença de marceneiro e pedreiro. 

Figura 15 – Rua José Alves Campos, 1978. 

 
Fonte: Rede de Arquivos do IPHAN. 
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Além de ver sua população se esvair para outras regiões, especialmente para a capital 

paulista, Mucugê se encontrava em uma posição de certo isolamento frente ao restante do 

país, especialmente geográfico. Simões (1977, p. 72) destaca que além da falta de 

expressividade da prestação de serviços e da administração pública, não haviam sistemas de 

transporte e de comunicação capazes de inserir a cidade no circuito nacional. Segundo a 

autora, não havia, por exemplo, nenhuma televisão na cidade, nem bancas de revista e 

poucos aparelhos de rádio; os poucos jornais que chegavam eram de consumo interno da 

prefeitura (SIMÕES, 1977, p. 97-98). Tal configuração manteve a comunidade local ainda 

alheia aos efeitos do consumo e da comunicação em massa; condição que contribuiu, 

contudo, para a preservação do patrimônio cultural local. 

Desta maneira, aqueles que permanecem vêm reduzidas cada vez mais suas 
metas, objetivos e aspirações, que constituem a base de sua projeção para 
o futuro. Assim, prosseguem fundamentando sua convivência sobre a 
tradição, o costume, o conhecimento acumulado, sobre os valores 
estabelecidos, enfim, sobre as formas já institucionalizadas de fazer as coisas 
[...]. (SIMÕES, 1977, p. 116) 

Estando Mucugê de certa forma isolada do restante do país até a década de 1970, exerceria 

a tradição oral importante papel na produção do conhecimento local e nos padrões de conduta 

adotados por aquela sociedade. Tradição oral, esta, advinda dos grupos que vieram a ocupar 

o local em meados do século XIX, como os garimpeiros de Minas, de outras regiões da 

Chapada e os migrantes que vieram da capital e de outras áreas do litoral baiano. Nesta 

perspectiva, em se tratando dos padrões culturais que regiam a vida social da comunidade, 

Simões (1977, p. 121) destaca o importante papel que desempenhavam a crença religiosa e 

o bom senso. Segundo a autora, não só a vida diária da comunidade “se fundamenta no 

terreno das crenças e do bom senso”, como “o senso comum predomina sobre um aliás 

improvável conhecimento teórico acerca da realidade”.  

Desta forma, os parâmetros de conduta que ditavam a vida em comunidade da sociedade 

mucugeense até a década de 1970, segundo Simões (1977, p. 122), eram baseados em 

ações institucionalizadas pelo hábito e pela rotina, desenvolvidas e acumuladas com o tempo. 

A falta de um conhecimento científico e de uma compreensão mais crítica da realidade 

ocasionou também a permanência de certas hierarquias, tendo em vista que os herdeiros ou 

descendentes dos poderosos coronéis do passado eram ainda grandes proprietários de terras 

e ocupantes dos mais altos postos na estratificação social. Em rápida consulta ao segundo 

capítulo de Medrado (1998), no qual a autora detalha os feitos dos intendentes e prefeitos 

desde 1890 a 1997, é facilmente verificável durante o século XX, por exemplo, a influência 

política ainda exercida pela família Medrado, sobrenome repetido constantemente em 
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diferentes chefes do poder executivo municipal, juntamente com outros bem conhecidos e já 

citados, como Mattos e Landulfo.  

Tal estratificação, contudo, era atenuada por uma relação paternalista, ainda presente 

naquele contexto, e que, segundo Simões (1977), diminuía a distância econômica entre as 

pessoas devido à proximidade física e social entre elas, atribuindo ao fator sorte a ocupação 

de espaços distintos no quadro social. Segundo a autora, o fatalismo e o misticismo 

sustentariam a manutenção da ordem vigente, estando as diferenças entre os homens e 

outras ocorrências cotidianas justificadas em nome da vontade divina. 

Em termo de uma relação entre sociedades e conhecimento pode-se dizer 
que à diversificação sócio-econômico-política das diferentes classes sociais, 
correspondia uma unicidade na forma como se estabeleceu o conhecimento 
da realidade. Assim, cada uma destas classes, que incluíam diferentes 
atitudes em face da existência, principalmente no que se refere ao padrão de 
vida e de consumo, cultivariam um único modo de manter contato com o 
mundo interior e o exterior: o conhecimento de senso comum, entendido 
como “a soma daquilo que todo mundo sabe” a respeito da realidade, 
adquirido, acumulado e transmitido durante a experiência diária, através da 
difusão de atitudes fundadas no hábito, que proporcionam a assimilação dos 
problemas resolvidos ao seu “mundo normal”, enquanto que os de impossível 
solução ficavam à mercê do abarcante mundo da fatalidade. (SIMÕES, 1977, 
p. 124) 

A importância que desempenhava o fator religioso na sociedade mucugeense da década de 

1970, especialmente em relação à religião cristã, se refletia não só no comportamento 

individual e relativo à vida em comunidade, como também no ambiente construído e nas 

manifestações culturais imateriais que tinham a cidade como palco.  

Figura 16 – Manifestação cultural popular “Reis de Boi”, conhecida como “Os Cão de Lói”. 

 
Fonte: BAHIA, 1976. 
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De um lado, festas religiosas, procissões e manifestações populares permaneceram como 

tradições vivas no imaginário mucugeense, mesmo com o processo de esvaziamento da 

cidade. Destaca-se a Lamentação das Almas, onde as pessoas se cobriam com lençóis 

brancos durante a noite e entoavam cantos às “almas penadas”; as festividades de junho em 

homenagem ao padroeiro da cidade, São João Batista; bem como manifestações mais 

recentes, como a que é conhecida como Os Cão de Lói, iniciada pelo Sr. Aloisio Paraguassu, 

na qual o grupo circula pela cidade com o rosto coberto de máscaras e o corpo pintado de 

preto (MEDRADO, 1998). 

Do outro, para abrigar as imagens de santos, eram criados nichos nas residências, como uma 

espécie de altar ou oratório. Além de apontar que as imagens de santos estavam presentes 

“na maioria das residências, se não em todas elas”, Simões (1977, p. 127-128) afirma que os 

nichos ocupavam lugar de destaque nas casas, “colocado na sala da frente, de modo a ficar 

voltado para a janela”. Medrado (1998) destaca ainda o costume de se armarem os presépios 

no período de Natal. 

Figura 17 – Altar religioso na sala de uma residência. 

 
Fonte: Fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no Facebook. 

Com a intensificação dos processos de urbanização no Brasil ao longo da segunda metade 

do século XX, a conjuntura social, econômica e cultural daquela sociedade, guardadas ainda 

muitas semelhanças com os tempos antigos de sua formação, passando a sensação descrita 
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por Simões (1977, p. 85) “de que a marcha do tempo parece ter sido suspensa”, estava 

prestes a se alterar radicalmente. 

O Brasil já contava, desde 1952, com uma autarquia no governo federal responsável por 

gerenciar uma política exclusiva para o café – o Instituto Brasileiro do Café (IBC)43 –, 

responsável, dentre outras coisas, por fomentar pesquisas e experimentações, aperfeiçoar o 

comércio e os meios de distribuição, bem como por radicar o cafeeiro nas zonas mais 

propícias à produção, promovendo até mesmo a recuperação de terras e o estudo de 

possíveis adaptações do produto. 

Nesta perspectiva, Simões (1977, p. 71) afirma que a lavoura do café vinha predominando na 

região graças a uma “política de incentivo ao incremente da produção” capitaneada pelo IBC, 

a partir da descoberta de áreas propícias a esta cultura na Chapada, entendendo ainda não 

ser possível vislumbrar os impactos na área pelo fato de o início da plantação oriunda desta 

política ter se dado apenas em 1975. Segundo Medrado (1998, p. 43), contudo, até 1976 já 

teriam sido plantados oito milhões de pés de café com recursos do Programa de 

Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agro-indústria do Norte e do Nordeste (Proterra)44. 

Tais recursos, em consonância com os objetivos da criação do programa, poderiam ser 

utilizados para a aquisição ou desapropriação de terras para venda aos pequenos e médios 

produtores rurais de determinada região, empréstimo fundiário a pequenos e médios 

produtores rurais, bem como para financiamento de projetos que visassem à expansão da 

agroindústria. 

Ainda carecemos de estudos que revelem com maior exatidão tanto o volume de 

investimentos destinados à região, como também os impactos e consequências para a área. 

O fato é que a partir da década de 1970, começaram a surgir e se desenvolver diversos 

empreendimentos especializados na plantação de café e de hortigranjeiros, como a batata-

inglesa, cuja produção já supera a largos passos a do fruto do cafeeiro. No entanto, a 

produção de café na Chapada possui grande destaque, tendo em vista que os rótulos 

contemporâneos têm sua qualidade reconhecida em premiações, bem como são exportados 

para outras regiões do país e para o exterior. Estes empreendimentos agroindustriais ocupam 

largas áreas do território chapadino, como por exemplo o trecho entre Mucugê e Barra da 

Estiva, onde os campos de plantação dominam dezenas de quilômetros da paisagem 

apreendida ao se percorrer a BA-142, que liga as duas cidades. 

 
43 O IBC foi criado pela Lei nº 1.779, de 22 de dezembro de 1952, e extinto pelo Decreto nº 99.240, 
de 7 de maio de 1990, o mesmo decreto que extinguiu a FNPM durante o governo Collor. 
44 O Proterra foi criado a partir do Decreto-Lei nº 1.179, de 6 de julho de 1971. 
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Figura 18 – Mucugê, à direita, em meio ao terreno acidentado da Serra do Sincorá  
e o avanço dos empreendimentos agroindustriais sobre a região. 

 
Fonte: Google Maps. 

A partir deste momento, o aumento dos investimentos atraiu novos olhares para uma região 

que até então parecia esquecida, aumentando as pressões sobre o local. Medrado (1998, p. 

44) aponta que o período entre o final da década de 1970 e o início de 1980 foi o “começo do 

ressurgimento de uma nova fase”. Destaca como importantes neste período o aumento dos 

incentivos para a agricultura através da concessão de financiamentos e a chegada do Banco 

do Brasil e do Banco Econômico à cidade, sinalizando a desapropriação de alguns imóveis 

para a instalação dos bancos e das residências para seus gerentes. 

Figura 19 – Antiga sede do Banco Econômico. 

 
Fonte: Biblioteca digital do IBGE45. 

 
45 Série Acervo dos Municípios Brasileiros. Disponível em: < https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/ 
biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=429896>. 
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Foi também em meados da década de 1970 que o Governo do Estado da Bahia produzira o 

já citado estudo Chapada Diamantina: uma avaliação prévia dos condicionantes à 

implantação do turismo nos municípios de Lençóis, Andaraí e Mucugê. Nota-se, portanto, que 

a partir deste período a região passa a catalisar interesses diversos. Todos, porém, ligados 

ao retorno econômico que aquela terra poderia proporcionar, seja por seu potencial de cultivo, 

ou pelo potencial turístico. Devido ao isolamento que a cidade viveu até aquele momento, o 

conjunto edificado gestado entre a segunda metade do século XIX e as três primeiras décadas 

do século XX permaneceu relativamente íntegro, sofrendo muito mais com o efeito implacável 

do tempo do que com as ações desmedidas do homem. No entanto, foi justamente a 

mencionada desapropriação de imóveis em favor das instalações bancárias que desencadeou 

a solicitação de medidas de proteção para a cidade. 

Enquanto percorria parte da Bahia durante a década de 1970, a equipe responsável pelos 

trabalhos do IPAC/SIC verificava as transformações pelas quais passavam certas áreas do 

estado. Tal situação levou Paulo Ormindo de Azevedo, coordenador do inventário, a escrever 

para Fernando Peres, então Diretor Regional do IPHAN, ao final de novembro de 1977, 

relatando que os membros da equipe eram “constrangidos a assistir impotentes a destruição 

sistemática da paisagem natural e cultural de nosso Estado” (RIO DE JANEIRO, 1980, p. 7). 

Azevedo destaca que por estarem afastados da capital e em uma região ainda carente de 

estradas, “interessantes monumentos e até mesmo conjuntos urbanos quase intocados” da 

Chapada Diamantina haviam sido preservados, mesmo sem estarem formalmente tombados 

– enquanto próximo à capital, afirma, restou praticamente apenas os monumentos com algum 

nível de proteção legal. Nesta correspondência, Azevedo destaca especificamente o caso do 

conjunto urbano de Mucugê, completamente desprotegido até aquele momento. 

Mucugê é um dos mais antigos centros de povoação da Chapada, tendo 
assistido o nascimento de outros núcleos mais novos como Lençóis e 
Andaraí. Esquecida depois da febre mineira, Mucugê conservou-se melhor 
que qualquer outra cidade da região. Naturalmente não se encontram aí 
grandes igrejas barrocas das Minas Gerais, senão um conjunto muito 
harmonioso de arquitetura espontânea em que o homem apenas completa a 
obra da natureza. Nesta região, a arquitetura é muitas vezes apenas um 
complemento de um lajedo ou o fechamento de uma gruta. (RIO DE 
JANEIRO, 1980, p. 8) 

Nota-se desde esta correspondência inicial, que é crucial para o início do processo de 

patrimonialização da cidade, o reconhecimento do caráter popular desta arquitetura descrita 

por Azevedo como uma “arquitetura espontânea”, bem como a relação compositiva com o 

sítio natural através da sua caracterização como um complemento da própria natureza, 

revelando a singeleza com a qual foi implantada as locas em meio aos lajedos, mas também 

o casario e o cemitério em meio à paisagem rochosa circundante. 
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Azevedo informou a Fernando Peres que o BB havia acabado de adquirir dois sobrados com 

a pretensão de os demolir para a construção da “moderna agência bancária e a residência de 

seu gerente” (RIO DE JANEIRO, p. 8). Uma destas edificações, um sobrado em mau estado 

de conservação, ficava ao lado da edificação alugada na qual o banco funciona até hoje. 

Figura 20 – À direita o sobrado pretendido pelo Banco do Brasil, antiga sede da Casa Cecy, 1978. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN. 

A outra edificação a ser demolida para abrigar a residência do gerente, pelo que apuramos 

nas fotografias da Rede de Arquivos IPHAN, seria a casa de nº 140 à Rua Direita, significativo 

exemplar da arquitetura local sobre o qual nos aprofundaremos no capítulo seguinte. 

Figura 21 – Conjunto de fotografias com marcações da época. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN. 
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Com esta ameaça pairando sobre a integridade do conjunto que adentrara a década de 1970, 

o prof. Paulo Ormindo de Azevedo afirma então estar encaminhando a planta da cidade e 

fotografias visando a abertura do processo de tombamento da cidade, caso a instituição 

julgasse pertinente. Azevedo deixa claro que, em sua visão, “Mucugê tem todas as condições 

para ser considerada monumento nacional” (RIO DE JANEIRO, 1980, p. 8).  

Cerca de um mês após este contato, em dezembro de 1977, o Diretor Regional do IPHAN 

envia uma correspondência ao então Diretor Geral do órgão, o arquiteto Renato Soeiro, 

relatando a destruição do “aspecto tradicional da cidade de Mucugê” e solicitando 

providências junto ao Banco do Brasil para que fosse preservado o aspecto externo das 

aludidas edificações com orientação técnica do IPHAN, algo que seria possível mesmo com 

as necessárias modificações internas para adaptação ao novo programa. Peres afirma que 

as edificações podem ser consideradas como “dois documentos dignos de preservação” 

dentro de um critério relativo, “mas altamente válido”, entendendo que ambos são dois dos 

mais significativos da cidade e que estão “incorporados à sua tradição arquitetônica” (RIO DE 

JANEIRO, 1980, p. 5). 

Em janeiro de 1978, Soeiro contata o então presidente do BB para fazer tal solicitação, 

utilizando como exemplo positivo a agência do banco instalada em Diamantina/MG. Nos 

meses seguintes, foi solicitada pela sede central do IPHAN a documentação fotográfica e 

histórica do “conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico da cidade de Mucugê”, 

primeiramente em fevereiro por Augusto da Silva Telles e em julho pelo próprio Renato Soeiro, 

para que a possibilidade de tombamento do conjunto pudesse ser estudada. Somente após 

este segundo contato é que a regional baiana do IPHAN encaminharia um retorno, mas ainda 

sem as fotografias – algo que só veio a ocorrer em outubro de 1978, oito meses após o pedido. 

Como informe histórico, é encaminhada uma cópia do trecho dos aspectos urbanos de 

Mucugê publicado no documento Chapada Diamantina: uma avaliação prévia dos 

condicionantes à implantação do turismo nos municípios de Lençóis, Andaraí e Mucugê, 

acompanhado de alguns mapas da cidade e da região. 

Em abril de 1979, o parecer da arquiteta e servidora da instituição, Dora Monteiro e Silva de 

Alcântara, é enviado à então Diretora da Divisão de Estudos, Pesquisa e Tombamento (DEPT) 

do IPHAN, a museóloga Lygia Martins Costa. Neste parecer, Dora Alcântara destaca 

inicialmente o valor que o conjunto tem enquanto testemunho “da fase áurea da exploração 

de diamantes na Bahia” (RIO DE JANEIRO, 1980, 53). Considerando este núcleo como mais 

uma peça dentre os outros importantes núcleos urbanos da Chapada Diamantina que também 

testemunharam este período, uma mínima comparação entre eles se apresenta. A arquiteta 

destaca que seu conjunto de sobrados “não é tão imponente como o de Lençóis”, bem como 
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afirma que o casario mucugeense “não possui exemplares com o mesmo gosto ornamental 

que se observa em Rio de Contas”, destacando, no entanto, a sua homogeneidade (RIO DE 

JANEIRO, 1980, p. 53). 

Diante deste conjunto reconhecido como modesto e homogêneo, Dora Alcântara aponta dois 

elementos que, em seu juízo, se destacam do restante: o cemitério, cujos túmulos remeteriam 

às formas de igrejas e às pontas dos morros rochosos circundantes; e as casas feitas de 

pedra seca na encosta dos morros – as locas dos garimpeiros –, responsáveis, em seu juízo, 

por integrar de forma íntima elementos naturais e construídos. Elementos que, do seu ponto 

de vista, sobressaem pela criatividade, tendo “gosto a um tempo popular” e, ao mesmo tempo, 

possuindo forte identificação com os aspectos físicos do local (RIO DE JANEIRO, 1980, p. 

53). Dora Alcântara afirma que tanto o cemitério quanto o casario de pedra possuem caráter 

excepcional e merecem ser preservados, o que perderia sentido “se dissociados do restante 

do núcleo urbano”. 

Dora Alcântara sinaliza também que embora não houvesse mais a mesma urgência 

decorrente da preocupação acerca da demolição dos imóveis, tendo em vista a comunicação 

estabelecida com a direção do banco, a revalorização pela qual passava a região certamente 

incidiria a qualquer momento sobre a configuração da cidade, circunstância tal em que 

“transformações se processam, via de regra, com prejuízo do aspecto original” (RIO DE 

JANEIRO, 1980, p. 54). Por fim, ratifica a viabilidade do tombamento do conjunto. 

Quando de posse do parecer, Lygia Costa solicita à Diretoria Regional fotos e informações 

acerca dos bens móveis das duas igrejas, levantamento entendido como imprescindível antes 

de se efetuar o tombamento na visão da museóloga. Após receber as fotos que foram 

providenciadas pelo prof. Paulo Ormindo de Azevedo, que destaca em um dos ofícios a 

importância de também ser incluído no tombamento o cemitério local e seu entorno natural, 

Lygia Costa entende não existirem bens móveis de interesse da instituição e recomenda, em 

agosto de 1979, o tombamento do “conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade, com 

referencia especial do cemitério e casario pobre de pedra seca”. 

O processo de tombamento de Mucugê, de nº 974-T-78, foi então concluído e enviado ao 

Conselheiro Cyro Corrêa Lyra, responsável pela relatoria do mesmo diante do Conselho 

Consultivo do IPHAN. Neste momento, setembro de 1979, a instituição já havia passado a ser 

dirigida por Aloísio Magalhães. Em julho de 1980, sairia finalmente o parecer final do 

processo. Neste documento, o arquiteto Cyro Corrêa Lyra faz uma descrição sumária dos 

acontecimentos que levaram àquele pedido de tombamento. Em seguida, destaca a 

existência de pareceres da instituição já favoráveis a este ato – como elucidado acima –, dos 

quais destaca como principais características abordadas a homogeneidade do conjunto e a 
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excepcionalidade do cemitério e do casario de pedra, citadas por Dora Alcântara, bem como 

a “qualidade da arquitetura popular” (RIO DE JANEIRO, 1980, p. 66). Por fim, referenda o 

tombamento do conjunto incorporando a sugestão do prof. Paulo Ormindo acerca da inclusão 

do cemitério e solicita um levantamento aerofotogramétrico do conjunto para a delimitação da 

área tombada – o que acreditamos que não chegou a ser concretizado, pois não foi possível 

constatar a existência de uma poligonal de tombamento. 

Na Reunião Ordinária do Conselho Consultivo de 21 de julho 1980, o Conselheiro destaca os 

pontos tratados em seu parecer e por unanimidade conclui-se pelo tombamento do “Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de Mucugê”, incluindo-se o cemitério. Estavam 

presentes o presidente do Conselho Consultivo, Aloísio Magalhães, bem como os 

conselheiros Edson Motta, Gerardo Brito Raposo, Dora Maria Pereira Rêgo Correia, Américo 

Jacobina Lacombe, Pedro Calmon, Max Justo Guedes, Gilberto Ferrez, Paulo Ferreira 

Santos, Alfredo Galvão, Afonso Arinos de Mello Franco e o relator Cyro Corrêa Lyra. Em 9 de 

setembro de 1980, o tombamento foi homologado pelo então Ministro da Educação e Cultura, 

Eduardo Portella, e no dia 26 do mesmo mês foi inscrito no LAEP como “Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico, especialmente o Cemitério, da Cidade de Mucugê”46 (RIO DE 

JANEIRO, 1980). 

Nota-se a partir da pesquisa realizada, portanto, a compreensão do caráter popular de sua 

arquitetura por parte dos principais atores envolvidos no tombamento de Mucugê, desde o 

pedido inicial, quando Paulo Ormindo de Azevedo a descreve como um completamento da 

obra da natureza, destacando também certa espontaneidade construtiva, até os pareceres 

técnicos do IPHAN, onde Dora Alcântara destaca o gosto popular de sua arquitetura e Cyro 

Corrêa Lyra entende que na homogeneidade e integridade do conjunto residia a qualidade de 

sua arquitetura popular. 

É significativo notar a atribuição do caráter de excepcionalidade ao cemitério e às locas, 

elementos que compunham o conjunto. Sendo assim, nos parece que na visão dos 

pareceristas, a patrimonialização do casario, cujos principais valores destacados residiam em 

sua homogeneidade e na integridade do “aspecto original”, viria a reboque destes dois 

elementos excepcionais. Possivelmente como uma forma de adequar o tombamento de um 

conjunto tão modesto à definição de patrimônio do Decreto-Lei nº 25/37. 

Sobre as locas, entretanto, cabe destacar que os envolvidos não sabiam se estas habitações 

ainda existiam, e talvez por isso elas não tenham recebido nenhuma menção na inscrição do 

 
46 Ao longo do processo observa-se que desaparece a menção ao conjunto urbanístico da cidade, 
presente nas primeiras correspondências enviadas pela Direção Geral do IPHAN. 
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conjunto, como o cemitério. No parecer de Lygia Costa há um completamento do texto, escrito 

à mão, justamente destacando que as fotos eram antigas e não dá para saber se tais 

elementos ainda existiam. Já Cyro Corrêa Lyra destaca em seu texto que o processo não faz 

menção à localização destas construções e que as fotos não estão datadas. As fotos das 

locas realmente não possuem datas, mas, na verdade, verificamos que foram fotografadas 

entre 1946 e 1947, pois no verso das fotografias nota-se que foram feitas ainda na época da 

Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), denominação que a instituição 

teve entre 1946 e 1953, e pelo fotógrafo Herman Kruse, falecido em 1947. Das outras fotos 

pertencentes ao acervo da Rede de Arquivos IPHAN, a maior parte é datada de 1974 e, 

principalmente, 1978. 
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4. AS MANIFESTAÇÕES ARQUITETÔNICAS MUCUGEENSES 

 

Depois de jornadear pelos campos gerais, surge o vale na confluência dos 
rios Mucugê e Combucas. À distância, já se divisa entre o verde das árvores 
de extensos quintais o casario branco a emergir do vale, ao sopé da serra do 
Sincorá. A paisagem é bela e atraente. Diversifica-se o contraste entre a 
planície dos campos gerais e sua vária vegetação e a serra imponente, 
desafiadora, em cujo bojo repousa a incerta esperança do achado do 
diamante. (SALES, 1994, p. 48) 

 

Apesar de cerrada entre os morros, discordamos de Teodoro Sampaio (2002, p. 241) quando 

este afirma que “nada tem de pitoresca a vila, nem é lugar adequado para o assento de uma 

cidade”. Por mais que Vasconcellos (1968) evidencie a conturbada relação dos mineiros com 

as montanhas e, inclusive, nada amistosa com a paisagem de modo geral, e o próprio 

Sampaio (2002) destaca que os morros oprimem a vila ao prejudicar seus horizontes, hoje as 

relações que os habitantes destas regiões estabelecem com a terra são outras. Os homens 

não dependem mais da sorte para seu sustento, muito menos depositam na terra esperanças 

em demasia, se tornando a sua relação com a paisagem e com o sítio muito mais de afeto do 

que de aversão.  

De fato, por conta da esterilidade do solo, não fosse a mineração, talvez jamais tivessem 

instalado ali uma cidade. Entretanto, a partir da singela inserção da arquitetura e da sua 

interação com o ambiente natural, o conjunto alcança, a nosso ver, evidente dimensão 

artística, através de uma poética relação compositiva com o vale em que se insere. Esta 

relação é de tal intensidade que embasou o reconhecimento deste sítio urbano como um 

patrimônio coletivo, sutil e elegantemente descrito por Paulo Ormindo de Azevedo nas 

correspondências arroladas ao processo de tombamento, quando destaca a integração do 

saber-fazer dos seus produtores com o meio natural. 

A técnica da pedra seca, encaixada sem material aglutinante, foi utilizada para a construção 

das locas e até hoje é utilizada para a construção de muros. Também foi utilizada para a 

construção das “mangas”, que consistem em muretas baixas em pedra seca para organizar e 

delimitar o espaço do gado, cujos vestígios ainda podem ser vistos hoje entre a Rua Direita e 

a Rua da Várzea, bem como ao lado da Igreja Matriz e próximo à Praça dos Garimpeiros. 

Vestígios que se encontram ameaçados pela contínua expansão da cidade. Essas estruturas 

podem ter determinado, inclusive, a formação de algumas das quadras mais recentes. 

Segundo Lins e Santana (2017), o uso intensivo da pedra está também relacionado à sua 

disponibilidade nesta região central da Chapada Diamantina, sendo muito utilizada hoje 

também como revestimento em novas construções e muros. 
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Figura 22 – Vestígios das “mangas” nas proximidades da Igreja Matriz, 2020. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 

Já a terra foi um material muito utilizado nas alvenarias das edificações, tanto através da 

técnica do pau-a-pique (nas divisões internas) como do adobe (tanto em paredes internas 

quanto externas), embora também se destaque a construção de alvenarias em pedra (nas 

paredes externas), como veremos neste capítulo. As coberturas em palha, proibidas pelas 

Posturas desde os primeiros anos, foram gradativamente substituídas por coberturas em telha 

cerâmica. Embora haja menção à cobertura primitiva de um sobrado feita em zinco, havia 

evidentemente uma enorme dificuldade de acesso aos materiais dos grandes centros 

urbanos, mas também, como já abordamos, a boa qualidade dos materiais locais fez destes 

os principais promotores da simbiose entre o conjunto e o ambiente rochoso. 

Produção que difere de uma arquitetura dita oficial, monumental; que possui vigorosa relação 

com o meio em que se insere, em plena simbiose com o ambiente e com os materiais 

disponíveis; e que é ainda resultado do engenho de uma sociedade pré-industrial, dos seus 

traços culturais, das limitações econômicas e do meio físico. Uma arquitetura de natureza 

popular cujo desenvolvimento e realização se dá, conforme Gilberto Freyre (1971, p. 81), “de 

modo mais acentuado na arquitetura doméstica” e “mais por obra e graça dos mestres de 

obras [...] do que por esfôrço e ciência dos eruditos”. Assim, buscaremos identificar aqui as 

expressões da arquitetura de Mucugê que foram reconhecidas como patrimônio nacional em 

1980, de modo que, posteriormente, a partir da análise dos processos, possamos 

compreender melhor os efeitos da atuação do IPHAN sobre o conjunto. 
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4.1 QUESTÕES DA PAISAGEM, FORMA URBANA E RELAÇÃO COM O SÍTIO 

O desenvolvimento de Mucugê, oriundo do crescimento dos acampamentos da povoação 

mineradora, se deu em meio aos altos morros pedregosos que compõem parte da Serra do 

Sincorá, como o Morro do Cruzeiro, onde foi implantado o Cemitério Santa Isabel, estando a 

cidade confinada em meio a eles. Para além da altura considerável destes morros envoltórios, 

a proximidade eleva a sua escala e imponência em relação à pequena área que a antiga vila 

viria a ocupar, emoldurando o espaço urbano e os cenários que ali se desenvolveram. O 

terreno se assemelha ao de outras regiões mineradoras, pedregoso, com vegetação rasteira 

e não muito aproveitável do ponto de vista agrícola.  

Mucugê só dispõe de dois acessos viários pertencentes à mesma rodovia, que se sobrepõe 

a trechos do caminho gerador deste núcleo urbano. A estrada proveniente da região sul da 

Chapada, por onde se acessa Rio de Contas e o estado de Minas Gerais, se conecta à cidade 

por meio de um acesso comprimido depois de contornar parte da formação montanhosa da 

Serra do Sincorá. Esta rodovia, que hoje circunda o núcleo urbano ao invés de atravessá-lo, 

segue em direção à região norte da Chapada serpenteando o terreno acidentado da região, 

vencendo chapadas e depressões repentinas. É seguindo nesta direção que Mucugê se 

conecta com Andaraí, Igatu, Lençóis e Salvador. 

Figura 23 – Estrada confinada pelos morros que dá acesso ao sul da Chapada (esquerda), e a sua 
outra saída, por trás da Igreja Matriz, em direção ao norte do estado (direita), 2019. 

 
Fonte: Fotografias do autor. 

Ao atravessar a Chapada Diamantina ao final do século XIX, Teodoro Sampaio (2002, p. 241) 

chamava atenção para o confinamento daquela área, sinalizando que a vila jazia “apertada 
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entre morros pedregosos, quase despidos de vegetação”. Configuração usual para terras 

afeitas à mineração. Em seu ensaio de caracterização sobre a mineiridade, Sylvio de 

Vasconcellos (1968) destaca a relação entre estas terras altas e seus habitantes. 

A montanha não favorece a comunhão dos homens nem a extroversão, nem 
a lassidão propiciada pelos calores úmidos nem a largueza de vista que os 
grandes horizontes oceânicos sugerem. A montanha, as cordilheiras 
contínuas, são antes grilhões, tendem ao aprisionamento, favorecem a 
melancolia, determinam a introversão. [...] A montanha é o inimigo a vencer, 
a pedra intrabalhável, o ferro indomável. (VASCONCELLOS, 1968, p. 37) 

As cidades oriundas da mineração estão usualmente implantadas em áreas de topografia 

bastante acidentada e de formação geológica peculiar. Devido ao fato de a exploração se dar 

em grande parte à beira dos rios, era comum que os assentamentos partissem desses locais 

em direção a zonas mais altas, com os acidentes geográficos impondo uma série de 

irregularidades aos sistemas viários. Rodrigo Baeta (2017) aponta, por exemplo, que a cidade 

de Ouro Preto se desenvolveu na calha do Vale do Ribeirão do Funil, mas encontrou uma 

topografia que nada tem de suave; topografia que foi utilizada pelos construtores da cidade 

para alcançar determinados propósitos de cunho estético em relação ao ambiente urbano. 

Entretanto, o “pouso de garimpeiros”, como definiu Teodoro Sampaio (2002, p. 242), ocupou 

um pequeno trecho relativamente plano de vale rodeado por morros e margeado pelo Rio 

Mucugê. E isto se deu em meio às acentuadas elevações da Serra do Sincorá. Em direção 

ao norte, por exemplo, alguns quilômetros serra acima, é possível notar como a cidade está 

encravada em uma área bastante acidentada e de altas elevações. Ao adentrá-la, entretanto, 

torna-se evidente a configuração plana do sítio onde o conjunto edificado foi erigido. 

Figura 24 – A cidade encravada em meio a Serra do Sincorá, 2017. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 
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No entanto, a despeito de eventuais diferenças, o desenvolvimento de Mucugê carrega vários 

pontos de contato com as cidades mineiras. Vasconcellos (1968) aponta que a partir dos 

arraiais de extração aurífera, as povoações mineiras surgiram de um movimento simultâneo 

entre dois pontos, ocasionando uma configuração urbana longilínea, cujo caminho – quase 

sempre balizado por edificações religiosas – seria também a própria estrada. As edificações 

disputaram este espaço mediante lotes estreitos, porém compridos, agarradas umas as outras 

nos flancos desta estrada. Panerai (2006) enfatiza a forte relação entre caminho e cidade, 

onde a via, além de ser o suporte da urbanização, determina também sua forma e sua lógica. 

Fruto do percurso dos animais, dos homens e de suas caravanas, o caminho 
organiza o território desde os tempos imemoriais – desde os tempos dos 
pastores e dos nômades, dos primeiros agricultores e dos primeiros 
conquistadores. O caminho conduz de um ponto a outro, de uma cidade a 
outra, de uma região a outra, bem como dá acesso, de um lado e de outro, a 
terrenos, campos, lotes, lugares habitados. O cruzamento, o vau, a parada 
obrigatória engendram o comércio. Segue-se o sedentarismo. Nasce a 
cidade. (PANERAI, 2006, p. 17-18) 

Mucugê se desenvolveu em meio ao vale também de forma linear, primeiramente por meio 

de duas ruas retilíneas que se formaram a partir do ponto de inflexão deste caminho: a Rua 

Rodrigues Lima, que se inicia a partir da Igreja Matriz; e a Rua Direita do Comércio, que se 

inicia a partir da Igreja de Santo Antônio. Acredita-se que a Rua Direita, um dos braços deste 

formato em “L”, tenha sido o núcleo inicial da povoação por ser paralela ao riacho que corta a 

cidade, proveniente do Rio Mucugê (BAHIA, 1980).  

Figura 25 – Delimitação do centro histórico proposta pelo IPAC/SIC. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na planta do IPAC/SIC. 
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Ambas se conectam de forma perpendicular na Praça Coronel Propércio, que já nasce como 

ponto de encontro dos deslocamentos urbanos. Este caminho que gerou o traçado urbano da 

povoação foi então rapidamente fracionando-se em lotes estreitos de ocupação contígua. 

Fruto da determinação do povo que decidira desbravar aqueles recônditos do sertão baiano. 

A despeito de outros fatores significativos, entendemos que a sua forma urbana sob hipótese 

alguma pode ser desvinculada do seu suporte geográfico. Depois de vencer as chapadas e 

depressões dos trechos mais ao norte, o caminho, que foi o suporte da urbanização do local, 

adentra aquela área de vale acompanhando o Rio Mucugê, até o momento em que contorna 

os morros em direção à outra saída. Este caminho, que a conecta a outras ocupações da 

região, sofre uma inflexão ao formar um acurado ângulo reto para se adequar à topografia do 

sítio, denotando a preferência, a partir deste ato, pelas áreas mais planas em relação àquelas 

mais acidentadas. 

Figura 26 – Implantação da cidade em meio à topografia acidentada do local, com a marcação em 
amarelo do trecho inicial da ocupação. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do Google Maps. 

As cidades mineiras, embora em muito se diferenciem dos núcleos regulares implantados 

pelos portugueses no litoral, especialmente pelo caráter irregular dos seus traçados, estão ao 

mesmo tempo também impregnadas por muitos dos seus atributos, dentre os quais se 

destaca a hierarquização dos espaços urbanos a partir da implantação dos principais edifícios 

em pontos chave do tecido urbano, quase sempre elevados.  

Sobre a cidade portuguesa, em particular, Teixeira (2012) afirma que é possível caracterizá-

la pela síntese de duas componentes: a componente vernácula, responsável pela integração 
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do traçado com as características físicas do sítio, realizada por sujeitos sem especialização 

nas primeiras fases da implantação urbana; e uma componente erudita, correspondente a 

fases posteriores do desenvolvimento urbano da qual participavam técnicos especializados, 

caracterizada por morfologias mais regulares e padrões geométricos. Segundo o autor, cabia 

à primeira a implantação das ruas nas linhas naturais do território e a localização de edifícios 

singulares nos pontos dominantes, que se tornavam “[...] referência para a organização dos 

espaços envolventes e para a organização da cidade em seu todo”. Já a segunda tinha no 

espaço urbano, definido por um traçado regular geométrico, “o elemento estruturante 

fundamental da cidade” (TEIXEIRA, 2012, p. 13). 

Neste sentido, se pudermos traçar um paralelo entre Mucugê e as cidades propriamente 

fundadas pelos portugueses, das quais o núcleo baiano é também herdeiro, é possível dizer 

que impera aqui apenas aquela componente vernácula de que trata o autor, responsável por 

traduzir “verdadeiramente a identidade de uma zona geográfica e de uma comunidade”; 

identidade que estaria entranhada “no território, nos modos de vida e nas tradições das 

pessoas [...]” (TEIXEIRA, 2012, p. 12). Aqui não houveram ações posteriores empenhadas 

em regularizar o traçado, como a que ocorreu em Rio de Contas nos meados do século XVIII, 

quando decidiu-se pela transferência da antiga ocupação para um sítio próximo e gerou-se 

uma nova vila de traçado regular. Pelo rápido declínio do seu florescer, prevaleceu em 

Mucugê apenas aquela configuração urbana delineada pelos primeiros ocupantes. 

Lá, assim como noutras cidades mineradoras, a decisão inicial da ocupação do sítio ficou 

primordialmente condicionada não a questões de defesa ou de importância territorial frente a 

uma rede urbana consolidada, mas sim à presença e abundância de minérios. Se em Minas 

Gerais o sítio foi determinado pela disponibilidade do ouro, em Mucugê, esse papel coube aos 

diamantes: agruparam-se punhados de aventureiros em torno dos acampamentos e das 

lavras, germinando-se o assentamento.  

As duas principais ruas, que eram também a própria estrada, embora não se orientem no 

mesmo sentido, como a chamada “estrada tronco” de Ouro Preto, se conectam 

perpendicularmente na inflexão do caminho, se acomodando às condições topográficas do 

sítio. Então, concordamos com Lamas (2004, p. 63) no sentido de que “o sítio contém já em 

muitos casos a gênese e o potencial gerador das formas construídas, pelo apontar de um 

traçado, pela expressão de um lugar”, estando a forma urbana de Mucugê profundamente 

imbricada com seu sítio, que exerce também significativa influência na determinação da forma 

do assentamento e das habitações.  

A associação do conjunto arquitetônico mucugeense com os elevados morros rochosos 

chapadinos ainda lhe confere uma identidade própria, a partir da composição dos diferentes 
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cenários que se formam ao longo da movimentação dos que transitam pela cidade. Esta 

conexão se dá não somente pela sua implantação no vale, se acomodando suavemente à 

topografia acidentada dos arredores, mas também pela configuração horizontalizada do 

conjunto edificado e pelo uso de técnicas tradicionais e materiais disponíveis na região. O 

traçado da vila estabeleceu uma forte relação entre a cidade e seu território, evidenciando a 

importância do percurso, do deslocamento. 

Figura 27 – Vista do assentamento urbano do alto do Morro do Cruzeiro (esquerda), com a Igreja 
Matriz e o Rio Mucugê ao fundo, e o Cemitério Santa Isabel no sopé deste mesmo morro. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN. 

O tecido urbano mucugeense se expandiu em pouco mais de uma dezena de vias 

secundárias, ficando o assentamento circunscrito apenas a uma fração do espaço comprimido 

pelos morros, sem a necessidade de subi-los. Destacam-se entre estas a Rua da Várzea, 

paralela à Rua Direita e mais afastada do núcleo urbano, que orientou em tempos mais 

recentes o processo de expansão da cidade quando o tecido urbano da sede deixou de estar 

circunscrito apenas ao núcleo histórico, nas últimas décadas do século XX. Um outro conjunto 

de vias secundárias ou becos se formou próximo à Rua Rodrigues Lima: seja de forma 

paralela a esta via, como a que é acessada pela Rua José Alves Campos na altura da Praça 

XV de Novembro; de forma perpendicular, como os são os becos de ligação entre vias 

paralelas a ela; ou mesmo de modo mais irregular, como as vias que irradiam da Praça Cel. 

Douca Medrado. Nenhuma delas atraiu tanta importância em relação ao espaço urbano, visto 

que grande parte dos acontecimentos e principais elementos urbanos se restringiram às duas 

vias principais. Esta tímida formação viária de Mucugê consta dos relatos de Teodoro 

Sampaio (2002), quando a visitou, em 1880, e sua permanência pode ser evidenciada pelo 

levantamento do IPAC/SIC mostrado anteriormente. 
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Diante desta configuração, os edifícios religiosos foram implantados em pontos importantes 

do conjunto, mas não no sentido da sua elevação em relação ao restante do núcleo urbano. 

Os dois edifícios religiosos construídos pouco tempo depois da fundação da vila, a Igreja 

Matriz de Santa Isabel e a Igreja de Santo Antônio, encerraram os eixos perspectivos criados 

pela linearidade das ruas Direita e Rodrigues Lima, enquadradas em seus pontos focais. 

Figura 28 – Igreja de Santo Antônio enquadrada pelo eixo perspectivo da Rua Direita do Comércio, 
em fotografia tirada da Praça Coronel Propércio. Nota-se os buquês de sempre-vivas nas calçadas. 

 
Fonte: Fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no Facebook. 

A Rua Direita do Comércio consiste em uma linha reta que vai desta última igreja até a Praça 

Coronel Propércio. Embora note-se a presença de alguns sobrados próximos à praça, à 

medida em que se avança em direção à Igreja o casario se torna completamente térreo. A 

partir da Igreja Matriz, no extremo oposto da cidade, inicia-se a Rua Rodrigues Lima, também 

linear, que segue da Praça Santa Isabel, localizada ao lado da Matriz, em direção à mesma 

Praça Coronel Propércio.  

No entanto, se o traçado da Rua Direita segue de forma bastante homogênea, no caso da 

Rua Rodrigues Lima notam-se algumas pequenas irregularidades e interrupções. 

Primeiramente, por meio da presença da Praça Coronel Douca Medrado, localizada em frente 

ao sobrado que hoje sedia a prefeitura. Em formato de polígono irregular, a praça abriga um 

coreto envolto por um jardim. No coreto encontra-se uma placa em homenagem ao ex-prefeito 

Mozart Dantas Souza, datada de 1953, embora não fique claro se esta foi a data de sua 

construção. Há alguns anos o coreto ganhou uma cobertura. 
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Figura 29 – Praça Coronel Douca Medrado, localizada em frente à Prefeitura Municipal. 

 
Fonte: Fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no Facebook. 

Em seguida, ainda em direção à Praça Coronel Propércio, a via se abre lateralmente formando 

um espaço irregular, onde se perde momentaneamente o alinhamento entre as edificações. 

A este espaço, embora possua o mesmo calçamento das vias e seja efetivamente um largo, 

se deu o nome de Praça XV de Novembro. Nota-se que o leve aclive observado na transição 

da Praça XV de Novembro para a Praça Coronel Propércio se dá justamente no ponto em 

que o tecido urbano contorna o sopé de um dos morros adjacentes. 

Figura 30 – Praça XV de Novembro em vista voltada para a Praça Cel. Douca Medrado (esquerda), e 
vista a partir desta (direita), onde se nota o aclive em direção à Praça Cel. Propércio. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN. 

À medida que as lavras floresceram, as habitações de caráter mais provisório foram dando 

lugar às casas mais sólidas que conhecemos, geralmente construídas em adobe, pedra e 

pau-a-pique, já orientadas pelas Posturas locais estabelecidas após a fundação da vila. O 

comércio também se multiplicou através das novas edificações e os templos, inicialmente 

erigidos de forma improvisada, foram substituídos pelas construções atuais. 
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Figura 31 – Edificação nº 140 à Rua Direita com a estrutura aparente. 

 
Fonte: Fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no Facebook. 

O primeiro Código de Posturas foi estabelecido pela Câmara já em 1848, versando, conforme 

Medrado (1998), sobre questões relativas à altura das portas e janelas, fachadas, alinhamento 

das ruas e limpeza das vias públicas. Segundo a autora, o ano de 1849 foi um período de 

extrema vigilância às Posturas por parte da Câmara, tendo em vista o crescimento acelerado 

da cidade e a frequente desobediência às normas. 

Neste sentido, algo que foi partilhado tanto entre as urbanizações litorâneas quanto entre as 

urbanizações mineiras e ainda permaneceu em Mucugê, em pleno século XIX, foi o 

alinhamento das edificações na testada. Bem como o fato de as construções continuarem 

ocupando toda a frente de lotes estreitos perfilados em apenas “uma” rua disponível, se 

desenvolvendo, em contraponto, para os fundos, atingindo comprimentos três ou quatro vezes 

maiores que suas dimensões de testada. Embora agregadas umas às outras, as edificações 

posteriores foram inseridas de forma muito harmoniosa com as preexistentes. O cuidado com 

o alinhamento pode ainda ser verificado décadas mais tarde, no Código de Posturas de 1895, 

em cujo capítulo 7 se trata das edificações. 

Art. 93. Ninguem poderá edificar o reedificar casas, construir muros e levantar 
andaimes nas ruas ou praças desta Cidade e seus povoados sem previa 
licença do Intendente ou do Conselho, que ordenará pelo Fiscal o devido 
alinhamento: pena de 10$000 de multa ou 5 dias de prisão. 

Art. 94. Ninguem poderá affastar-se do alinhamento dado pelo Fiscal, pena 
de 10$000 de multa ou 5 dias de prisão, sendo a obra demolida a custa do 
infractor. (MUCUGÊ, 1895, p. 21) 
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As ruas receberam aos poucos o calçamento rudimentar em pedra, que ainda é conservado. 

A sua configuração cada vez mais apurada, aliada ao alinhamento frontal e lateral 

característico das edificações, bem como ao cuidado cada vez maior com o tratamento das 

fachadas, proporcionou interessantes configurações no cenário urbano, aproximando-se 

bastante da paisagem das cidades brasileiras do período colonial. 

A praça sempre acolheu várias das principais atividades dos núcleos urbanos brasileiros, 

geralmente concentrando sua arquitetura de maior apuro. Se a Praça XV de Novembro parece 

ter surgido de forma acidental, consistindo em um largo configurado pelo alargamento 

irregular da via, a Praça Cel. Douca Medrado, possui forma bem definida, tendo sido 

construída em frente ao sobrado que abrigou as mais importantes funções institucionais e 

conformando-se como o único jardim público da cidade nos tempos mais antigos. A 

arquitetura religiosa de Mucugê, contudo, não ocupou nenhuma das principais praças da 

cidade, como destacamos, mas sim as extremidades das ruas principais, enquadradas pelos 

seus eixos perspectivos. 

Figura 32 – Igreja Matriz de Sta. Isabel no enquadramento da Rua Rodrigues Lima. 

 
Fonte: BAHIA, 1976. 

Próximo à Igreja Matriz surgiu a Praça Santa Isabel, que funciona como o largo da igreja, 

abrigando a população para contatos e festejos, apesar de não ser propriamente contínuo em 

relação à entrada da Matriz, que está levemente elevada do nível da rua juntamente com seu 
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adro. No entanto, esta praça nos parece jamais ter recebido a devida atenção das 

administrações públicas locais, se configurando, ainda hoje, mais como um vazio do que como 

uma praça propriamente dita. 

Um papel mais relevante em relação ao núcleo urbano coube, a nosso ver, à Praça Coronel 

Propércio, mesmo estando distante das edificações religiosas. Como já destacado, além de 

ser o ponto de convergência dos percursos citadinos, concentrou a maior parte da cerca de 

uma dezena de sobrados construídos no conjunto até a década de 1970. Dotada de formato 

triangular, tem seus limites definidos pelas fachadas dos edifícios que a cercam, sendo estes 

apenas edifícios particulares. 

Figura 33 – Vista da Praça Coronel Propércio a partir da Rua Direita do Comércio. 

 
Fonte: BAHIA, 1976. 

A Praça Coronel Propércio tem tudo de uma típica praça brasileira. De acordo com Freyre 

(2009), os brasileiros urbanos daqueles tempos, pouco atraídos pelos seus lares, faziam da 

rua e da praça pública o seu clube. Eram, então, nestes lugares que os homens se reuniam 

para discutir assuntos de interesse, como política, fazer negócios e conversar enquanto 

aguardavam carregamentos. Em Mucugê, a praça era então avivada pelos tropeiros, 

comerciantes, pela circulação de mulheres e crianças, pela grande agitação das feiras e pelos 

garimpeiros e suas histórias quando retornavam à cidade, seja para lamentar o trabalho 

perdido ou para torrar o dinheiro do bambúrrio. 
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4.2 ARQUITETURA CIVIL 

4.2.1 A habitação dos garimpeiros 

As características geológicas desta região central da Chapada Diamantina, responsáveis pela 

fixação do homem no local através do garimpo, e a boa qualidade da pedra e da terra, que 

dispensa o uso de aditivos conforme Lins e Santana (2017), são responsáveis pela forte 

relação entre a materialidade das construções e o local. Como aponta Sampaio (2002), os 

garimpeiros eram parte da paisagem e podemos imaginar milhares de pessoas num ritmo 

alucinado em busca de diamantes no leito dos rios, mas também trabalhando nas grupiaras 

em meio aos morros pedregosos.  

A complementaridade com a natureza, enunciada por Paulo Ormindo, surge primeiramente 

com estes sujeitos que, para além dos acampamentos de casas de palha – das quais não foi 

possível encontrar vestígios ou registros –, têm como tipo mais primitivo de habitação as 

locas, reflexo da urgente necessidade de abrigo. Nestas moradas rudimentares, as alvenarias 

de pedra seca cercavam espaços cobertos pelos lajedos naturais formados pelos morros – 

muitas vezes conjugando esta solução com uma cobertura em palha. Sua ocorrência foi mais 

frequente na região de Igatu, onde foi verificado também um outro tipo, os ranchos em 

alvenaria de pedra coberta com pindoba – uma espécie de folha de palmeira –, ou mesmo 

com palha (BAHIA, 1980). Um grande conjunto de ruínas dessas habitações ainda permanece 

preservado naquela localidade, no bairro Luís dos Santos. 

Rapoport (1969) aponta que para homens primitivos e campesinos não há forte distinção entre 

homem e natureza; a relação seria muito mais de harmonia do que de conflito. Esta atitude 

do homem perante a natureza, segundo o autor, afeta tanto a forma do assentamento como 

a forma da casa. Se durante o dia, na aventura rotineira e imprevisível em busca do diamante, 

a montanha é o inimigo a vencer e o rio – soberano na paisagem – o elemento com o qual o 

garimpeiro mede forças, parafraseando, respectivamente, Sylvio de Vasconcellos e Walfrido 

Moraes, no assentamento a ligação com a natureza é inversa. Era através de uma relação 

simbiótica que os garimpeiros realçavam a textura pedregosa da paisagem, camuflando-se 

nela com as locas. Uma habitação que remonta a abrigos utilizados há milhares de anos atrás, 

cuja forma, em pleno século XIX, com todos os avanços tecnológicos que a época já 

testemunhava, ainda se encontrava perfeitamente válida naquele contexto pré-industrial. 

A própria configuração das locas também revela, como aponta Rapoport (1969, p. 83), a 

capacidade dos construtores primitivos e camponeses de contornar problemas climáticos, 

usando “mínimos recursos para o máximo conforto”, ao passo em que são faceadas com as 

saliências rochosas, aumentando sua capacidade térmica. Rapoport (1969) afirma ainda que 
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a partir de uma atitude de respeito e reverência pelo sítio, o edifício feito por homens de 

culturas primitivas e pré-industriais se encaixa na paisagem e expressa tal atitude através das 

escolhas de implantação e materiais, por exemplo. Além disso, refletem objetivos e valores 

compartilhados. Tais formas geradas se conectam com o sítio de tal maneira, segundo o 

autor, que não é mais possível imaginá-lo sem as habitações, a vila ou a cidade.  

Longe de refletirem atos e preferências individuais, as soluções encontradas pelos 

garimpeiros para o assentamento em questão e suas primitivas habitações representavam, 

pelo contrário, a cultura destes sujeitos enquanto grupo e sua resposta às características da 

região. Em Mucugê, a relação simbiótica entre homem e natureza é manifesta nas locas, de 

fato, mas também é realçada quando as habitações de caráter mais efêmero da povoação 

começaram a dar lugar a habitações mais sólidas. 

Figura 34 – Locas na região de Mucugê, 1946-1947. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN. 

No entanto, sobre a ocupação das residências urbanas, refletindo a sua própria condição 

socioeconômica, Sales (1955) destaca que poucos eram os garimpeiros que tinham meios 

para comprar ou alugar algum imóvel, tendo em vista a imprevidência do garimpo e da sua 

própria natureza. Raramente utilizando o dinheiro de um bambúrrio para comprar ou construir 

sua casa própria, afirma o autor que “excepcionalmente mora ele em casas de telha, nas ruas 

centrais da cidade” (SALES, 1955, p. 39). Segregados do restante da sociedade e lançados 

à própria sorte, atuavam ao seu modo sobre a paisagem, preenchendo as matas e o entorno 

dos núcleos principais dos assentamentos com suas locas ou casas de palha, pois, em caso 
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de difícil acesso às pedras, “o garimpeiro recorre à construção de paredes de sopapo, com o 

emprego do barro” (SALES, 1955, p. 40). 

Cabe informar, por fim, que ao longo desta pesquisa nos deparamos com algumas revelações 

importantes. Já mencionamos no capítulo anterior que as fotos das locas presentes na Rede 

de Arquivos IPHAN datam provavelmente dos anos de 1946 e 1947, por pertencerem ao 

fotógrafo Herman Kruse. Em memorando arrolado ao processo de tombamento de Igatu, 

datado de 1998, Carlos Fernando de Moura Delphim menciona o relato da arqueóloga Regina 

Coeli Pinheiro da Silva sobre a vinda de Kruse à Bahia. Conforme o que foi contado por ela 

ao relator da história, ainda nos primórdios do IPHAN, Rodrigo M. F. de Andrade teria enviado 

Kruse para percorrer toda a Bahia em busca de uma lendária cidade milenar que estaria 

esquecida nos recônditos deste estado. Entendia-se, segundo conta, que a cidade buscada 

por conta de relatos encontrados em um manuscrito na Biblioteca Nacional poderia ser Igatu.  

Foi possivelmente por este motivo, então, que se deu a passagem de Kruse por Mucugê na 

década de 1940 e o seu registro em fotografias. As locas capturadas pelas lentes do alemão, 

ou mesmo outros exemplares, não reapareceram nos estudos lá realizados na década de 

1970. Possivelmente por não mais existirem. O que podemos afirmar é que hoje estas 

construções não são mais encontradas próximas ao núcleo urbano. Alguns exemplares mais 

recentes podem ser encontrados ao longo de trilhas ou, para fins educativos, no Projeto 

Sempre-Viva e no Museu Vivo do Garimpo, com o intuito de demonstrar o modo de vida dos 

antigos garimpeiros aos visitantes. 

 

4.2.2 A casa dos trabalhadores urbanos 

Rapoport (1969) afirma, a partir de um exemplo africano, que o charme e a vitalidade das 

formas tradicionais vão muito além do encanto provocado por sua condição pitoresca, 

revelando a relação entre uma série de outros fatores, especialmente a sua interconexão com 

a paisagem. 

A unidade entre a planta, o sítio e os materiais nas vilas tradicionais gera uma 
reação entusiástica, mesmo na maioria dos observadores leigos. Muito dessa 
resposta é evocada pela harmonia com a paisagem, bem como por um 
sentimento de adequação à finalidade, franqueza e força. Uma escala íntima 
é criada por uma série de paredes que não só encerram o espaço, mas 
também unem as casas e as ligam à paisagem. (RAPOPORT, 1969, p. 77) 

Se não há dúvidas entre teóricos do campo da arquitetura vernácula/popular como Amos 

Rapoport (1969), Paul Oliver (1997) e Enrico Guidoni (1980) de que a casa é a tipologia 

arquitetônica que mais conserva as tradições populares, também não há dúvidas para Paulo 

Ormindo de Azevedo de que “a arquitetura doméstica foi a mais importante manifestação 
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artística” da civilização chapadina (BAHIA, 1980, p. 21). Mas artística não pela sua 

suntuosidade ou apego a correntes estilísticas; artística, a nosso ver, pela relação simbiótica 

que estabelece com o meio natural e por ser uma expressão das técnicas da construção 

tradicional e dos saberes carregados por seus construtores. Arte popular. 

As edificações mucugeenses surgiram nos oitocentos ainda embebidas dos antigos padrões 

construtivos do período colonial, que continuaram ecoando durante todo aquele século e início 

do século XX por vários recantos do Brasil. Neste caso, a partir dos saberes trazidos por 

trabalhadores escravizados e livres, garimpeiros ou não, em grande parte oriundos da região 

das Minas Gerais. Nos cabe relembrar, entretanto, que parte significativa das construções 

urbanas brasileiras era capitaneada pelos próprios proprietários com a utilização de mão de 

obra escravizada. Condição que reforça os múltiplos encontros culturais, interações 

carregadas de saberes e tradições outras, não europeias, que caracterizam nossa arquitetura 

e não podem ser silenciadas.  

O tipo de edificação residencial predominante, térrea, é o que chamamos de casa dos 

trabalhadores urbanos. Abrigava possivelmente parte da segunda e terceira camadas sociais 

definidas por Moraes (1973), que compreendiam desde funcionários públicos e músicos até 

parte da grande massa trabalhadora, fosse o ofício fixado na cidade ou sazonal como o 

garimpo. No entanto, como abordamos anteriormente, tudo leva a crer que boa parte dos 

garimpeiros vivia à margem dos núcleos citadinos, tanto em casas de palha como nas locas. 

Não bastasse ser a classe de menor prestígio, talvez à frente apenas da grande massa de 

africanos e brasileiros escravizados – que também trabalhavam nos garimpos –, é possível 

que os garimpeiros tenham participado juntamente com estes das construções citadinas, tanto 

particulares quanto públicas. Contudo, foi de fato a mão de obra escravizada a mais utilizada 

para as construções em geral, assim como para outros serviços públicos, como destacado 

por Pina (2000). 

As casas dos trabalhadores urbanos compõem parte significativa do conjunto tombado. 

Algumas de suas características são comuns a quase todas as edificações do conjunto, salvo 

algumas poucas exceções que serão oportunamente mencionadas. O que diferenciava as 

edificações dos diferentes estratos sociais de trabalhadores urbanos eram fatores como suas 

dimensões e número de aberturas, verticalização, tamanho do lote e, por vezes, o emprego 

de outros materiais a partir de um processo de modernização das casas. 

Inicialmente, observa-se as relações de implantação, com a casa ocupando toda a testada e 

divisas entre os lotes, ou seja, sem recuos frontais ou laterais. Na ausência de afastamento e 

dado o seu desenvolvimento sempre térreo, a junção de suas empenas e a altura similar das 
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cumeeiras criaram uma continuidade harmônica, cuja permanência é fundamental para a 

leitura do conjunto. Com implantação semelhante à das urbanizações do período colonial a 

partir de partidos arquitetônicos bastante uniformes, as ruas eram definidas pelas edificações 

e estas o eram em função das ruas. 

Figura 35 – Edificações pertencentes à topologia casas de trabalhadores urbanos. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN. 

A construção geminada propiciava maior estabilidade à estrutura das edificações, mas 

conferia ainda maior proteção às empenas. Além disso, o agrupamento dessas edificações 

de alturas similares também reduz as superfícies expostas ao sol, atrasando – devido à boa 

qualidade térmica dos materiais utilizados – a chegada do calor ao seu interior.  

Para todas estas edificações térreas, mesmo as não residenciais, utilizou-se um sistema 

construtivo ancorado no erguimento de paredes externas em alvenaria de pedra ou adobe, e 

divisões internas em pau-a-pique. As coberturas em duas águas foram concebidas com o 

caimento voltado para a frente e para o fundo do lote, onde se desenvolviam longos quintais. 

As peças estruturais foram feitas em madeira de forma trivial, com o apoio de terças paralelas 

à fachada frontal, seguida por caibros e ripas cobertos com telhas cerâmicas. Os beirais são 

na quase totalidade dos casos em cachorrada, sendo poucas – mas existentes – as 

edificações deste tipo que fizeram uso de cimalha.  
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Se as coberturas são praticamente idênticas, as fachadas também possuem esquemas muito 

parecidos, nos quais geralmente variavam apenas alguns elementos construtivos e/ou 

decorativos. Nos trechos de parede das fachadas nota-se, na maioria dos exemplares, 

acabamento liso, interrompido por vezes apenas pela marcação de um trecho da fundação, 

que fica aparente e cuja “base” sobressai, ou pelos cunhais, embora estes sejam pouco 

encontrados nestas edificações. 

Figura 36 – Residência à Rua Direita do Comércio com marcação de 1898 acima da porta, 2021. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 

Já em relação às esquadrias, nota-se que eram todas feitas em madeira. Embora a verga reta 

fosse a mais comum, especialmente nas edificações menores, também podem ser 

encontrados vãos com verga em arco pleno. As vergas em arco ogival, muito comuns em 

Lençóis, não são aqui encontradas. Não há, contudo, uma relação direta entre este elemento 

e o “status” da residência, haja vista que o sobrado da prefeitura, um dos mais significativos 

do conjunto, possui vãos em verga reta. Variava-se ainda a forma de fechamento e de 

abertura, sendo encontradas tanto portas e janelas com folhas cegas, quanto janelas em 

guilhotina.  

Também eram frequentes as esquadrias com rótula em treliça, permitindo que o residente 

visse a rua sem ser visto, demarcando o espaço público das ruas, para as quais as edificações 

se abrem diretamente, do espaço privado das residências. Vasconcellos (2011, p. 66) aponta 

que, embora ligadas originalmente ao clima, as treliças adquiriram finalidades diversas, 

“visando mais à vedação dos interiores que à sua proteção contra o calor intenso”. 
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Figura 37 – Casas típicas de trabalhadores urbanos, com implantação alinhada, cobertura em duas 
águas, beiral em cachorro e janelas em guilhotina ou com folhas cegas e rótulas treliçadas. 

 
Fonte: Fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no Facebook. 

Os pisos em lajotas de barro cozido eram comuns mesmo em algumas residências de 

proprietários mais abastados. Outro elemento verificado em algumas edificações é a bandeira 

com motivos decorativos no coroamento de portas e janelas. 

Apesar de considerarmos todas essas edificações como térreas, nota-se a presença de um 

elemento intermediário entre o térreo e a cobertura, que podemos entender como 

entressolhos, quando de tamanho reduzido e ligados ao armazenamento do estoque, mas 

também como sótãos, tendo em vista a complexidade de alguns deles. Embora este elemento 

tenha sido mais comum nas casas dos capangueiros, que eram essencialmente de uso misto 

por congregarem ambientes ligados ao comércio, como mostraremos mais adiante, também 

foi verificado em algumas casas de trabalhadores urbanos. 

Figura 38 – Edificação residencial com entressolho, Rua Direita do Comércio, 2021. 

 
Fonte: Fotografia do autor (esquerda) e BAHIA, 1980 (direita). 

A quantidade de aberturas varia de casas que contém apenas uma porta e janela até casas 

com cinco ou seis janelas, correspondendo a habitações de distintos estratos sociais. A 
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localização das portas, no entanto, é reflexo do agenciamento espacial interno. Se mais ao 

meio, indica a existência de um corredor central com aposentos de ambos os lados. Se mais 

para o canto, como nas edificações menores, indica um corredor lateral com aposentos 

apenas de um lado. Ou seja, verificam-se tanto residências de “morada inteira”, quanto de 

“meia-morada”. Este agenciamento espacial é característico da arquitetura brasileira do 

período colonial, em quase todo o território nacional. Enquanto as salas se voltam para a 

frente, as áreas de serviço e locais de permanência de mulheres e pessoas escravizadas se 

voltam para os quintais ao fundo. Entre eles, ficam as alcovas e o corredor que percorre toda 

a extensão da casa para fazer a conexão entre seus extremos; segundo Vasconcellos (2011, 

p. 133), a “espinha dorsal das moradias”. 

Na segunda metade dos oitocentos assistiu-se nos grandes centros urbanos brasileiros a 

chegada das correntes historicistas e do ecletismo com suas distintas relações de composição 

e implantação. Não podemos deixar de notar, como aponta Carlos Lemos (1979), que o início 

deste século é marcado pela chegada da corte portuguesa e por uma postura mais aberta em 

relação a outras nações europeias. Penetraram novos gostos e influências culturais externas 

no Brasil, que contribuíram para alterações no quadro social e na nossa arquitetura. Segundo 

Lemos (1979), o neoclassicismo não era completamente desconhecido no início do século 

XIX no Brasil, já tendo havido, desde o final do século anterior, algumas tentativas de 

reprodução daquela nova moda europeia, mesmo sem o conhecimento das regras formais e 

ordens compositivas que foram disseminadas após a chegada da Missão Artística Francesa, 

em 1816. 

É indispensável notar que Mucugê movimentava-se num ritmo diferente dos grandes centros. 

A antiga vila foi fundada já no período imperial, em meados do século XIX, quando a 

arquitetura historicista e o ecletismo já causavam implicações nos espaços urbanos daquelas 

cidades. Nela ecoavam ainda, contudo, os mesmos princípios construtivos do período 

colonial, fossem eles em relação à implantação e aos tipos de coberturas, ou à composição 

das fachadas e do coroamento, apropriados por uma produção de caráter popular. 

Apesar da perpetuação do modo colonial de construir, algumas inovações se fizeram notar 

no decorrer da história da cidade. As primeiras modernizações das casas dos trabalhadores 

urbanos devem ter se dado ao final do século XIX, momento em que foi introduzido o porão 

alto naquela localidade. Segundo Reis Filho (1987, p. 40), a casa de porão alto “representava 

uma renovação, dentro dos velhos moldes construtivos [...]”. À medida em que o programa 

habitacional era implantado levemente elevado em relação à rua, conferia-se maior 

imponência às edificações, mas também maior privacidade se comparadas às casas térreas. 
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Incorporando esta nova forma de implantação, destacam-se duas residências à Rua 

Rodrigues Lima, uma delas sem número e a de nº 30, hoje sede da Pousada Mucugê, que 

sofreu com desabamentos e teve seu interior reconstruído, como veremos no capítulo 

seguinte. Ambas as casas são datadas do final do século XIX. 

Figura 39 – Casa nº 30 à Rua Rodrigues Lima, atual sede da Pousada Mucugê. 

 
Fonte: Fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no Facebook. 

Tais edificações mantêm elementos e características similares às casas dos trabalhadores 

urbanos já descritas, como a cobertura, ocupação do lote, alinhamento da rua, agenciamento 

espacial interno e acabamento liso da fachada – de forma integral no caso da edificação nº 

30 e de forma parcial no outro caso. Apesar de contarem com volumetria similar à das 

edificações térreas mais antigas, possuem, entretanto, empenas mais altas devido à elevação 

do porão. 

No caso da primeira, apesar de contar com uma cimalha no trecho superior da fachada, o 

beiral é em cachorrada com guarda-pó, enquanto a segunda possui o coroamento em cornija. 

Na atual sede pousada, os vãos em arco pleno possuem molduras e bandeiras bem 

trabalhadas, sendo as caixilharias das janelas em guilhotina, enquanto na edificação s/n, as 

aberturas são rasgadas até o piso, cerradas por gradis em ferro. 
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Figura 40 – Edificação s/n à Rua Rodrigues Lima. 

 
Fonte: Fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no Facebook (esquerda) e Rede de 

Arquivos IPHAN (direita). 

O agenciamento espacial interno da atual sede da Pousada Mucugê se dá por meio de um 

corretor central, estando a porta localizada na fachada de forma assimétrica entre as cinco 

janelas – além de possuir também uma porta lateral de serviço. 

Já o agenciamento da outra edificação se dá possivelmente por meio de um corredor lateral, 

tendo em vista que a porta é deslocada para o canto, seguida das outras quatro aberturas. 

Esta edificação possui ainda um barramento na altura da base dos cunhais. Este barramento, 

correspondente ao porão alto, já teve um revestimento de pedra ou de algum elemento 

cerâmico, enquanto os cunhais já foram marcados na fachada, contando inclusive com 

elementos decorativos. Atualmente, contudo, o barramento encontra-se revestido por 

chapisco e dos cunhais nota-se apenas a base, no porão alto, e o topo, na cornija. 

Segundo a descrição dos dados tipológicos do IPAC/SIC, o porão alto foi uma conquista da 

arquitetura neoclássica brasileira, que conferiu a edificações deste tipo quase o status de um 

sobrado (BAHIA, 1980). No entanto, Reis Filho (1987, p. 124) entende que não seria possível 

classificar residências urbanas deste tipo como obras do Neoclássico, mas sim como uma 

importação das “sementes de uma experiência arquitetônica” trazida pelos grandes 

proprietários de terra dos centros de maior influência. Segundo o autor, as influências 

neoclássicas se processaram no Brasil de duas formas: com maior complexidade e afeitas 

aos moldes internacionais nos centros maiores do litoral, ou com características de grande 

simplicidade e vinculações estéticas superficiais nas residências urbanas mais comuns das 

províncias. Nestas últimas, as condições de materiais, técnica, projeto e mão-de-obra 
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(escravizada) teriam restringido as características neoclássicas a acabamentos de fachada, 

segundo Reis Filho (1987), como o porão alto, vergas em arco pleno e platibandas, que 

ressoaram nesse “neoclássico provinciano” mucugeense. 

Observa-se, desta forma, que as edificações do conjunto também possuíam variações em 

relação aos tratamentos das fachadas. Durante as primeiras décadas do século XX, as 

platibandas despontaram como um elemento muito presente nestas modernizações. 

Pressupõe-se que estes elementos tenham surgido ao longo do tempo a partir de 

modificações nas antigas edificações, ou então compondo edificações novas, não nos sendo 

possível precisar tal condição. 

Figura 41 – Casa com platibanda à Rua José Alves Campos, 1978 e 2021. 

   
Fonte: Rede de Arquivos do IPHAN (esquerda) e fotografia do autor (direita). 

Além da singela modificação das fachadas a partir da inserção das platibandas, nota-se 

também, em maior ou menor grau, a inserção de elementos decorativos. Cinco edificações 

com essas características se destacavam no conjunto, sendo uma na Rua José Alves 

Campos, três na Rua Rodrigues Lima e uma na Rua Direita – hoje descaracterizada. Não 

podemos afirmar que algumas destas edificações não já tenham sido construídas assim. No 

entanto, verificam-se inscrições presentes no coroamento das fachadas de algumas delas 

que datam, em geral, do final da década de 1920, podendo ter sido este tanto o momento da 

construção, como é possível que seja no caso das três edificações à Rua Rodrigues Lima, 
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que estão mais próximas da extremidade da via do que do centro, ou o momento da 

modificação da fachada de uma casa construída ainda no século XIX. 

Figura 42 – Edificações com platibandas e elementos decorativos em suas fachadas, Rua Rodrigues 
Lima, 2021. 

 
Fonte: Fotografias do autor. 

E, na falta de contato com fotografias ou documentos que atestem o período de construção 

destas residências, é difícil precisar a natureza da origem destes elementos porque, em quase 

todos os outros aspectos, estas edificações são similares às casas dos trabalhadores 

urbanos, constituindo, em nossa classificação tipológica, apenas uma variação deste tipo. 

Reis Filho (1987) destaca, nesta linha, que tais modificações foram surgindo ao longo do 

século XIX justamente sobre as bases coloniais, nas quais as edificações mucugeenses, 

embora mais recentes, também estavam assentadas. 

Internamente, a distribuição dos espaços correspondia ainda aos modelos da 
arquitetura colonial. Utilizando as mesmas formas de implantação, as 
mesmas técnicas construtivas e os mesmos mestres-de-obra e empregando 
ainda o trabalho escravo para a sua execução, como para o seu 
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funcionamento, a arquitetura urbana deveria necessariamente lançar mão 
dos mesmos esquemas construtivos e de distribuição dos cômodos e das 
mesmas formas de uso do período colonial. (REIS FILHO, 1987, p. 126) 

Repetem-se nelas, então, as mesmas formas de implantação, coberturas, ritmo das 

fenestrações e também o mesmo sistema construtivo. As diferenças ficam apenas a cargo 

das fachadas. Nas extremidades destas, marcam-se os cunhais, sobre os quais despontam 

as cimalhas e platibandas. Acima dos vãos, alguns adornos decorativos. Já as platibandas 

foram encontradas tanto com acabamento mais liso e sem interrupções, quanto mais 

ornamentadas e com elementos vazados. 

Dentre estas edificações, duas parecem ainda assentar-se sobre um porão alto: a antiga 

residência de nº 31 à Rua Rodrigues Lima, mostrada acima, e a nº 147 à Rua Direita. Nesta 

última, uma barra inferior de revestimento marcava a altura da base dos cunhais, 

correspondente ao porão alto. 

Figura 43 – Casa nº 147 à Rua Direita do Comércio. 

 
Fonte: Fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no Facebook. 

Um outro interessante elemento ainda nos chama a atenção nas fotografias. Em uma das 

antigas casas dos trabalhadores urbanos da Rua Direita, foi criado uma espécie de portal, 

com seus cunhais marcados, elementos decorativos no coroamento e platibanda com 
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ornamentos em balaústres. Dado ao fato de ter apenas uma porta nesta fachada, o que nos 

leva a crer ainda que satisfazia a um uso comercial, tal elemento pode ter sido criado 

possivelmente para demarcar um ponto de comércio criado a partir da residência. E, neste 

caso, nos parece mais claramente ter sido realmente uma modificação. Com o passar do 

tempo, a platibanda despareceu e a porta deu lugar a um portão de garagem. 

Figura 44 – Vista da Rua Direita do Comércio. 

 
Fonte: BAHIA, 1980. 

Se, no início do século XX, as modificações no conjunto arquitetônico mucugeense, 

essencialmente oitocentista, consistiram em singelas inserções de elementos decorativos e 

alterações na composição das fachadas e de seu coroamento, mantendo, contudo, os 

mesmos padrões construtivos das edificações mais antigas, outras transformações foram 

verificadas em meados do século XX, também nas fachadas, mas especialmente em relação 

à implantação. 

Ao invés da ocupação de toda a área frontal do lote, como era usual, nota-se o surgimento de 

recuos laterais. Um destes casos é o de uma edificação à Rua Rodrigues Lima, próxima ao 

sobrado da prefeitura. Apesar de o módulo habitacional em si ter implantação semelhante às 

casas dos trabalhadores urbanos mais comuns, a edificação é dotada também de uma 

entrada lateral por meio de um gradil fixado em meia parede que dá acesso ao quintal e aos 

anexos. A edificação traz alguns elementos da arquitetura local mais antiga, como as 

bandeiras nas esquadrias e a cobertura em telhas cerâmicas, entretanto, também agrega 
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elementos posteriores, como a platibanda e os cunhais emoldurando a fachada através da 

cornija.  

Figura 45 – Edificação à Rua Rodrigues Lima, 2019. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 

Apesar das bandeiras, as esquadrias mesclam vidro com almofadas, em desenho claramente 

do século XX. Além disso, os anexos lateral e posterior, bem como a platibanda lateral do 

quintal de acesso, são compostas por linhas retas conectadas em diferentes alturas, por vezes 

inclinadas, gerando uma composição volumétrica distinta no conjunto, revelando uma 

atualização desta arquitetura popular ao “gosto” modernizante do Art Déco. A fachada possui 

um barramento inferior com pintura diferente do corpo superior. 

Ao longo da própria Rua Rodrigues Lima, da Praça Coronel Propércio e da Rua Direita 

podemos verificar ainda edificações que mesclam uma série de elementos distintos, a partir 

de inovações de gosto mais eclético. Desde a adoção do recuo para abertura de entrada 

lateral, ao uso de cunhais e platibandas com elementos decorativos dos mais diversos, 

mesclando-se linhas retas e curvas com elementos em diferentes alturas. Verifica-se também 

elementos curvos nas platibandas. Vãos em arco abatido também foram mesclados com vãos 

em verga reta. O acabamento das fachadas é encontrado tanto chapiscado quanto com 

texturas, e as edificações estavam, por vezes, assentadas sobre porão alto. Algumas delas 

também possuem datação no coroamento, como a edificação à Rua Direita, que data de 1945, 

e a edificação à Rua Prof. Honório Pina, de 1941. 
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Tratamento de fachada que se verifica não somente em edificações térreas, mas também em 

um sobrado à Praça Coronel Propércio. Estas fachadas que incorporaram platibandas e novos 

elementos decorativos, tanto quanto aquelas primeiras que guardam maiores semelhanças 

com as composições do período colonial, também ajudaram a moldar a imagem da cidade 

que foi valorizada e patrimonializada na segunda metade do século passado. Construídas 

entre o final do século XIX e o primeiro quartel do século XX, desempenharam papel 

importante no cenário urbano mucugeense e já estavam lá quando a cidade foi tombada.  

Figura 46 – Vistas do conjunto, Rua Direita e Rua Prof. Honório Pina, 2019 e 2021. 

 
 

 
Fonte: Fotografias do autor. 

No entanto, se observarmos mais atentamente, suas características são geralmente 

suprimidas das descrições arquitetônicas do conjunto, seja em textos oficiais ou não, mesmo 

os mais contemporâneos. Além disso, dificilmente são o foco de fotografias antigas, 

especialmente aquelas disponíveis no acervo oficial do IPHAN, aparecendo geralmente em 

registros gerais de ruas ou vistas importantes. Uma postura que, embora não seja percebida 

à primeira vista, é bastante simbólica em relação às visões e à atuação preservacionista sobre 

o conjunto. 
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4.2.3 A casa dos grandes negociadores de pedras 

A esta altura, é importante destacar que entendemos que as relações de poder e comércio – 

baseadas principalmente no comércio de diamantes – tiveram também implicações nas 

tipologias e configurações espaciais das residências. A arquitetura também representa aqui 

as práticas de grupos que ocuparam um território vinculado a um sistema desigual no que se 

refere aos meios de produção.  

Estas relações resultaram, por exemplo, em uma distinta estruturação espacial dos ambientes 

internos no caso de Mucugê. Neste tipo residencial, isso ocorreu de modo que a relação e as 

trocas entre garimpeiros e negociadores fossem favorecidas sem comprometer a intimidade 

das famílias. A casa dos grandes negociadores de pedras, ou a casa do Sertão, como define 

Paulo Ormindo de Azevedo no IPAC/SIC, possui volumetria semelhante à das outras 

habitações, com cobertura em duas águas. No entanto, ao invés da planta longitudinal que se 

desenvolve a partir de um lote estreito em direção ao fundo, este tipo de habitação se 

configura a partir de uma planta alargada, com faixas de uso paralelas à rua. Segundo 

Azevedo, esta tipologia foi verificada tanto na arquitetura urbana quanto rural da região da 

Chapada Diamantina (BAHIA, 1980). Em Mucugê, a casa nº 92 à Praça Coronel Propércio foi 

registrada no IPAC/SIC. 

Figura 47 – Casa nº 92 à Praça Coronel Propércio. 

 
Fonte: Fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no Facebook. 
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Entendemos que este tipo de residência térrea pertencia a sujeitos de maior status social, o 

que se pode apreender também através das amplas dimensões e do grande número de 

aberturas, configurando-se como uma tipologia de enorme relevância e muito característica 

da região. Sobre a casa nº 92, nota-se que as três faixas de uso são bem definidas e paralelas 

à rua. Na primeira, mais próxima à rua, se localizam as salas de uso social. Na segunda faixa, 

se encontram as alcovas, e, na terceira, os cômodos de cunho mais familiar, como a sala de 

jantar, protegida do contato social e aberta para o quintal, onde geralmente se localizavam os 

cômodos de serviço e a cozinha.  

Figura 48 – Planta baixa da casa nº 92 à Praça Cel. Propércio. 

 
Fonte: BAHIA, 1980. 

A circulação se dava de forma encurtada, seja por meio de um corredor ou através das 

próprias alcovas, cabendo ao corredor, entretanto, ligar o acesso da rua aos fundos da 

residência sem comunicação com aqueles aposentos. Os quintais, ainda segundo Paulo 

Ormindo, que podiam contar também com um pátio avarandado, eram geralmente cumpridos 

e atingiam às vezes 50 ou mais metros de profundidade, estando presentes em quase todas 

as edificações, independentemente do seu tamanho (BAHIA, 1980). Ainda hoje se pode 

visualizar no núcleo central a permanência de alguns destes longos e abertos espaços nos 

fundos das casas.  

Em relação a este tipo residencial, nota-se nesta zona posterior um prolongamento lateral da 

planta, responsável por abrigar os depósitos e os cômodos de serviço, como cozinha, copa e 

sanitário. Embora separados do pátio por paredes, tal configuração assemelha-se ao “correr” 

das casas piauienses, elemento de circulação que liga as cozinhas às varandas, abordado 

por Paulo Thedim Barreto (1938) em O Piauí e a sua Arquitetura. 
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Em virtude desta compartimentação interna, acreditamos que este tipo de habitação era 

possivelmente ligado aos grandes proprietários de terras e de garimpos, devido à dinâmica 

das suas relações comerciais e de poder sobre as outras camadas sociais.  

Figura 49 – Fotografias internas da casa nº 92 à Praça Cel. Propércio. 

 
Fonte: BAHIA, 1980. 

Esta dinâmica pode ser notada, por exemplo, através de passagens do romance Cascalho, 

de Herberto Sales, que evidenciam tanto o poder e domínio destes senhores, quanto a atração 

que exerciam frente aos menos favorecidos, tendo em vista que detinham os meios de 

produção, exerciam grande influência e ocupavam todas as instâncias decisórias. 

Era o coronel um homem forte e de hábitos rústicos. [...] Todos os anos, ao 
chegar à Passagem, era logo procurado pelos garimpeiros, que para ali se 
dirigiam numa verdadeira romaria; atendia-os na sala, aparando as unhas 
com um canivete, o velho Justino sentado ao lado. Os garimpeiros iam 
entrando e ele começava a fazer perguntas. [...] Entretanto, ao ver avolumar-
se o número de garimpeiros que lhe pediam trabalho, garimpeiros que se 
reuniam defronte da casa, espalhados pela calçada, debruçados nas janelas, 
comprimindo-se num grande ajuntamento de gente necessitada, ele ia 
restringindo aos poucos as colocações de meias-praças, ao constituir as 
sociedades. (SALES, 1986, p. 12-13) 

Através das salas de uso social, estes senhores podiam ter contato com capangueiros – 

negociadores de diamantes – e garimpeiros, recebendo-os aos poucos nestes ambientes, 

localizados na entrada da casa e com suas portas abertas para a rua, para assim acertarem 

as contas das pedras obtidas. O restante da família podia, desta forma, fazer uso das salas 

íntimas, inclusive adentrando pelo corredor sem ter contato com a sala social, ou seja, sem 

ter qualquer tipo de contato com estes sujeitos estranhos ao convívio familiar. 
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4.2.4 A casa dos capangueiros e pequenos comerciantes 

Ao passo em que as camadas sociais intermediárias ocupavam edificações térreas, estas 

eram muitas vezes também seu local de trabalho. Sem desconsiderar que as edificações 

propriamente comerciais exerceram papel importante na paisagem urbana mucugeense, 

especialmente na Rua Direita do Comércio onde estavam concentradas em maior número, 

como veremos adiante, um outro tipo também se sobressaiu com muita força: a edificação 

térrea de uso misto. Tal tipologia representa uma variação das edificações ligadas a algum 

tipo de comércio, refletindo a estratificação da própria categoria de comerciantes, como 

aponta Pina47 (2000). 

As edificações térreas de uso misto embora não sejam facilmente reconhecidas num primeiro 

olhar, compõem uma tipologia muito significativa na região e especificamente nesta cidade. 

Estão ligadas, a nosso ver, também às relações econômicas, sociais e de poder relacionadas 

ao comércio de diamantes. Paulo Ormindo de Azevedo antecipa esta questão no IPAC/SIC: 

Estes edifícios, nos quais vivenda e loja estão no mesmo nível, se difundiram 
com o ciclo diamantífero, embora existam exemplos anteriores. Sua origem 
parece ligada à forma de exploração dos metais e pedras preciosas, ou seja, 
a “meia praça”. Capangueiros e fornecedores necessitavam ter junto à casa 
uma loja, onde faziam seus negócios e onde estocavam víveres para os 
“sacos”, que eram fornecidos aos garimpeiros. Tão generalizadas são estas 
casas, na vertente oriental da Chapada, que é possível que outros 
comerciantes tenham também assimilado esse hábito de viver e trabalhar no 
mesmo local. (BAHIA, 1980, p. 21) 

Sendo assim, esta tipologia de uso misto partia de questões logísticas e das necessidades 

funcionais dos capangueiros ou comerciantes, mas também do perfil sócio econômico destes 

sujeitos, que provavelmente não dispunham de recursos suficientes para construir outra 

residência ou não viam necessidade de investir em estruturas maiores. 

Em suas principais características construtivas, tais edificações também não diferiam muito 

das casas dos trabalhadores urbanos. Possuíam mesma forma de implantação, sistemas 

construtivos e coberturas em duas águas com beirais geralmente em cachorrada. As 

fachadas, com acabamento liso, possuíam vãos em verga reta. Uma das principais diferenças, 

contudo, se dava pela existência de entressolhos ou sótãos e pela maior quantidade de portas 

nas fachadas. Estes elementos, que contavam com pequenas aberturas entre os vãos térreos 

da fachada e o beiral, eram possivelmente utilizados para guardar as mercadorias, os “sacos” 

dos garimpeiros e eventuais materiais necessários, refletindo a necessidade que estes 

sujeitos tinham de estocar produtos nos seus negócios. No caso dos sótãos, também 

poderiam servir como aposentos. 

 
47 Ver p. 94. 
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Uma edificação deste tipo se destaca na documentação do IPAC/SIC. A edificação nº 140 à 

Rua Direita do Comércio possui fachada com três pequenas janelas e cinco portas, com 

agenciamento espacial interno organizado em torno de um corredor central. 

Figura 50 – Casa nº 140 (de esquina) à Rua Direita do Comércio. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN. 

A sua particularidade, no entanto, fica por conta do sótão, que possui uma complexa 

organização espacial ao ponto de assemelhar-se a um sobrado, devido às inúmeras divisões 

internas deste pavimento – facilitadas pelo alto desvão do telhado. Por estar localizado na 

esquina, o sótão ainda conta com aberturas na empena. 

Figura 51 – Plantas baixas da casa nº 140 à Rua Direita. 

 
Fonte: BAHIA, 1980. 
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Outra edificação abordada naquele inventário foi a de nº 80 à Praça Coronel Propércio. 

Construída em dois módulos separados por um pátio e uma área descoberta, reserva o 

módulo do fundo para os quartos e salas. No módulo frontal, abriga o comércio, bem como 

salas e cozinha. 

Figura 52 – Edificação nº 80 em meio ao casario da Praça Coronel Propércio e plantas baixas. 

 
Fonte: Fotografias extraídas do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior (superiores) no Facebook e BAHIA, 

1980 (inferior). 

A fachada da edificação conta com cinco portas e duas janelas, o que garante enorme fluidez 

nas relações e contatos estabelecidos com o exterior. Acima da porção frontal da edificação 

se localiza o sótão com funções de depósito, cujas aberturas nas fachadas, acima das portas 

e janelas de verga reta, foram feitas em formato de losango. Aproveitando-se da topografia 

daquela área, esta edificação ainda apresenta um porão sob o trecho posterior, com mais 

cômodos para depósito. 
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4.2.5 O reduto dos senhores das terras e dos mais abastados 

A junção das funções residenciais e comerciais se deu de duas formas: tanto por meio de 

edificações térreas, quanto por meio dos sobrados. Sobre os últimos, entendemos que 

refletem ainda o poderio econômico dos proprietários de terras que comandaram o local, 

econômica e politicamente, especialmente aqueles da família Rocha Medrado. A dissonância 

entre as modestas edificações residenciais e os três sobrados de maior destaque do conjunto 

é nítida, todos estes já descritos como pertencentes a falecidos coronéis da referida família. 

Reforçando o simbolismo destes sobrados como uma demonstração de poder e riqueza, 

Paulo Ormindo afirma que, com exceção de Lençóis, por conta das suas particularidades 

topográficas, sobrados são exceções em meio ao casario térreo em toda a região da Chapada 

Diamantina (BAHIA, 1980). 

No entanto, entendemos que estas edificações, tanto os sobrados originalmente pertencentes 

aos coronéis da família Rocha Medrado, quanto os demais que compõem o conjunto, 

localizados, em grande parte, na Rua Direita e na Praça Coronel Propércio, foram construídos 

também sob uma lógica de produção popular. Assemelham-se na implantação, com a 

ocupação alinhada aos limites do lote, no sistema construtivo, constituído de alvenarias em 

pedra no pavimento inferior e estrutura autônoma em madeira com vedações em adobe ou 

pau-a-pique no pavimento superior, e nas fachadas, através do ritmo e dos tipos de aberturas. 

Figura 53 – Sobrados à Rua Direita do Comércio. No canto da foto, nota-se o antigo Cinema Santa 
Isabel e a cobertura do sobrado nº 104, ambos demolidos no início da década de 1980. 

 
Fonte: BAHIA, 1976. 
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Assemelham-se até mesmo na volumetria, tendo a caixa edilícia rematada por coberturas em 

telhas cerâmicas em duas águas. As únicas exceções, no entanto, se dão justamente neste 

ponto. No caso do sobrado de esquina na junção da Rua Direita com a Praça Cel. Propércio, 

desejado pelo Banco do Brasil no imbróglio da construção da sua sede, a cobertura se 

desenvolvia em quatro águas, enquanto no caso do sobrado nº 88, antiga sede do Snooker 

Bar, localizado naquela praça, é composta por três águas. Já em relação ao sobrado nº 87 a 

Praça Cel. Propércio e ao sobrado da prefeitura, à Praça Cel. Douca Medrado, a volumetria 

era ainda mais distinta. 

Figura 54 – Sobrado nº 87 à Praça Coronel Propércio, antiga residência do Cel. Douca Medrado, em 
meio a outras edificações comerciais. 

 
Fonte: BAHIA, 1976. 

Nestes dois sobrados se verifica a presença de mirantes, elevando-se como um terceiro 

pavimento48 tanto em relação a uma cobertura em quatro águas, na sede do poder municipal, 

como em relação a uma cobertura em duas águas, como no sobrado nº 87. Paulo Ormindo 

afirma, no texto de introdução do IPAC/SIC, que o mirante era um elemento setecentista já 

arcaico e que era comum na região a persistência de elementos passados (BAHIA, 1980). 

Os vãos, em arco pleno ou verga reta, foram cerrados na maioria das vezes por esquadrias 

em madeira com folha cega. Bandeiras mais trabalhadas são vistas apenas em um sobrado 

 
48 Salvo estes dois sobrados com seus mirantes e de uma edificação tipo “chalé”, não há no conjunto 
antigo nenhuma outra edificação com mais de dois pavimentos. 
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da Rua Direita e, em certa medida, no edifício-sede da administração municipal. Cunhais se 

destacam timidamente nos antigos sobrados dos Rocha Medrado. A ligação dos cunhais por 

cornija sob o beiral também não era usual, notando-se apenas nos de nº 87, 88 e na parte 

frontal da edificação da prefeitura. Elementos distintos são as esquadrias rasgadas até o chão, 

com balcão corrido por toda a fachada no sobrado nº 87 e com gradis nos vãos do sobrado 

nº 88 – convertidos há pouco tempo em sacadas. 

Figura 55 – Sobrado nº 88 à Praça Coronel Propércio, antigo Snooker Bar. 

 
Fonte: Fotografia do autor (esquerda) e fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no 

Facebook (direita). 

Sendo assim, o status social conferido por estas edificações se dava essencialmente pelo 

número de pavimentos e pelas suas dimensões avantajadas em relação ao casario térreo. 

Ou, ainda, pelos pisos assoalhados e pelos forros de tábuas nos pavimentos superiores, 

embora pisos em lajotas de barro fossem também utilizados no térreo. E, quem sabe, por 

meio da decoração, mobiliário e materiais de revestimento e acabamento interno, o que não 

nos foi possível precisar em detalhes. As influências neoclássicas e neogóticas nos sobrados, 

tanto através dos ornamentos quanto por meio de vãos em arcos abatidos, apontados ou em 

forma de mitra, uma simplificação do arco ogival, citadas por Paulo Ormindo no IPAC/SIC, 

não são encontradas em Mucugê, sendo vistos nessa região em Lençóis e Andaraí. 

Ainda não nos foi possível elucidar a função original dos térreos destas edificações 

assobradadas na época que foram construídas, isto é, se serviam para acomodar as pessoas 

escravizadas pelos senhores das terras, como estalagem para os viajantes, área de serviços 

para as residências ou, até mesmo, se já tinham funções comerciais. No entanto, quando do 

tombamento do conjunto, todas as edificações mencionadas já haviam adquirido com o tempo 
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o uso comercial ou institucional nestes pavimentos inferiores, combinados geralmente à 

função residencial dos espaços acima. 

 

4.2.6 Os estabelecimentos comerciais 

No que se refere às edificações mais antigas, datadas do início da formação deste 

assentamento urbano em meados do século XIX, verifica-se, para além das casas dos 

trabalhadores urbanos, dos grandes negociadores de pedras, dos capangueiros, 

comerciantes e senhores das terras, a existência de uma quantidade significativa de 

edificações propriamente comerciais. 

Eram nestes estabelecimentos que a vida urbana da antiga vila pulsava através do comércio, 

como romanceado por Lindolfo Rocha (2018). Entendemos que suas finalidades eram das 

mais diversas. Mucugê foi não somente o primeiro centro minerador de porte desta região, 

como também a porta de entrada para os viajantes que vinham das Minas Gerais ou de Rio 

de Contas em direção a Andaraí, Igatu, Lençóis e às cidades mais ao norte. Ou seja, um 

importante entreposto comercial na região. Soma-se a isso a necessidade de abastecimento 

da população local, numa região onde não predominavam as atividades agropastoris. 

Figura 56 – Edificações comerciais na Praça XV de Novembro. 

 
Fonte: Fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no Facebook. 
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Pertencentes aos comerciantes que nelas implantavam suas vendas, botequins, lojas das 

mais diversas e também os cabarés, estas edificações possuíam muitas das características 

das residências dos trabalhadores urbanos. A implantação também se dá nos limites frontais 

e laterais dos lotes. As coberturas em telhas cerâmicas, com duas águas e cumeeira paralela 

à rua, e as empenas nas laterais são ligadas às das edificações vizinhas, exceto nos lotes de 

esquina. O beiral, quase sempre em cachorrada. 

Os sistemas construtivos consistiam em alvenarias em pedra ou adobe para os fechamentos 

externos e em adobe ou pau-a-pique para as divisórias internas. A principal diferença, para 

além do agenciamento interno composto de comércio à frente e muitas áreas para depósito, 

ao fundo ou no entressolho, se dava nas fachadas. Apesar de manter o mesmo acabamento 

liso com pintura, por vezes tendo a base marcada, os vãos abertos correspondiam apenas a 

portas que davam acesso aos espaços comerciais. Os vãos dessas portas possuíam vergas 

retas ou em arco pleno, não sendo encontrados outros tipos. As únicas variações se davam 

no uso de bandeiras decorativas, geralmente nas esquadrias dos vãos em verga reta. 

 

4.2.7 Sobre as exceções e possíveis desfigurações 

Aos tipos mais comuns agregam-se também algumas exceções, desde edificações mais 

antigas construídas ainda nos oitocentos, até edificações mais recentes, datadas de meados 

do século passado. Uma destas é a edificação nº 90 à Praça Coronel Propércio. Este sobrado 

é o único da cidade que tem cobertura em duas águas com o caimento voltado para as 

laterais, em cuja empena frontal se destaca a presença de um sótão. 

Figura 57 – Edificação nº 90 à Praça Coronel Propércio. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN. 



 

 

165 

Embora a edificação não conste nos levantamentos do IPAC/SIC, está presente no material 

elaborado pelo governo do estado, onde recebe a denominação de “Chalé da Rua Direita”. A 

ela é atribuída o “estilo chalé”49 por conta da configuração do telhado e de sua inclinação, 

mais elevada se comparada à das outras coberturas. O beiral é todo trabalhado com 

lambrequins em madeira – composição que não é encontrada em nenhuma outra edificação. 

Além disso, este é o único sobrado que sempre teve uso exclusivamente residencial. 

Outra exceção diz respeito ao sobrado e à edificação térrea que foram reformados para sediar 

o Banco do Brasil, embora não tenha sido possível precisar a sua feição mais antiga.  

Figura 58 – Vista da edificação à Praça Coronel Propércio que viria a sediar o Banco do Brasil. 

 
Fonte: Fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no Facebook (esquerda) e Rede de 

Arquivos IPHAN. 

Nas fotografias, entretanto, identificamos duas feições distintas para o sobrado localizado na 

esquina. Tal fachada, contudo, foi modificada em meados da década de 1970, pois a segunda 

versão encontrada já aparece em fotos de 1978. Poucos anos depois, estes imóveis sofreram 

alterações em “estilo patrimônio” para abrigar a sede do BB. 

Soma-se a estas edificações a sede das Escolas Reunidas Dr. Rodrigues Lima, inaugurada 

na década de 1950. Com traços modernos, é dotada de uma implantação a nosso ver 

equivocada, tendo em vista que rompe o eixo perspectivo da Rua Direita, se portando 

parcialmente à frente da Igreja de Santo Antônio, que baliza o prolongamento desta via. 

 

 
49 Conforme Corona e Lemos (2017), o chalé, um tipo de construção europeia da zona dos Alpes, 
teria entrado em voga no Brasil a partir do fim do século XIX, inserindo-se na arquitetura particular de 
inúmeras cidades brasileiras. 
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Figura 59 – Sede das Escolas Reunidas Dr. Rodrigues Lima, 2021, e vista da Igreja de Santo Antônio 
a partir do final da Rua Direita, 1978. 

 
Fonte: Fotografia do autor (esquerda) e Rede de Arquivos IPHAN. 

Afastada de qualquer outra edificação, possui, em sua fachada principal, oito janelas dividas 

pelo portão de entrada. Permanece até hoje sem grandes modificações.  

Por fim, tudo nos leva a crer que a despeito da colorização atual das edificações – ação que 

tem se tornado comum nos sítios históricos brasileiros nas últimas décadas –, as mesmas 

eram caiadas. Além de terem uma maior capacidade de refletir o calor, esta tonalidade mais 

clara também reforçava a continuidade do casario e o ritmo das fenestrações, cujas 

esquadrias seriam os únicos elementos em tonalidades mais escuras. 

Figura 60 – Vista da Rua Direita do Comércio, 2019. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 
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4.3 ARQUITETURA RELIGIOSA E CEMITERIAL 

4.3.1 Igreja Matriz de Santa Isabel 

Se inicialmente o uso das áreas comuns era sobretudo de cunho ritual e ligado a eventos 

litúrgicos, como aponta Marx (1988), à medida que as povoações iam surgindo no Brasil as 

igrejas estavam entre os primeiros equipamentos a serem edificados, estando presentes 

desde os primeiros instantes e ocupando locais de grande destaque dentro dos conjuntos, 

seja em pontos importantes das praças ou valorizadas pelo enquadramento das ruas e 

edificações ao serem inseridas em pontos de fuga das perspectivas urbanas.  

Complementa o acervo arquitetônico do núcleo histórico da cidade a produção de cunho 

religioso. A Igreja Matriz de Santa Isabel foi construída entre 1852 e 1855, na extremidade da 

Rua Rodrigues Lima, saída em direção a Andaraí. Em 2014, foi objeto de uma obra de 

restauração empreendida pelo IPHAN. 

Figura 61 – Igreja Matriz de Santa Isabel, 2017. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 

Assim como nas Minas, aqui a igreja surge como uma afirmação da fé popular – custeada 

pelo próprio povo, apesar da doação dos terrenos –, afastada de qualquer edificação e, 

embora exerça papel da maior importância na trama urbana, foi concebida arquitetonicamente 

de forma singela, graciosa em sua modéstia, sem pretensões de possuir alguma suntuosidade 

arquitetônica. Posteriores transformações e um maior refinamento da arquitetura religiosa se 

verificariam em cidades como Salvador, mas também em aglomerados interioranos como os 
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das Minas, onde se desenvolveu uma significativa expressão barroca no século XVIII. Mesmo 

as antigas capelas mineiras, embora singelas externamente, carregavam um certo requinte 

em seus espaços internos (VASCONCELLOS, 1968). 

Desprovidas de maior refinamento, as igrejas mucugeenses não foram construídas em pontos 

específicos do relevo para se sobreporem ao conjunto em altura, mas sim no mesmo nível 

deste, embora mais afastadas, em suas extremidades, balizando o início/fim do núcleo urbano 

e exaltadas pelas perspectivas em que foram enquadradas. Destaca-se a tentativa de conferir 

alguma elevação à Igreja Matriz construindo-a sobre um platô mais alto que o nível da rua, 

considerando-se ainda o acesso ao adro e à escadaria, construídos posteriormente. 

Figura 62 – Igreja Matriz de Santa Isabel vista da Rua Rodrigues Lima. 

 
Fonte: Fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no Facebook. 

As transformações estilísticas e compositivas que sofreram as igrejas mineiras, a partir do 

desenvolvimento econômico e cultural de sua sociedade e de seus construtores, não 

encontraram lugar da mesma forma requintada neste singelo núcleo urbano chapadino. A 

Igreja Matriz, a despeito de sua concepção modesta, sugere interpretações simplificadas de 

modelos e elementos neoclássicos em sua fachada, reverberando as tendências historicistas 

que tanto caracterizaram as manifestações culturais das camadas mais eruditas da sociedade 

durante o século XIX. Ou seja, encontrava-se no assentamento tanto edificações tipológica e 

construtivamente menos complexas, como as locas, mas também modismos importados e 

criações a partir de elementos eruditos. 
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A cobertura em telhas cerâmicas foi desenvolvida em duas águas com caimento para as 

laterais, expondo uma grande empena ao fundo, onde seria incorporada a capela-mor. O 

beiral, em beira-seveira, só foi identificado nos templos religiosos do conjunto. A fachada 

possui, além da portada de acesso, mais duas portas laterais no térreo, acompanhadas de 

janelas no mesmo alinhamento na altura do coro, sendo todos os vãos em arco pleno e as 

esquadrias em folhas cegas. A sua composição, entretanto, foi rematada por um frontão 

triangular com um nicho centralizado, onde se notam a inserção de volutas nos planos 

inclinados, além de duas pequenas torres sineiras. No frontão nota-se a data de 1886, 

enquanto na moldura da porta central vê-se grafado o ano de 1855. 

Figura 63 – Fachada da Igreja Matriz de Santa Isabel, 2017. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 

A Matriz foi estruturada em três naves internas, uma central e duas laterais, com planta 

retangular. Internamente, o coro em “U” e a estrutura do telhado são suportados pela caixa 

externa de alvenaria autoportante em pedra e por pilares, que também demarcam as naves. 

Tanto os pilares, o arco do altar principal e as cercaduras das esquadrias eram revestidos e 

possuíam aparentemente um acabamento liso com pintura. 
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Figura 64 – Interior da Igreja Matriz. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN. 

No entanto, após as obras de 2014, todos estes elementos foram descascados, evidenciando-

se a técnica em que foram feitos. No caso do altar, este tratamento foi feito até externamente, 

marcando a composição em pedra do arco do cruzeiro na empena ao fundo. Importante notar 

que este elemento já aparecia na fachada posterior antes da intervenção. No entanto, o arco 

do cruzeiro possuía o mesmo cobrimento e acabamento liso e pintado do restante da fachada 

e da estrutura interna. A partir de 2014, então, sua estrutura em pedra também foi destacada 

interna e externamente.  

Tal condição do arco do cruzeiro nos indica ainda o caráter inacabado da igreja, tendo em 

vista a futura construção da capela-mor, o que nunca ocorreu. É possível verificar até mesmo 

a existência dos alicerces para este futuro completamento do templo.  

Figura 65 – Fundo e interior da Igreja Matriz, 2017. 

 
Fonte: Fotografias do autor. 
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4.3.2 Igreja de Santo Antônio 

Noticia a história oral, conforme Medrado (1998), que a Igreja de Santo Antônio, construída 

entre 1860 e 1870, surgiu de uma promessa feita pelos escravizados à Nossa Senhora do 

Rosário – que inicialmente deu nome ao templo. Somente algum tempo mais tarde, após a 

morte da primeira esposa do Cel. Douca Medrado, Gertrudes, é que a Capela de Nossa 

Senhora da Conceição teria passado a se chamar Igreja de Santo Antônio, santo da devoção 

daquele coronel. 

A igreja, de dimensões pequenas, se configura a partir de uma nave central, retangular, 

ladeada por duas alas de pé-direito mais baixo e com coberturas independentes em telhas 

cerâmicas, enquanto a cobertura do corpo principal, também em telhas cerâmicas, se dá em 

duas águas, com caimento voltado para as laterais. Ambas possuem beiral em beira-seveira. 

Parte da empena frontal se destaca na composição da fachada, dando um arremate triangular 

em seu trecho superior. Assim como a Igreja Matriz, foi erigida com alvenarias autoportantes 

em pedra. 

Figura 66 – Igreja de Santo Antônio. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN. 

A portada da entrada principal do edifício possui verga reta, acessada por três degraus. Logo 

acima, localizam-se duas janelas, também em verga reta, separadas pelo sino. Estas três 

esquadrias estão envoltas por um arco, marcado na fachada, que seria possivelmente o arco 

do cruzeiro. Se a marcação deste elemento se dá ao fundo na Igreja Matriz, aqui ocorre o 
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contrário, o que revela uma inversão no processo construtivo das igrejas: enquanto, na Matriz, 

o edifício ficou inacabado pela ausência da capela-mor, na Igreja de Santo Antônio a obra se 

iniciou pela capela-mor, mas também ficou inacabada pela ausência do restante (MEDRADO, 

1998). Adaptado, restou para este espaço, então, a responsabilidade de acomodar todas as 

funções da igreja. 

Finaliza a composição a figura de uma face e uma estrela. As portas das alas laterais possuem 

vergas em arco pleno, enquanto as janelas das fachadas laterais possuem verga reta. Estas 

janelas, cujas esquadrias também utilizavam elementos em vidro, foram substituídas por 

folhas cegas em madeira. 

Figura 67 – Igreja de Santo Antônio. 

 
Fonte: Fotografias do autor. 

Entendendo que a configuração urbana de Mucugê carrega, em si, suas próprias e 

particulares intenções estéticas – concordando com Lamas (2004) de que esta intenção é 

inerente à humanidade –, a inserção desta arquitetura religiosa nas extremidades das duas 

vias principais, balizando os limites da cidade, confere uma posição proeminente aos templos 

católicos, ao enquadrá-los nos eixos viários, afastados de qualquer outra edificação enquanto 

os conjuntos montanhosos do sítio completam a moldura. As longas ruas retilíneas que 

compõem o traçado já favoreciam por si só, é verdade, a disposição de edificações 

importantes no enquadramento dos eixos perspectivos, valorizando as edificações ali 

inseridas e promovendo a criação de acontecimentos distintivos na paisagem urbana citadina. 

As duas igrejas foram então inseridas nos pontos de fuga das perspectivas das ruas Direita 

do Comércio e Rodrigues Lima, com uma exatidão quase milimétrica, sendo emolduradas 

pelas superfícies contínuas formadas pelo leito da rua e pelas fachadas das edificações de 

ambos os lados, se apresentando desde o início do caminho ao transeunte, mesmo que ele 

não almeje chegar até elas. 
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4.3.3 Cemitério Santa Isabel 

Para além das duas igrejas, o Cemitério Santa Isabel, construído nas últimas décadas do 

século XIX, merece destaque especial devido à sua condição singular. Sua implantação, 

aliada ao enquadramento das igrejas, configura duas experiências monumentais 

proporcionadas pela configuração do ambiente citadino.  

Ao salientar a banalidade da morte para o habitante das Minas, Vasconcellos (1968, p. 32-

33) afirma que “o cemitério deixa o campo para se urbanizar, arquitetonicamente, nas campas 

das Igrejas ou nos gavetões das necrópoles citadinas”. Contudo, em Mucugê, o cemitério 

alcançou feições dificilmente encontradas em outro lugar. O Cemitério de Igatu, por exemplo, 

possui jazigos similares aos de Mucugê; é a implantação deste último, no entanto, que o torna 

tão distinto. 

Figura 68 – Cemitério Santa Isabel, 2019. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 

Implantado no sopé do Morro do Cruzeiro, os mausoléus caiados construídos sobre as rochas 

também carregam na composição suas próprias interpretações estilísticas – desta vez 

neogóticas, embora seja curiosamente conhecido como “Cemitério Bizantino”. Reproduzem 

torres de igrejas, campanários e formas piramidais, encimados ou não por cruzes. Os 

mausoléus encravados nas rochas, que conectam o mundo terreno ao céu para o qual 

apontam, conformam uma composição contrastante por sua cor, mas muito harmônica. O 

branco da cal rapidamente distingue a interação humana manifestada através do conjunto de 
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pequenos templos, que, de outra maneira, poderiam passar despercebidos como elementos 

naturais da formação rochosa, de tão bem integrados. 

Figura 69 – Mausoléus do Cemitério Santa Isabel. 

 
Fonte: Fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no Facebook. 

Por trás do muro frontal, construído posteriormente, foram implantadas gavetas para os 

sepultamentos contemporâneos. Seu aspecto e implantação são tão particulares, que essa 

construção recebeu menções específicas em meio ao tombamento do conjunto, sendo até 

hoje um dos mais importantes legados daquela sociedade lavrista. Neste sentido, o 

tombamento do “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de Mucugê, especialmente o 

Cemitério”, revela o reconhecimento não só dos elementos arquitetônicos, como também da 

paisagem enquanto um fenômeno cultural – patrimônio coletivo e objeto digno de 

preservação. 

 

4.4 NOTAS SOBRE A POÉTICA ARQUITETÔNICA MUCUGEENSE 

Diante do exposto, nos é clara a prevalência das influências mineiras na arquitetura 

mucugeense, que chega à Chapada através do homem, de sua tradição e memória, e que 

em um contexto social, econômico e cultural diverso, se desenvolve de forma despretensiosa, 

singela, sem jamais alcançar o mesmo nível de erudição, nem sequer as soluções plásticas 

encontradas em Minas Gerais, todavia, enlaçando-se com o sítio natural de forma ímpar. Mas 

também nos é caro o entendimento de que, apesar de tal prevalência, esta arquitetura surge 

a partir do hibridismo que caracterizou a formação de sua sociedade, a partir da interação de 

diferentes culturas, levando-se assim em conta que outras influências penetraram o “gosto” 

local e também possuem a sua importância dentro do conjunto. 
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Ao ressaltarmos uma tal dimensão artística, no tocante à composição formada entre o 

conjunto edificado e o sítio natural, recordamos prontamente de Roberto Pane (2017) e sua 

distinção entre poesia e literatura arquitetônica. No texto Cidades Antigas Edilícia Nova, o 

autor italiano defende a inserção de formas novas nas cidades antigas, argumentando, para 

este fim, que o ambiente citadino deve ser entendido como uma obra coletiva, cuja 

conservação deve estar atenta à sua relação de massas e espaços, diferindo da conservação 

de uma edificação singular. Para isto, propõe a distinção entre poesia e literatura 

arquitetônica, estando a primeira ligada ao que entende como monumentos excepcionais e a 

segunda ligada à ideia de edilícia. 

A distinção entre poesia e literatura arquitetônica encontra a sua melhor 
confirmação na constatação […] de que não são os poucos monumentos 
excepcionais que criam o ambiente das nossas antigas cidades, mas as 
inúmeras obras inclinadas a exprimir um particular valor coletivo e fornecer, 
então, a marca peculiar de uma civilização. (PANE, 2017, p. 286) 

Concordamos com Pane (2017, p. 280) que “a maior beleza de uma cidade consista no seu 

valor de organismo, mais do que nos seus monumentos excepcionais”. O autor valoriza, deste 

modo, o acervo arquitetônico de produção vernácula/popular das cidades antigas, a sua 

literatura arquitetônica, enquanto um componente importante do tecido urbano.  

Importante salientar, ao nosso ver, que duas experiências monumentais se configuram em 

Mucugê: a implantação das igrejas nos eixos perspectivos das duas ruas principais que 

estruturaram a ocupação oitocentista, possibilitados pelo alinhamento das edificações e pela 

homogeneidade das suas características construtivas; e a configuração do seu cemitério, com 

os mausoléus caiados encravados no sopé do Morro do Cruzeiro. Lá, entretanto, não se 

constata a poesia arquitetônica em si como tratada pelo autor, mas apenas literatura, edilícia 

que exprime o valor coletivo daquela sociedade pré-industrial que a erigiu. 

Uma literatura construída pelas mãos dos garimpeiros e aventureiros que lá viveram, mas 

especialmente pela mão de obra escravizada. Sujeitos que desbravaram o sertão da Bahia, 

habitantes de uma localidade afastada da costa, da capital e dos olhares da sociedade de 

modo geral, erigindo uma povoação que não foi obra deliberada dos detentores do poder, seja 

político, econômico ou religioso – embora ordenada pela administração local através das 

Posturas –, mas sim uma obra saída do engenho dos trabalhadores escravizados e livres, de 

garimpeiros, comerciantes, coronéis. Embebidos pelos saberes transmitidos por seus 

ancestrais, utilizaram os materiais que esta terra melhor lhes proporcionou – a pedra e o barro. 

Literatura esta, entretanto, que se transforma em poesia a partir da sua associação com a 

paisagem. Arquitetura que adquire feições singulares a partir das relações geradas pela 

interação do casario horizontalizado com o meio físico circundante, pela forma urbana e os 
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efeitos da sua configuração em um terreno relativamente plano, e pela configuração de sua 

arquitetura sacra, tanto em relação às igrejas, coroando a forma urbana gerada, quanto em 

relação ao cemitério e sua implantação peculiar, encravado no morro. É através das “velhas 

paredes” deste assentamento de origem pré-industrial que se nota as tradições culturais de 

grupos e a estratificação histórica gerada a partir delas. Contudo, estaria irreparavelmente 

perdida aqui, como trata Pane (2017) acerca do contexto italiano, a coerência entre vida, arte 

e artesanato? 
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5. AS PRÁTICAS DE PRESERVAÇÃO EM MUCUGÊ 

 

Sendo tão amplo o conjunto de variáveis intervenientes na proteção do 
patrimônio cultural e tão complexos os seus entrelaçamentos, torna-se 
fundamental entender seus efeitos no terreno, no contexto de vidas locais e, 
prospectivamente, agir com sensibilidade para encontrar o sentido e o lugar 
do patrimônio como ponte em direção a futuros vislumbrados por seus 
detentores. (ARANTES, 2021, p. 408) 

 

5.1 O (RE) DESCOBRIMENTO DA CIDADE 

A década de 1970 foi um momento de (re)descobrimento da Chapada Diamantina. O seu 

potencial econômico foi redescoberto pelo poder público e por agentes privados, passando a 

se dar de duas formas principais: aproveitamento do solo por parte de grandes 

empreendimentos agroindustriais, especialmente aqueles ligados à plantação de café e 

batata; e aproveitamento por parte do Estado do recém-descoberto potencial turístico, cujos 

atrativos eram desconhecidos dos próprios baianos, como forma de alavancar o 

desenvolvimento da região. Mais um sobe e desce da gangorra que caracteriza a história da 

Chapada.  

E foi justamente a partir da nova política de incentivo à agroindústria50 que se tornou notório 

o novo jogo de interesses sobre a região. Logo, não foi por acaso que o Governo do Estado 

da Bahia, através da Secretaria da Indústria e Comércio, paralelamente à implantação destes 

grandes empreendimentos ligados a agroindústria na região da Chapada, tenha vislumbrado 

o potencial econômico da região através do aproveitamento turístico, levando em conta suas 

cidades históricas relativamente conservadas – embora quase todas ainda desprotegidas – e 

seus extraordinários atributos naturais. 

Em abril de 1976, com direito à chamada convidando o leitor a conhecer o potencial turístico 

do interior, foi publicado um artigo no jornal A Tarde contando a história da mineração e 

destacando as potencialidades de Mucugê, Lençóis e Andaraí. Logo de início, a Chapada 

Diamantina foi apresentada como uma “nova opção” para aqueles que pretendiam “realizar 

viagens de turismo pelo interior baiano”, cujas cidades descritas seriam donas de um “acervo 

monumental”. Em seguida, destaca-se que a sugestão era da própria Secretaria da Indústria 

e Comércio, que teria acabado de “identificar todo o potencial turístico da Chapada” durante 

um trabalho de quatro meses (TRÊS..., 1976, p. 8). Sobre a cidade de Mucugê, a matéria 

 
50 Ver p. 113-114. 
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evidencia não somente o casario do século XIX e o cemitério, mas também os atributos 

naturais e as manifestações “folclórico-religiosas”. 

Figura 70 – Matéria do Jornal A Tarde, 1976. 

 
Fonte: Arquivo Público Municipal de Mucugê. 

A própria vinda do Banco do Brasil para Mucugê, cujo plano de demolições foi denunciado 

por Paulo Ormindo de Azevedo ao final de 1977, reflete, de alguma forma, este momento de 

retomada. Segundo artigo publicado pelo jornal Tribuna da Chapada, a atuação do banco 

junto à administração municipal vinha colaborando bastante para a transformação verificada 

ao final da década de 1970, concedendo inclusive financiamentos para cultivo aos produtores 

locais (CARLOS..., 1979, p.5). 

Após o tombamento, vários artigos foram publicados por este e por outros jornais e revistas 

durante a década de 1980. Em maio de 1982, uma grande chamada, na capa da editoria de 

Turismo e Automobilismo do jornal A Tarde, convidava o leitor a visitar Mucugê no próximo 

festejo de São João, tida como a “principal festa religiosa do município”. Nota-se que não são 

destacados os seus atrativos naturais como principais atrativos turísticos, mas sim o seu 

“passado de centro de exploração de diamante do estado”, seu “casario colonial” e as 
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“histórias da época áurea do coronelismo e da Coluna Prestes”, destacando-se que a cidade 

era a quarta a ser tombada na Bahia (VISITE..., 1982).  

No início de maio de 1985, outro artigo destacava o projeto de reforma e adaptação de uma 

“casa estilo neoclássico do final do século passado” para a futura implantação da Pousada 

Mucugê – hoje uma das mais consolidadas da cidade (HOTEL..., 1985, p. 3). As tratativas 

para a implantação deste empreendimento se iniciaram, naquele mesmo ano, como um 

reflexo da mudança de orientação dos investimentos do governo estadual no sentido de 

incrementar o turismo regional na Bahia, conforme demonstra Marback Neto (1991). Embora 

o projeto definitivo só tenha sido apresentado em 1994 e conduzido por uma outra empresa, 

quem capitaneou as tratativas na década de 1980 foi a Empreendimentos Turísticos da Bahia 

(EMTUR), criada em 1976 como subsidiária da Empresa de Turismo do Estado da Bahia 

(Bahiatursa).  

Segundo Marback Neto (1991, p. 45), a criação da EMTUR teve “a finalidade de construir, 

converter e recuperar meios de hospedagem no interior do Estado”. Importante frisar que 

ambas as empresas estavam vinculadas à Secretaria da Indústria e Comércio e Turismo, cuja 

estrutura também foi utilizada para a realização dos estudos sobre a Chapada Diamantina na 

década de 1970, citados no segundo capítulo. Conforme o autor, com a histórica concentração 

do turismo baiano em sua capital, Salvador, e com o objetivo de promover a interiorização da 

atividade, o governo estadual elaborou um novo planejamento no início da década de 1970, 

no qual a Chapada Diamantina comporia uma das quatro bases estratégicas, cujo centro seria 

Lençóis, estimulando-se o desenvolvimento turístico nestas áreas através da implantação de 

serviços de alojamento. 

Era necessário, então, que o Estado abrisse novos espaços turísticos, em 
regiões mais ricas em atrativos do interior baiano que atendessem a vários 
tipos de demanda, e onde a iniciativa privada não se arriscava a investir. 
Através da construção de equipamentos de hospedagem e lazer, poder-se-
ia aumentar a permanência média do visitante, e reduzir a sazonalidade do 
fluxo turístico. (MARBACK NETO, 1991, p. 45) 

Ao final do mesmo mês, mais dois artigos foram publicados em uma mesma edição do jornal. 

Um deles, assinado por Roy Funch, abordava a história de Igatu, seu acesso e atrativos. O 

distrito de Igatu, cujo conjunto só seria tombado pelo IPHAN em 2000, não estaria longe de 

ser uma “cidade fantasma” naquele momento, segundo Funch (1985, p. 3), evidenciando 

processo similar ao vivido anteriormente por Mucugê. 

Se a exploração econômica da Chapada, seja através da agricultura ou do turismo, passava 

a ser mencionada com frequência e a interessar a diversos agentes, também surgiram 

movimentações no sentido de proteger seus atributos naturais. Mobilizações comunitárias 

reivindicaram e levaram à criação do PNCD, em 1985, contando com importante participação 
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de alguns personagens norte-americanos51, como o próprio Roy Funch (LINS e SANTANA, 

2017). De todo modo, apesar da preocupação com a proteção dos ecossistemas locais, tal 

ação não deixa de também estar vinculada, pelo menos do ponto de vista do Estado, ao 

aproveitamento do potencial turístico da região (PARQUE..., 1984). Lins e Santana (2017, p. 

79) destacam o tombamento de Lençóis, em 1973, e a criação do PNCD como ações que 

possibilitaram ao Governo do Estado implantar programas ligados ao ecoturismo, vendendo, 

para tanto, a imagem de uma natureza intacta. 

Embora tenha sido um passo muito importante para a proteção da fauna e flora locais, 

demandado por especialistas e ativistas a partir da segunda metade do século XX (MMA, 

2007), a delimitação do PNCD, no entanto, se mostrou ainda insuficiente em cobrir toda a 

riqueza natural e os ecossistemas da Chapada. Lins e Santana (2017) destacam o 

entendimento dos voluntários norte-americanos atuantes neste processo sobre a extensão 

modesta do PNCD, que, para eles, deveria se chamar Parque Nacional da Serra do Sincorá, 

por estar restrito à área contígua a esta serra e deixar de fora dessa proteção inúmeros outros 

ecossistemas relevantes dentro do que se considera a Chapada Diamantina. 

Diante deste contexto, Mucugê experimentou um novo momento de crescimento e 

prosperidade em sua trajetória. Se entre 1970 e 1980 a população da cidade oscilou em pouco 

mais de 200 habitantes, chegando a cerca de 6.540 habitantes em 1980, na década seguinte, 

o crescimento seria maior do que 50%, saltando para cerca de 10.300 habitantes, em 1991, 

e, em seguida, para cerca de 13.600 habitantes, no ano 2000, segundo dados do IBGE52. 

Diante da gradativa repovoação da cidade, achado relevante foi a minuta do Estudo Preliminar 

para Implantação do Plano de Expansão Urbana na Sede do Município de Mucugê/Ba53. 

Escrito à mão e sem indicação de autoria, o documento foi encaminhado ao arquiteto 

Diógenes Rebouças54 em dezembro de 1985. No entanto, não fica claro qual teria sido a sua 

participação. O estudo faz um levantamento da condição atual e propostas de melhorias sobre 

uma série de temas e serviços necessários à cidade, como a organização do acervo 

documental, coleta de lixo, educação e saúde, mobiliário urbano, além de preconizar a 

 
51 A esse respeito, ver Lins e Santana (2017, p. 76-79). 
52 Dados obtidos através da busca pela população presente e residente, por sexo, inserido no tema 
“população e demografia”, subtema “características gerais da população”, das Séries Históricas e 
Estatísticas do IBGE. Disponível em: <https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/lista_tema.aspx?op=0&de 
=32&no=10>. Acesso em: 14 out. 2021. 
53 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Estudo Preliminar para Implantação 
do Plano de Expansão Urbana na Sede do Município de Mucugê/Ba, Pasta 15. Lençóis, 1985. 
54 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício nº 101/85, Pasta 15, fl. 1. Lençóis, 
9 dez. 1985. 
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construção de lavanderias públicas e de um centro social cultural. Em seguida, ao tratar do 

plano de expansão propriamente dito, prevê-se uma setorização para disciplinar o uso e a 

ocupação do solo, versando, dentre outras coisas, sobre tamanho e ocupação do lote, sistema 

viário e gabaritos. A cidade foi dividida em Setor de Preservação Histórica, Setor Residencial 

Popular, Setor Residencial da Rua da Várzea e Áreas Não Edificáveis – relativas às áreas de 

encosta. 

Por ocasião de uma solicitação55, de janeiro de 1986, feita pelo representante da FNPM ao 

então Diretor do Departamento das Municipalidades do Governo do Estado, Horácio Matos 

Neto56, para envio da planta topográfica que serviu de base para a elaboração do referido 

Plano de Expansão, pudemos localizar o Plano de Arruamento57 elaborado por aquele 

Departamento. Observando-se o desenho urbano proposto, pudemos notar que esta 

expansão envolveria inicialmente trechos próximos à atual Praça dos Garimpeiros, Rua da 

Várzea e Av. Antonito Pina Medrado. A rodovia que cortava a cidade no sentido Andaraí-Barra 

da Estiva seria desviada do centro para a Rua da Várzea. A cidade não demorou a se expandir 

para este trecho, contudo, o traçado atual da rodovia não corresponde ao que foi pensado 

inicialmente, uma vez que contorna todo o trecho urbano até alcançar o cemitério sem se 

conectar com a Rua da Várzea. 

Além disso, como expressão dos interesses econômicos em torno do desenvolvimento do 

turismo naquela região, destaca-se ainda o Plano de Desenvolvimento Turístico da Chapada 

Diamantina, Circuito do Diamante58, encaminhado ao IPHAN, em setembro de 1995, pela 

Secretaria da Cultura e Turismo do Governo do Estado, aparentemente elaborado pela 

Bahiatursa. Visava-se com esta iniciativa a criação de dois polos turísticos na região. Além do 

Circuito do Diamante, que envolveria a maior parte do PNCD e, consequentemente, os sítios 

urbanos de Lençóis, Palmeiras, Andaraí, Igatu e Mucugê, havia também a previsão de criação 

do Circuito do Ouro, envolvendo sítios que outrora tiveram relação com a extração desse 

minério, como Rio de Contas e Piatã. O objetivo do Plano de Desenvolvimento Turístico seria 

 
55 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício nº 050/86, Pasta 01, fl. 7. 
Salvador, 20 jan. 1986. 
56 Horácio Matos Neto, que chegou a ser Deputado Estadual Constituinte e Deputado Estadual por 
três mandatos, era sobrinho de Tácio Medrado Mattos, prefeito de Mucugê, e neto do coronel Horácio 
de Mattos. 
57 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Plano de Arruamento do município de 
Mucugê, Pasta s/n, fls. 50-54. Salvador, ago. 1985. 
58 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Plano de Desenvolvimento Turístico 
da Chapada Diamantina, Circuito do Diamante, Pasta s/n. 
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gerar um “desenvolvimento socio/econômico/ambiental sustentável, a partir do potencial 

natural da região”. 

À parte os textos descritivos sobre os sítios – urbanos e naturais –, que detalham sua situação 

e potenciais, bem como os equipamentos a serem criados e o direcionamento dos 

investimentos, o documento traz considerações importantes sobre o crescimento urbano de 

Mucugê naquele momento. Primeiramente, firma a compreensão de que o crescimento da 

cidade é limitado pelas formações montanhosas da área, destacando as duas direções 

naturais de expansão: o trecho próximo ao córrego que vinha sendo ocupado pela 

urbanização da Rua da Várzea e outro próximo ao Rio Mucugê, localizado após a rodovia. 

Neste sentido, destaca a previsão de criação da rodovia de contorno que deveria orientar a 

expansão urbana. Além disso, o plano critica as construções que vinham surgindo na saída 

para Barra da Estiva. 

Tais considerações levaram à conclusão da necessidade urgente de elaboração de um Plano 

Urbanístico para a cidade, que levasse em conta a sua expansão. Neste sentido, o Plano de 

Desenvolvimento Turístico não somente apontou a necessidade de investimentos públicos 

em esgotamento sanitário, saneamento, coleta e destino final do lixo, como também de 

realização de um levantamento aerofotogramétrico da cidade e confecção de um “Plano 

Diretor e de Imagem Urbana”. O primeiro – e único – Plano Diretor de Mucugê, contudo, só 

foi implementado dez anos mais tarde, em 2005. 

Nota-se, através disso, forte preocupação com a manutenção de um certo aspecto da cidade, 

criticando-se as habitações populares implantadas em alguns desses municípios que 

reproduziam padrões modernos, “agredindo a imagem urbana/histórica”. Percebe-se também, 

certa inquietação com os loteamentos que surgiam desvinculados da malha urbana e das 

tipologias preexistentes. Neste sentido, o documento destaca: 

A habitação popular necessária em áreas de concentração de assentamentos 
de infra-estrutura turística, deve ser planejada sempre com ampliação 
orgânica do núcleo existente com tipologias arquitetônicas e escala 
urbanística, harmonizadas com o tradicional, e sem agressões. Deve-se 
conscientizar que os assentamentos de hoje, podem gerar (ou não) os 
atrativos urbanos de amanhã, como por exemplo a habitação popular do 
século passado.59 

Nesta linha, o documento sugere que uma eventual política habitacional nestes sítios deveria 

“objetivar uma melhoria gradativa das habitações existentes com materiais de construção 

mais duráveis e adequadas (sic) preservando desta forma padrões construtivos tradicionais e 

 
59 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Plano de Desenvolvimento Turístico 
da Chapada Diamantina, Circuito do Diamante, Pasta s/n, fls. 61-62. 
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qualidade urbanística...”. Não encontramos, contudo, indícios da implementação deste 

projeto. 

Como complemento das ações de proteção ambiental, entretanto, se deu, no nível local, a 

criação do Parque Municipal de Mucugê em 1999, com estrutura para recebimento de 

visitantes e realização de pesquisas, além de contar com objetos e registros históricos dos 

tempos áureos do garimpo. O Parque abriga ainda o Projeto Sempre-Viva, responsável por 

viabilizar o manejo sustentável desta planta (MMA, 2007). 

Figura 71 – Centro de Visitantes do Projeto Sempre-Viva, 2021. 

 
Fonte: Fotografia do autor 

Outro projeto responsável por manter viva a memória do garimpo através de vestimentas, 

utensílios e maquinário da época é o Museu Vivo do Garimpo, inaugurado em 2006, também 

localizado nas dependências do Parque Municipal de Mucugê. O Museu conta ainda com uma 

loca construída para fins educativos na área externa, rememorando, a partir de alguns 

utensílios, como era a antiga habitação dos garimpeiros. Além disso, é lá onde está 

atualmente localizada a antiga cruz que marcava o topo do Morro do Cruzeiro. Segundo 

informações obtidas no local, uma nova cruz foi levada para substituir esta que agora se 

encontra exposta na área externa do Museu. Tais ações reforçam o crescente interesse pelo 

turismo naquelas décadas e a guinada da administração municipal em torno da valorização 

do turismo cultural e ecológico na região. 
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Figura 72 – Museu Vivo do Garimpo e a antiga cruz do Morro do Cruzeiro, 2021. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 

O significativo crescimento populacional ocorrido durante as décadas de 1980 e 1990, 

ocasionou também transformações no ambiente construído, deixando para trás aquela 

imagem de cidade abandonada que foi eternizada pelas lentes dos fotógrafos. Em conversa 

informal, uma antiga moradora, que chegou em Mucugê pouco antes do seu “renascimento”, 

nos relatou que as casas, então abandonadas, foram sendo ocupadas pelos recém-chegados 

à medida em que a cidade foi sendo repovoada. Os antigos proprietários, que haviam deixado 

suas posses devido ao pouco valor de mercado que tinham na época e à inexistência de 

interessados em adquiri-las, não esperavam tal reviravolta. Mas, em pouco tempo, a situação 

se modificara profundamente. 

Deste modo, por meio das fotografias é possível notar que as edificações do atual centro 

histórico foram com o tempo recebendo melhorias e sofrendo modificações. Dentre elas 

observam-se ações pontuais como, por exemplo, a recuperação ou substituição de 

esquadrias, a reforma de telhados e novas pinturas nos elementos das fachadas. Mas, além 

disso, também pode-se observar ações capazes de alterar a composição das fachadas, como 

a modificação de vãos, a partir da substituição de portas por janelas ou vice-versa, alterações 

na altura das cumeeiras, geralmente visando alinhar a cobertura com a de edificações 

vizinhas, e a substituição de esquadrias, especialmente a troca de antigas janelas em folhas 

cegas por janelas em guilhotina. 

Para além da reocupação e das reformas empreendidas nas edificações então abandonadas 

ou em mau estado de conservação, esta nova dinâmica econômica também tem ocasionado 
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transformações de outra ordem. De um lado, o adensamento tem alterado parte da estrutura 

fundiária do casario preexistente, mediante desmembramentos para a construção de novas 

edificações aos fundos. A massa vegetal dos longos quintais, que compunham a leitura dos 

modos tradicionais de ocupação do lote, tem gradativamente diminuído ao longo destas 

últimas décadas. Uma compreensão detalhada dessa dinâmica de crescimento e seus 

impactos é por si só motivo de pesquisa específica, ainda a ser desenvolvida, e que merece 

devida atenção. Por outro lado, a chegada de novos habitantes, inicialmente atraídos pelos 

empregos nos grandes empreendimentos agroindustriais adjacentes à cidade, acarretou a 

gradativa expansão do antigo tecido urbano mucugeense, consolidando a criação de novas 

ocupações e bairros, dos quais trataremos mais adiante. 

Figura 73 – Vista do alto do Morro do Cruzeiro: à direita, as áreas de ocupação mais recente da 
cidade; à esquerda, o núcleo mais antigo, 2019. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 

Ao mesmo tempo em que se nota um aumento populacional desde o início da década de 

1990, o crescimento econômico verificado na região durante este período também recolocou 

a Chapada Diamantina novamente em posição de destaque no estado da Bahia, atraindo 

visitantes encantados com as belezas naturais até então pouco conhecidas, bem como 

interessados no modo de vida local, caracterizado por um ritmo mais pacato e pelo contato 

com a natureza. 

Já muito distante do papel que outrora desempenhou em relação às atividades do garimpo, 

Mucugê foi se tornando, diante desta nova conjuntura, uma centralidade cultural na região da 

Chapada, impulsionando um outro tipo de turismo. Além de percorrer as trilhas, visitar as 
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cachoeiras e praticar esportes radicais, os visitantes podem ter acesso a diversas opções 

culturais em sua programação, que vão desde museus que recontam a história do diamante, 

da ocupação da região e do coronelismo, até um calendário anual preenchido por eventos 

culturais. 

Entre 1994 e 1996, o IPAC elaborou um projeto para a recuperação do imóvel nº 88 da Praça 

Coronel Propércio, antiga sede do Snooker Bar, tendo em vista a implantação do Centro de 

Cultura e Lazer de Mucugê (MEDRADO, 1998). Neste sobrado também foi instalado o Arquivo 

Público Municipal de Mucugê (APMM) e a Biblioteca Pública Municipal Castro Alves (BPM). 

Atualmente, como já mencionado, a referida edificação abriga um bar e uma Secretaria 

Municipal. O APMM ainda permanece ocupando o trecho posterior, juntamente com o Museu 

da cidade, mas a BPM passou a funcionar em uma outra edificação. Já o Centro de Cultura e 

Lazer foi extinto. 

Figura 74 – Entrada do Arquivo Público Municipal e Museu da Cidade, na lateral do sobrado nº 88 à 
Praça Coronel Propércio, 2019. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 

Em 2001, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) passou 

a auxiliar a PMM em ações relativas ao planejamento, urbanização e infraestrutura, dentre as 

quais se inseria a construção de uma praça que pudesse abrigar o mercado e os eventos da 

cidade. O projeto consistia na construção dessa praça e de um portal de acesso, no 
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incremento no sistema viário do local, além da construção de um edifício para o mercado, 

módulos comerciais, lanchonete, sanitários, um palco cuja área para o público seria coberta 

com uma lona tensionada, além da reforma do clube, edificação localizada entre a Praça 

Coronel Propércio e este novo espaço, hoje conhecido como Praça dos Garimpeiros. 

Destacando os benefícios que tal empreendimento traria para a cidade e ressaltando de forma 

positiva os elementos propostos, o arquiteto do IPHAN fez ressalvas, contudo, à lona 

tensionada por sua elevada altura de 12 metros, maior do que qualquer edificação da cidade, 

que foi posteriormente retirada do projeto. 

Figura 75 – Proposta apresentada para a Praça dos Garimpeiros, já sem a lona tensionada. 

 
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. 

Aos poucos foram também se consolidando na cidade eventos dos mais diversos, sejam 

relacionados à música, como o Festival de Forró da Chapada, à gastronomia, como o Festival 

Gastronômico, ou mesmo à esportes radicais, como o Desafio Mucugê de Mountain Bike e o 

Ultra Trail Chapada Diamantina, uma maratona de montanha.  

Merece ainda atenção especial a Feira Literária de Mucugê (Fligê), cuja primeira edição 

ocorreu em 2016. Ao longo das quatro edições já realizadas, a Fligê homenageou 

postumamente os escritores Afrânio Peixoto, Euclides da Cunha e Castro Alves, contando 

ainda com a participação da escritora homenageada da 3ª edição, Conceição Evaristo, em 

2018. Importante palco de difusão do conhecimento e da literatura na região, a Fligê 
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desenvolve uma série de atividades em parceria com as instituições de ensino locais, 

fomentando o acesso à leitura e à cultura entre as gerações mais jovens (SOUZA, 2018). 

Figura 76 – Movimentações da Feira Literária de Mucugê (Fligê), 2018. 

 
Fonte: Fotografias do autor. 

Durante esta nova etapa de crescimento econômico da Chapada Diamantina, iniciada com a 

implantação dos empreendimentos agroindustriais na segunda metade do século XX e 

consolidada, nas últimas décadas, com o desenvolvimento do turismo e o repovoamento de 

suas principais cidades, notou-se também o crescimento dos indicadores do desenvolvimento 

social da região. Ao se analisar o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 

Mucugê60, por exemplo, nota-se um aumento significativo: de 0,327 em 1991, o IDHM passou 

para 0,401 em 2000 e, posteriormente, para 0,606 em 2010 – índice ainda considerado médio, 

mas muito acima do verificado cerca de 20 anos antes.  

Lins e Santana (2017, p. 79) apontam que, por um lado, este desenvolvimento contribuiu para 

a geração de empregos nos setores de comércio e serviços, auxiliou na qualificação 

profissional da população, bem como possibilitou a ampliação das redes de educação e 

saúde, provendo mais oportunidades. No entanto, por outro lado, os autores também 

sinalizam que “a introdução dessas novas atividades fez com que os tipos humanos comuns 

na Chapada Diamantina e no restante do semiárido, como os vaqueiros, os tropeiros, os 

mascates e ourives fossem sendo substituídos 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, 

 
60 Dados extraídos do Atlas do Desenvolvimento Humano dos Municípios, vinculado ao Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>. 
Acesso em: 24 mai. 2021. 
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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. (LINS e SANTANA, 
2017, p. 79). 

A constituição da sociedade que ocupou a Chapada Diamantina no século XIX, como vimos, 

foi por si só marcada por um forte hibridismo cultural, congregando indivíduos de várias partes 

do país e mesmo de fora deste. Segundo Lins e Santana (2017, p. 83), as expressões do seu 

patrimônio cultural “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”. 

No entanto, as recentes influências externas sobre a cultural local têm se manifestado de 

forma deveras intensa. Nota-se, por exemplo, o impacto de ações do poder público e do 

turismo, que têm conseguido alterar festejos tradicionais como o de São João, que em 

algumas localidades tem passado a assumir um caráter cada vez mais comercial e 

espetacularizado (LINS e SANTANA, 2017). 

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. (LINS e 
SANTANA, 2017, p. 97) 

No âmbito da construção civil, verifica-se a proliferação da utilização de materiais 

industrializados, como o tijolo cerâmico, seja em intervenções no casario mais antigo ou em 

construções novas nas áreas de ocupação mais recente. Nessas áreas, as edificações têm 

mantido, em grande medida, a utilização de telhados em telhas cerâmicas e respeitado o 

limite de altura, contudo, as modestas dimensões dos lotes e seus parâmetros de ocupação, 

somados aos parcos espaços destinados à construção de praças ou outros equipamentos 

públicos, conferiram enorme densidade a esta área, contrastando com as massas vegetais 

ainda preservadas no centro histórico.  

Diversos também têm sido os novos empreendimentos na cidade, capitaneados em grande 

parte por novos moradores ou investidores externos, em particular voltados à hospedagem. 

Os novos hotéis, pousadas e hospedarias com aspecto de vilas, têm sido também um campo 

fértil para a atuação de arquitetos e empresas de engenharia da capital e de cidades próximas. 

Algo a se destacar, entretanto, é a apropriação de técnicas construtivas tradicionais por estas 

arquiteturas contemporâneas, especialmente aquelas relacionadas à pedra, muito utilizada 

como revestimento. 
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Figura 77 – Muro de pedra seca e fachada revestida em pedra, 2022. 

 
Fonte: Fotografias do autor. 

Soma-se a isso os efeitos da crescente especulação imobiliária. Elevação no preço das terras 

urbanas que tem se refletido tanto na ocupação irregular de determinadas áreas, quanto no 

surgimento de empreendimentos de alto padrão, como o loteamento que vem ocupando, ao 

longo dos últimos anos, o trecho próximo ao Rio Mucugê. Este empreendimento não só 

bloqueou o que poderia ser o principal vetor natural de crescimento da cidade, como tem 

desenvolvido uma relação extremamente problemática com os padrões construtivos da 

cidade, especialmente no que se refere à altura das edificações, já que o limite de 2 

pavimentos ou 7,5m de altura, estabelecido pelo Plano Diretor para toda a cidade, não tem 

sido respeitado por algumas das novas construções.  

Figura 78 – Vista do bairro das novas ocupações e, ao longe, do loteamento privado após a rodovia 
de contorno, 2019. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 
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Como nos relatou um morador, os responsáveis pelo loteamento ainda tentaram – sem 

sucesso – impedir o acesso de visitantes ao local, sendo que a partir da sua entrada se inicia 

o percurso para conhecidas cachoeiras. 

Embora fragilizadas por motivos dos mais diversos, como apontam os autores, entendemos 

como uma das mais significativas contribuições do INRC dos Mestres Artífices da Chapada 

Diamantina a constatação da sobrevivência das produções artesanais na região. Neste 

sentido, o trabalho evidencia que persistem ainda não somente a produção de objetos em 

cerâmica, palha, couro, madeira e pedra, mas também o manejo destes e de outros materiais 

para utilização em produções arquitetônicas populares (LINS e SANTANA, 2017). 

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. [...] 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. (LINS e SANTANA, 2017, p. 104) 

A preservação, transmissão e a continuidade destes saberes e técnicas se encontram, no 

entanto, ameaçadas. São inúmeros os relatos dos impactos trazidos com a chegada das lojas 

de materiais de construção, ocasionando a diminuição da demanda por adobes, telhas e 

lajotas. Outros impactos são aqueles produzidos pela legislação ambiental, que restringe a 

extração de madeiras, rochas e minerais, bem como pelas incertezas com relação à própria 

continuidade da profissão e à possibilidade de que essas atividades continuem provendo o 

sustento das famílias dos mestres (LINS e SANTANA, 2017).  

Concordamos com Burke (2003, p. 18) sobre a perspectiva de que “o preço da hibridização, 

especialmente naquela forma inusitadamente rápida que é característica de nossa época, 

inclui a perda de tradições regionais e de raízes locais”. Neste sentido, seria cômodo para o 

poder público apoiar-se numa narrativa que considerasse as transformações destas 

arquiteturas e de tudo que as envolve apenas como o curso natural da vida, do progresso, 

sem mover esforços no sentido de preservar quaisquer dos seus atributos. De fato, apesar de 

poderem permanecer estagnadas diante de determinadas condições, como ocorreu com a 

própria cidade de Mucugê durante parte do século XX, estas arquiteturas de produção popular 

estão sempre em transformação; é da sua natureza. No entanto, a partir do reconhecimento 

da importância das tradições e manifestações culturais populares, bem como da urgência de 

se construir o patrimônio a partir da mediação com seus detentores, pressupõe-se a 

necessidade de uma maior compreensão sobre os valores a serem preservados. 
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Mucugê passou a ser cobiçada não somente pelas novas atividades produtivas, mas também 

pelo aumento da demanda turística – atividade que tem contribuído, inclusive, para a 

multiplicação das casas utilizadas como segunda residência. É paradoxal pensar, todavia, 

que justamente o ambiente e o modo de vida tradicional dos habitantes da Chapada, integrado 

à natureza e de particular simplicidade, responsável por atrair estes novos atores sociais, 

esteja enfraquecendo e talvez até em risco de desaparecimento diante das mudanças 

culturais e do crescimento descontrolado de suas cidades e vilas, bem como da sua inserção 

nas lógicas do mercado de consumo global. 

Figura 79 – Vistas das ruas de Mucugê, 2017, 2019 e 2021.  

 
Fonte: Fotografias do autor. 

Eis que a defesa da preservação e da continuidade desses processos culturais ainda vivos 

se insere não numa lógica de congelamento ou de musealização desta produção, mas sim na 

perspectiva de enfatizar a dimensão social deste patrimônio, fortalecendo seus laços e 

vínculos culturais, bem como de contribuir para o desenvolvimento social e econômico das 

comunidades de forma não predatória. Perseguem-se assim ações que englobem, por 

exemplo, a inclusão dos mestres no mercado da construção civil, a valorização destes 

saberes e técnicas da construção tradicional na salvaguarda desse patrimônio de feição 

popular, bem como a valorização das soluções espaciais e dos elementos arquitetônicos e 

construtivos que compõem essa arquitetura – a notar, por exemplo, as soluções 

contemporâneas criativas de adaptação ao tempo presente. 
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5.2 A ATUAÇÃO DO IPHAN SOBRE O CENTRO HISTÓRICO (1980-2018) 

Mesmo antes de seu tombamento, como demonstramos ao longo deste trabalho, passaram 

a incidir sobre o município de Mucugê as consequências das recentes investidas da 

exploração econômica através da agroindústria e do turismo na região. Enquanto o 

recenseamento de 1970 verificou apenas 540 habitantes residindo na sede do município, os 

trabalhos do IPAC/SIC já identificavam cerca de 915 pessoas naquele local em 1978 (BAHIA, 

1980). Mucugê, ainda que lentamente, caminhava em direção à saída da condição isolada e 

estagnada em que se encontrava. Se foram registrados apenas três profissionais em exercício 

no município – um médico, um auxiliar de enfermagem e um advogado – ou a existência de 

apenas uma drogaria e cinco bares ou botequins em 198161, a receita estimada para o ano 

de 1982 já era mais do que o dobro da receita obtida em 1980. 

A partir de setembro de 1980, com a efetivação do tombamento do conjunto, as ações e 

intervenções sobre o ambiente construído da cidade passam a ser mediadas por um novo 

agente institucional – o IPHAN. No Arquivo da Superintendência deste órgão no estado da 

Bahia, reunimos para análise processos que datam desde os últimos anos da década de 1970, 

como alguns dos que integram o seu processo de patrimonialização, até a primeira metade 

da década de 2010, momento em que a tramitação passou a ocorrer através do Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI), por meio do qual obtivemos os mais recentes. Tais 

processos tratam de assuntos dos mais diversos, como solicitações para novas construções, 

reforma e/ou ampliação de imóveis, consultas prévias, intervenções urbanas, documentos 

relativos a ações institucionais, obras de restauração, processos criminais, convênios e 

termos de cooperação interinstitucional, bem como planos integrados, tanto voltados para a 

conservação e restauração de imóveis quanto para o desenvolvimento turístico. 

Ao todo foram identificados e analisados 150 processos/intervenções referentes ao conjunto 

tombado de Mucugê. Deste total, 88 se referem a ações localizadas no centro histórico, 44 se 

referem a ações localizadas nas áreas de entorno ou expansão, como são chamadas, e os 

18 restantes dizem respeito a outros tipos de ações, como projetos interinstitucionais e 

relatórios. Para efeito da discussão a seguir, mantivemos o foco apenas sobre as ações e 

intervenções incidentes sobre o centro histórico. 

O conteúdo destes processos foi sistematizado em uma planilha (APÊNDICE A), incorporada 

a este trabalho (APÊNDICE A), para que pudéssemos compreender os tipos de intervenções 

desejadas pelos solicitantes, as abordagens utilizadas pelos técnicos ao deliberarem sobre 

 
61 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informações Básicas - 1982 (ano de 
referência: 1981), Pasta 01, fls. 12-22. 



 

 

195 

as ações nos seus pareceres, bem como os atributos mencionados para a preservação em 

Mucugê. Com base nisso, a planilha foi estruturada da seguinte forma: na seção de 

identificação do processo, além de breve resumo sobre o objeto das ações, foram levantados 

dados relativos à sua datação, localização (o que permitiu selecionar os que integram o centro 

histórico), ao tipo de solicitante, à presença ou não de profissionais especializados e de 

projetos, bem como à categoria de intervenção; na seção de caracterização da edificação, 

destacamos, com base na classificação estabelecida no capítulo anterior e apenas quando 

foi possível identificar, a tipologia da edificação, detalhando as composições das fachadas, as 

volumetrias e as implantações; e na seção do parecer, destacamos os conceitos/critérios 

utilizados nas análises, bem como tentamos identificar nelas a presença e a postura em torno 

de alguns atributos, como mudanças na implantação, alterações nas aberturas, técnicas 

construtivas tradicionais, mudança de uso, reprodução de elementos históricos, matriz 

cromática, utilização de revestimentos em pedra e os impactos na paisagem 

urbana/ambiência. Ao final foram apontadas observações sobre alguns dos processos. 

Para efeito da sua inserção neste trabalho, a planilha foi seccionada em cada um dos períodos 

a partir das suas seções, ou seja, inicialmente são expostos todos os dados da seção de 

identificação dos processos do primeiro período, em seguida todos os dados da seção de 

caracterização das edificações para, por fim, serem trazidos os dados da seção dos pareceres 

desse mesmo período. Somente após a exposição de todas as seções de um determinado 

período é que se inicia o seguinte. 

Não obstante, algumas foram as dificuldades encontradas para a análise e sistematização do 

material obtido. Primeiramente, a falta de maior rigor metodológico em sua organização 

acarretou no prejuízo de uma compreensão mais clara sobre os objetos e consequências 

práticas de alguns deles. Um desses contratempos diz respeito à própria organização das 

pastas referentes aos processos mais antigos, que muitas vezes agrupam documentos 

relacionados a processos/intervenções distintas, possuindo, contudo, apenas uma 

numeração de identificação. Em alguns casos, ainda, não há qualquer número identificador 

do processo. Somente a partir de 199462, é que se nota o surgimento de guias para a formação 

dos processos, com informações mais sistematizadas e um maior cuidado com a sua 

numeração. Por isso, em alguns momentos nos referimos apenas ao número de determinada 

pasta ou documento relativo à intervenção, e não ao número do processo em si. 

Uma outra questão diz respeito à dificuldade de localização dos objetos dos processos. Nos 

anos subsequentes ao tombamento, as solicitações para intervenções nos imóveis se davam 

 
62 Momento em que a instituição se reorganiza e reassume a denominação IPHAN.  
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em formato de texto, apenas por vezes acompanhadas de croqui ou esboço das plantas e 

fachadas. Não é possível saber, na maioria das situações, se o técnico responsável pelo 

parecer havia visitado ou conversado pessoalmente com os proprietários interessados – o 

que é muito provável que não ocorresse, considerando-se a distância entre os escritórios 

técnicos e a cidade. A ausência de algum esboço visual, contudo, não era entendida 

propriamente como um problema pela instituição e seus técnicos, tendo sido aprovadas várias 

solicitações desta forma. No entanto, a constante ausência de fotografias ou de mapas 

impossibilitam a identificação de muitos dos imóveis tratados, ainda mais se considerarmos 

que houve uma mudança posterior na numeração oficial da cidade63 e que em vários dos 

endereços mencionados não consta o número da edificação, algo que ocorre ainda hoje. 

Figura 80 – Fachada de edificação com as duas numerações, a antiga (ao centro) e a atual (à 
direita), 2021. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 

A partir dos anos 2000, ocorreram mudanças na estrutura do Parecer Técnico (PT)64, 

novamente verificadas na década seguinte por ocasião da Portaria nº 420, de 22 de dezembro 

de 2010, quando houve uma padronização dos documentos oficiais relativos às solicitações 

para intervenção. A organização das pastas também passou a se dar de forma mais 

sistematizada a partir desse momento, contendo apenas o seu respectivo processo. Soma-

 
63 Algumas casas ainda mantêm a sinalização da antiga numeração junto à nova, o que nos permitiu, 
em poucos dos casos mais antigos, confirmar a real localização das edificações citadas. 
64 Este tipo de documento substitui a IT como manifestação oficial da instituição acerca dos objetos 
dos processos. 



 

 

197 

se a isso uma maior informatização da instituição e a presença cada vez mais constante de 

fotografias, mapas ou desenhos para a localização exata do imóvel. Deste período em diante, 

para além das solicitações por escrito, acompanhadas ou não de croquis, passou a ser cada 

vez mais frequentes a presença de desenhos técnicos de projetos realizados por engenheiros, 

arquitetos autônomos e escritórios de arquitetura.  

O reconhecimento e o tratamento dispensado à arquitetura popular de Mucugê pelo IPHAN é 

o que buscaremos compreender a seguir a partir da análise das suas práticas de preservação. 

Para isso, com base nas questões elencadas acima, propusemos a divisão das quase quatro 

décadas de atuação do órgão na cidade em três momentos distintos. No primeiro, que vai de 

1980 a 1993, o órgão federal de preservação esteve organizado sob a estrutura da 

SPHAN/FNpM, substituída pelo Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC) em 1990. A 

gestão do patrimônio da cidade foi conduzida num primeiro momento pela Diretoria Regional 

(DR), localizada em Salvador, até a criação do Escritório Técnico (ET) Lençóis, em 1984, 

responsável pela elaboração das IT’s com as devidas observações acerca das intervenções. 

De 1994 em diante, duas ações contribuíram para alterar as práticas de preservação naquela 

localidade e deram origem a um segundo período, que vai até 2009: uma delas foi a 

discussão, aparentemente interna à instituição federal, sobre as normas de intervenção nos 

núcleos históricos tombados da Chapada Diamantina, o que levou à delimitação de uma área 

de proteção rigorosa para Mucugê; a outra, ficou por conta da reorganização do órgão de 

preservação, que reassumiu a denominação IPHAN, acarretando a mudança de certos 

procedimentos, como a introdução dos pareceres técnicos cujas recomendações já se 

baseavam, em grande medida, nos pontos da discussão mencionada acima. Por fim, o 

terceiro período se iniciou a partir da publicação da Portaria nº 420/2010, que uniformizou os 

procedimentos e definiu oficialmente a necessidade da apresentação de anteprojetos para a 

deliberação da aprovação das intervenções, desenrolando-se entre 2010 e 2018. 

 

5.2.1 Retrato de um início conturbado 

Antes de abordarmos as ações, posições e demais conteúdos dos processos, em suma, as 

práticas de preservação em seus respectivos recortes, cabe destacar rapidamente a enorme 

polêmica gerada em torno do tombamento da cidade, ainda antes de sua consumação, que 

revela um pouco das complexas relações estabelecida entre o IPHAN e as comunidades de 

modo geral. Como já explicitado neste trabalho, o tombamento de Mucugê surge como uma 

consequência direta do levantamento realizado pelo IPAC/SIC no estado. Quando o volume 

IV desta obra, relativo à Serra Geral e Diamantina, é publicado, em agosto de 1980, restava 
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apenas a homologação do então Ministro da Educação e Cultura para a conclusão do 

processo de patrimonialização – o que ocorreu em setembro. No entanto, foi justamente 

enquanto a equipe responsável realizava os levantamentos nas localidades da região que 

Paulo Ormindo de Azevedo descobriu as intenções do BB para Mucugê, denunciando, em 

fins de 1977, a eminente demolição de um sobrado significativo daquele conjunto, mais 

especificamente o de nº 104 da Rua Direita do Comércio, para a construção de uma nova 

agência. O IPAC/SIC sugeria para este imóvel, inclusive, o tombamento estadual e a 

atribuição de uma função social. 

Figura 81 – Sobrado à Rua Direita do Comércio nº 104, então em risco de desapropriação e 
demolição. 

 
Fonte: Fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no Facebook. 

A abertura do processo, em decorrência desta denúncia, esfriou as tratativas para a demolição 

do sobrado, mas o banco permaneceu com a intenção de construir uma agência própria e 

também um alojamento para o gerente, o que o levou a consultar a SPHAN, em junho de 

1980, sobre a extensão do tombamento65. O BB recebeu como resposta66, em agosto, a 

sinalização de que o tombamento abrangia toda a sede do município, inclusive o prédio nº 

 
65 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício do Departamento de 
Engenharia do Banco do Brasil S. A. a Ary Guimarães, Diretor Regional da SPHAN, processo nº 
175.330-4823, fl. 3. Salvador, 27 jun. 1980. 
66 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 86/80, assinada 
pelo arq. Alberto João da Cruz, processo nº 175.330-4823, fl. 1. Salvador, 19 ago. 1980. 
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104 da Rua Direita do Comércio. Mas nem mesmo a efetivação do tombamento, nas semanas 

seguintes, encerraria as disputas. Enquanto a instituição bancária funcionava em prédio 

alugado ao lado do sobrado nº 104 – onde funciona até hoje –, o proprietário do antigo 

sobrado, o Sr. Cid Antônio Paraguassú de Andrade, residente em Salvador, tentava lhe 

vender o imóvel em questão. No dia 1 de dezembro de 1981, o gerente respondeu a uma 

correspondência do proprietário afirmando não ter interesse na compra do prédio, devido ao 

processo de desapropriação do mesmo aberto pela PMM67. Este seria o último ato cortês das 

tratativas da negociação entre o proprietário do imóvel e o banco, dada a semelhança dos 

episódios seguintes com os truculentos acontecimentos dos tempos dos coronéis. 

Em 14 de dezembro de 1981, o Sr. Cid Paraguassú protocolou junto à SPHAN/FNpM uma 

denúncia68 sobre atos criminosos cometidos no imóvel nos dias 3 e 4 daquele mês. Ele 

denunciou a completa demolição do sobrado, o furto dos materiais e objetos lá presentes, e 

atribuiu a instigação da ação ao então prefeito, Antônio Carlos Medrado, e ao gerente local 

do BB, destacando que a demolição teria sido acompanhada por banda de música e fogos de 

artifício. Afirma também que não tem como se inteirar completamente dos detalhes pois 

estava sendo ameaçado de morte por lideranças locais, o que o impediria de ir a Mucugê.  

Figura 82 – Lacuna deixada pelas demolições, ainda com os escombros. 

 
Fonte: Arquivo Público Municipal de Mucugê. 

 
67 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício do Gerente do Banco do Brasil 
S. A. ao Sr. Cid Antonio Paraguassú de Andrade, Pasta 16, fl. 29. Mucugê, 1 dez. 1981. 
68 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício do Sr. Cid Antonio Paraguassú 
de Andrade a Ary Guimarães, Diretor Regional da SPHAN, Pasta 16, fl. 28. Salvador, 14 dez. 
1981. 
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Em relatório69 sobre a inspeção realizada em 17 de dezembro, o arquiteto da DR baiana da 

SPHAN/FNpM, destaca que outros dois imóveis também foram atingidos: o edifício vizinho ao 

sobrado nº 104 da Rua Direita, onde funcionava o Cinema Santa Isabel, e a edificação vizinha 

à de nº 36 da Rua Rodrigues Lima, também tratada em alguns documentos como sendo a de 

nº 38, que teve a fachada principal e o telhado demolidos, além de algumas paredes internas. 

Figura 83 – Em destaque as edificações que vieram abaixo, o sobrado de esquina e o Cinema Santa 
Isabel. 

 
Fonte: Fotografia extraída do perfil de Euvaldo Ribeiro Júnior no Facebook, editada pelo autor. 

No dia seguinte à esta inspeção, o então Diretor Regional, Ary Guimarães, solicitou 

prontamente às autoridades competentes que tomassem as medidas cabíveis, o que resultou 

na abertura do Inquérito nº 08/82 pela Polícia Federal (PF). Sobre este inquérito, não 

encontramos desdobramentos nos processos analisados. 

O BB continuou a utilizar a edificação vizinha, também de esquina, para a qual apresentou 

um projeto de reforma em 198470. Embora a solicitação de intervenção no imóvel tenha sido 

aprovada71, acreditamos não ter sido este projeto executado. Em janeiro do ano seguinte, o 

 
69 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Relatório sobre inspeção efetuada ao 
Município de Mucugê – Estado da Bahia, Pasta 16, fls. 25-27. Salvador, 18 dez. 1981. 
70 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Plantas baixas do projeto de reforma 
da sede do Banco do Brasil S. A., processo nº 175.340-4824, fls. 21-22. Salvador, set. 1984. 
71 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 034/84, 
assinada pelo arq. José Geraldo V. da Costa, processo nº 175.340-4824, fl. 12. Lençóis, nov. 1984. 
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banco manifestou72 a intenção de adquirir um outro terreno para a construção da nova agência 

e de uma residência para os funcionários. Tal possibilidade foi rechaçada pelo órgão de 

preservação73, que sinalizou a existência de um convênio entre o BB e a SPHAN/FNpM 

visando o aproveitamento de edificações em cidades históricas para as instalações do banco. 

Como solução, propôs-se a utilização da antiga sede do Snooker Bar – o sobrado de nº 88 à 

Praça Coronel Propércio – ou a reconstrução do antigo sobrado demolido. Em junho de 1988, 

após uma primeira versão ter sido negada, foi encaminhado novamente o anteprojeto para a 

nova agência do BB, que consistia não mais em uma reforma do prédio alugado, mas sim na 

construção de uma nova edificação que passaria a ocupar o vazio gerado pelas demolições. 

Figura 84 – Proposta para a sede do Banco do Brasil, 1988. 

 
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. 

 
72 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício do Banco do Brasil S. A. para a 
SPHAN/FNpM: Construção de prédio e residências em Mucugê, processo nº 175.340-4824, fl. 11. 
Mucugê, 11 jan. 1985. 
73 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 10/85, assinada 
pelo arq. José Geraldo V. da Costa, processo nº 175.340-4824, fls. 8-9. Lençóis, 30 jan. 1985. 
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O projeto74, de autoria do escritório Alberto Fiuza Arquitetos Associados, recompunha a 

volumetria do sobrado outrora existente ali, inserindo uma cobertura de telhas cerâmicas em 

proporção similar, contudo, sem emular a antiga edificação. Propunha também um desenho 

com traços mais contemporâneos para as esquadrias – optando por não repetir a antiga janela 

em guilhotina do pavimento superior –, bem como uma disposição não totalmente simétrica 

para as aberturas em relação à fachada. Embora o anteprojeto tenha sido aprovado75, não 

consta no processo se o projeto executivo chegou a ser enviado. A construção tampouco saiu 

do papel. 

Figura 85 – Lacuna deixada pela demolição das edificações, 2019. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 

Enquanto o preenchimento da lacuna gerada no conjunto tombado de Mucugê se encontra 

ainda sem resolução, o BB realizou uma reforma em “estilo patrimônio” da sua sede, onde 

permanece em operação. 

 

 
74 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Projeto para a nova sede da agência 
do Banco do Brasil S. A. em Mucugê, processo nº 175.340-4824, fls. 16-20. Salvador, jun. 1988. 
75 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 118/88, 
assinada por Nadir Gomes Franco Lima (Coordenadora de Preservação de Bens Culturais e 
Naturais), processo nº 175.340-4824, fl. 6. Salvador, 7 jul. 1988. 
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5.2.2 A preservação de uma imagem (1980-1993) 

Este primeiro período, correspondente ao início da atuação do IPHAN em Mucugê e 

compreende 40 das ações localizadas no centro histórico. De um total de 27 intervenções 

identificadas, nota-se o predomínio de solicitações feitas pelos próprios moradores, sem o 

auxílio de profissionais especializados e sem a presença de projetos previamente elaborados. 

Destas intervenções, 22 foram solicitadas pelos próprios moradores (81,48%)76, 3 por não 

moradores (11,11%) e em 2 delas não foi possível identificar a condição do solicitante 

(7,41%). Apenas 5 contaram com o auxílio de algum profissional (18,52%), em contraposição 

às 22 sem auxílio especializado (81,48%). Além disso, identificamos algum tipo de projeto em 

apenas 7 intervenções (25,93%), considerando-se que em dois casos o próprio solicitante 

encaminhou desenhos de fachada e planta com medidas, em oposição às 20 intervenções 

sem projeto (74,07%). 

Figura 86 – Gráficos acerca do perfil das solicitações. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O recebimento de solicitações para a realização de intervenções sem projetos técnicos reflete, 

neste primeiro período, o que está disposto na Portaria SPHAN nº 010, de 10 de setembro de 

1986, que dispôs sobre as normas para novas construções e sobre a uniformização dos 

procedimentos para aprovação de projetos. Este documento determinava a necessidade de 

aprovação prévia da instituição para qualquer intervenção, possibilitando inclusive às 

prefeituras fazerem a intermediação das solicitações, entretanto, apenas definia que os 

pedidos deveriam ser feitos por meio de requerimento. Ou seja, não havia a exigência do 

envio de anteprojeto para que a intervenção fosse aprovada. 

Em relação às categorias, as intervenções se dividiram entre 6 consultas prévias, 4 

solicitações de reforma simplificada (quando não há supressão ou acréscimo de área), 4 de 

 
76 As porcentagens foram feitas com base no número de solicitações para intervenção identificadas, e 
não com base no total de ações do período. 
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reforma, 12 para a realização de construções novas e 5 de restauração, algumas delas 

empreendidas pelo IPHAN, como no Cemitério Santa Isabel e na Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário (Igreja de Santo Antônio). 

Das intervenções em edificações preexistentes identificadas, à parte as citadas obras de 

conservação e restauração nos exemplares de arquitetura religiosa e cemiterial, destacam-se 

uma consulta para a modificação de esquadrias e uma solicitação de orientação para 

restauração relativas a sobrados, os antigos redutos dos senhores das terras e dos mais 

abastados. Ressalta-se, contudo, 4 reformas empreendidas em casas classificadas como de 

trabalhadores urbanos, das quais destacamos duas que são extremamente significativas para 

caracterizar as práticas empreendidas no período. 

A primeira destas reformas diz respeito à recomposição do imóvel nº 38, localizado na Rua 

Rodrigues Lima. O dano a esta edificação veio a reboque da criminosa demolição das 

edificações que descaracterizou o conjunto e criou, no caso da Rua Direita, uma interrupção 

na continuidade do casario que prejudica sua leitura até hoje. Em 1982, o prefeito Antonio 

Carlos Medrado solicitou77 orientações para a recomposição do imóvel com o intuito de 

suspender o processo que tramitava na PF. Uma semana depois, ainda em junho de 1982, o 

arquiteto responsável pelo parecer78 descreveu os elementos da antiga edificação que havia 

sido parcialmente demolida, sugerindo que fosse devolvido ao imóvel a sua feição original. 

O imóvel antes ali existente, era uma casa térrea com telhado de duas águas 
e beiral encachorrado, fachada revestida de massa pintada, com uma porta 
de calha central e seis janelas, três de cada lado, do tipo guilhotina, com 
caixilho e folha de segurança interna, conforme fotografia anexa. Achamos 
que para haver uma recomposição da casa, será necessário fazer um estudo 
de composição da fachada, procurando devolver ao imóvel sua feição 
original. 

Este foi um dos primeiros pareceres referentes a intervenções no conjunto, levando-se em 

consideração que do ano anterior só constam a restauração do cemitério e o imbróglio em 

torno das demolições. Tais ações eram ainda tratadas diretamente com os servidores lotados 

na 5ª DR, já que o ET Lençóis só foi devidamente instalado em junho de 198479. A partir da 

criação deste Escritório, responsável pelo conjunto tombado de Mucugê, notou-se uma certa 

concentração de solicitações nos anos de 1985 e 1986, já tratadas com o arquiteto da 

instituição lotado naquele ET.  

 
77 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício de Antonio Carlos Medrado ao 
Diretor da SPHAN/FNpM, Pasta 18, fl. 6. Mucugê, 1 jun. 1982. 
78 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 91/82, assinada 
pelo arq. Alberto João da Cruz, Pasta 18, fl. 5, Salvador, 9 jun. 1982. 
79 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício nº 25/84, assinado pelo arq. José 
Geraldo V. da Costa, Pasta 14, 6-7. Lençóis, 13 jun. 1984. 
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Em outro parecer de 1982, referente à solicitação para uma construção nova na Rua Direita, 

percebe-se evidente a tentativa de harmonizar as novas edificações com as preexistentes a 

partir da manutenção de linhas gerais da composição. Orienta-se que a nova edificação 

mantenha “as mesmas características dos imóveis vizinhos, pois tratam-se de casas 

populares, térreas, com telhado em duas águas e beiral tipo cachorro”80, adotando, para este 

fim, “porta de calha de madeira pintada com tinta à óleo”, “janelas de calha ou guilhotina com 

caixilhos de vidro”, “revestimento de parede com massa pintada com tinta à base d’água”, 

“cobertura com telhas de barro cozido tipo canal” e “beiral tipo cachorro”81. 

A segunda é a reforma da casa nº 163, localizada na Rua Direita do Comércio. O proprietário 

encaminhou, junto com a planta, um memorial descritivo do imóvel82, onde consta o histórico 

deste, bem como a sua argumentação para justificar a alteração. Informou ter adquirido, em 

1985, duas casas de porta e janela, mas conclui, através de conversas com antigos 

moradores e de “vestígios” encontrados nas fachadas, que anteriormente correspondiam a 

apenas uma, desmembrada com o tempo. Para reparar o “erro cometido contra o Patrimônio 

Nacional” e descrevendo-se como alguém que tem “maior respeito pelo estilo colonial da 

região”, o proprietário afirma que pretende “voltar para os tempos prósperos do passado da 

cidade de Mucugê, reconstruindo a frente da casa em questão no estilo colonial da região”.  

Figura 87 – Fotografias enviadas pelo proprietário retratando a situação dos imóveis (esquerda) e a 
configuração almejada (direita). 

 
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. 

 
80 Embora conste este endereço no documento, acreditamos estar equivocada a numeração, tendo 
em vista que a casa de nº 140 é uma antiga edificação do conjunto com distinta organização espacial 
no sótão, já mencionada anteriormente. 
81 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 85/82, assinada 
pelo arq. José Geraldo V. da Costa, Pasta 19, fl. 15. Salvador, 28 mai. 1982. 
82 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Memorial descritivo e Memorial 
histórico incl. Planta Casa nº 163 situada na Rua Direita do Comércio em Mucugê - Bahia, 
processo nº 175.180-4806, fls. 2-6. Mucugê, set. 1985. 
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O arquiteto do ET Lençóis, sem emitir parecer com recomendações neste caso, concorda 

enfaticamente com a intervenção, destacando que a mesma “obteve nossa total aprovação, 

desde que sejam observadas as especificações contidas no memorial analisado”83.  

Deste modo, este tipo de abordagem foi se tornando uma espécie de regra para as 

intervenções no conjunto tombado, preconizando-se a adoção de telhado em duas águas com 

caimento voltado para a frente e fundo do lote, alinhado, quando possível, ao dos vizinhos, 

com beiral em cachorrada, fachada emassada e pintada, aberturas nas mesmas proporções 

das antigas e janela tipo guilhotina. Além disso, encorajava-se a remoção de elementos, como 

as platibandas, visando-se o retorno a uma certa “feição original”. Constam em pelo menos 

14 intervenções menções sobre esse retorno ao aspecto original, sobre a necessidade de 

manutenção das características da preexistência, bem como informes destacando que “a 

construção não alterará o conjunto arquitetônico existente” e que “a construção não alterará 

o conceito arquitetônico local”. Estas práticas foram aos poucos sendo absorvidas pela 

população, que passou a buscar o atendimento das “prescrições normais exigidas pelo 

SPHAN”84. Assim, observam-se em 13 intervenções do período o que chamamos de 

reprodução de elementos históricos. 

Preocupação notada até mesmo nas obras para conservação e restauração do Cemitério 

Santa Isabel, uma das primeiras ações da SPHAN/FNpM na cidade, em 1981, realizada com 

recursos do PCH. Em documento85 elaborado pela instituição em julho de 1981, para 

diagnosticar o estado de conservação e justificar as obras em caráter emergencial, além de 

se ressaltar a precariedade dos mausoléus e a sua violação para a realização de novos 

enterros, concluiu-se que a execução do projeto devolveria “ao conjunto seu aspecto original”. 

Além dos informes supracitados, as IT’s comumente versavam em forma de tópicos sobre 

elementos como alicerces, alvenaria, cobertura, impermeabilização, revestimento, piso, 

instalações elétricas e hidráulicas, pintura e fachada. Em parecer de janeiro de 1985, por 

exemplo, em resposta à solicitação para a construção de uma casa na Rua Dr. José Muniz 

Gama s/n, recomenda-se para as alvenarias o uso de tijolos, adobes, blocos cerâmicos e/ou 

pedra aparelhada ou seca. Para as coberturas, telha de barro ou cerâmica, tipo colonial. No 

que se refere à pintura, define-se que “todas as janelas e portas devem ser pintadas a óleo 

 
83 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício nº 082/85, assinado pelo arq. 
José Geraldo V. da Costa, processo nº 175.180-4806, fl. 1. Lençóis, 2 out. 1985. 
84 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício nº 01/86, enviado por Gilberto 
Novais Santos ao arq. do ET Lençóis, José Geraldo V. da Costa, processo nº 175.540-4847. fl. 2. 
Mucugê, 11 set. 1986. 
85 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Cemitério Santa Izabel – Mucugê – Ba, 
Pasta 12, fls. 47-48. Salvador, 13 jul. 1981. 
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em cor azul ou verde, e branco na fachada principal” 86. As janelas em guilhotina e o beiral em 

cachorrada, embora não citados neste modelo, estão frequentemente presentes em outros 

pareceres. 

A questão das técnicas construtivas foi tratada em 13 processos ou intervenções do período, 

tanto nas recomendações específicas das IT`s, como observado acima, quanto no incentivo 

à utilização de materiais que não contrastassem com a “técnica construtiva local”, ou nos 

relatórios acerca de obras de restauração. Menções a artífices locais ou regionais que 

dominem a produção de certo material ou a execução de alguma técnica específica não foram 

encontradas. A utilização de revestimentos em pedra também não foi abordada.  

Já sobre a pintura, foram verificadas recomendações em 4 processos: em 2 deles, 

recomenda-se a pintura da fachada na cor branca e a das esquadrias nas cores azul ou verde, 

e, nos outros 2, apenas a recomendação para a pintura das esquadrias nessas mesmas 

cores. 

Se não houve nenhuma intervenção que almejasse mudanças na implantação das 

edificações, pudemos identificar 3 casos em que houve alteração nas aberturas das fachadas 

e 2 em que houve mudança de uso da edificação. A substituição de portas por janelas ou vice 

versa, contudo, ocorreu mesmo quando a mudança de uso não era o objetivo. Caso ilustrativo 

é o da edificação nº 82, localizada na Praça Coronel Propércio. Em novembro de 1993, já 

depois de ter realizado as modificações, o proprietário informou à então 7ª Coordenação 

Regional (CR)87 do IBPC a troca de duas portas por duas janelas, buscando retornar à 

configuração “original” da fachada88. Para embasar tal ato, encaminhou croqui explicativo e 

uma fotografia de 1980. De posse do material, o técnico responsável afirmou ser possível 

comprovar que a feição original do imóvel foi devolvida, louvando a atitude do proprietário “na 

devolução das características originais da fachada”89. 

O último dos atributos observados diz respeito a impactos na paisagem urbana ou ambiência, 

o que foi verificado em 15 processos. A atenção em relação ao contexto adjacente se 

manifestou em grande medida nas solicitações para construções novas, a partir das 

recomendações para se adequarem às edificações existentes, tanto por meio das 

 
86 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 003/85, 
assinado pelo arq. José Geraldo V. da Costa, processo nº 175.560-4853, fl. 2. Lençóis, 17 jan. 1985. 
87 A 7ª CR do IBPC substituiu a DR da SPHAN/FNpM. 
88 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício de Adelviro Azevedo Costa a 
Vera Lucia Coelho Villar (Coordenadora da 7ª CR do IBPC), processo nº 175.200-4777, fl. 3. 
Mucugê, 26 nov. 1993. 
89 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 443/93, 
assinada pelo arq. Eduardo Simas, processo nº 175.200-4777, fl. 2. Salvador, 10 dez. 1993. 
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características já citadas como pelo alinhamento das coberturas. Em dezembro de 1986, a 

título de exemplo, a SPHAN/FNpM recebeu a solicitação para a construção de uma nova casa 

na Rua Direita do Comércio, acompanhada da planta e de uma perspectiva da fachada. A 

edificação possuía cobertura em duas águas com caimento voltado para os lados. O arquiteto 

do ET Lençóis sinalizou a aprovação com algumas considerações. Além de destacar que a 

residência deveria “obedecer às características do conjunto arquitetônico já existente”, 

destacou a necessidade de se observar a projeção do telhado e de seu beiral, “que deve estar 

voltada para a frente e fundos e não nas laterais da edificação, respeitando assim os limites 

do conjunto arquitetônico e histórico da cidade”90.  

A preocupação com as coberturas era frequente, não só com relação ao seu alinhamento, 

mas também no tocante ao material utilizado. As principais irregularidades apontadas 

naqueles anos ficavam justamente por conta da instalação de telhas de fibrocimento sem a 

anuência do órgão, referidas pelos técnicos responsáveis como “telhas de Eternit”. Em ofício 

enviado ao proprietário para comunicar a irregularidade da obra de uma padaria na Rua 

Direita, em outubro de 1985, o arquiteto responsável pelo parecer faz uma reclamação acerca 

da utilização da referida telha, afirmando que “o material usado para cobertura é altamente 

contrastante com a técnica construtiva local”91.  

Importante pontuar que às vezes não bastava a simples substituição das telhas de 

fibrocimento por telhas cerâmicas, mas solicitava-se também a remoção de platibandas. Em 

inspeção realizada em abril de 1982, por exemplo, foi solicitado ao proprietário de um 

comércio recentemente construído na Rua Direita s/n que substituísse a cobertura “por outra 

de telha de barro cozido, com beiral em cachorro voltado para a Rua Direita do Comércio”, 

destacando que “em decorrência disso a platibanda deverá ser eliminada”92.  

Outras irregularidades denunciadas pela instituição dizem respeito a modificações que 

alterassem o revestimento em reboco liso e pintura da fachada, especialmente por meio de 

intervenções que deixassem a superfície mais rugosa, como o chapisco. Neste caso, sugeria-

se que o mesmo fosse removido e que a fachada voltasse a seu aspecto “anterior”, com 

“argamassa lisa e pintada em tonalidade clara”. 

 
90 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício nº 014/87, assinado pelo arq. 
José Geraldo V. da Costa, processo nº 190.100-4863, fl. 1. Lençóis, 7 abr. 1987. 
91 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício nº 086/85, assinado pelo arq. 
José Geraldo V. da Costa, processo nº 190.100-4863. fl. 8. Lençóis, 22 out. 1985. 
92 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 61/82, assinada 
pelo arq. Alberto João da Cruz, Pasta 19, fls. 17-18. Salvador, 3 mai. 1982. 
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Em agosto de 1994, a 7ª CR do IBPC chegou a produzir um relatório93 sobre irregularidades 

encontradas em inspeções realizadas nas cidades de Rio de Contas, Lençóis e Mucugê, no 

qual o arquiteto responsável aponta a situação de alguns projetos e intervenções em curso, 

bem como uma série de edificações em situação irregular. Foram listados 33 casos de 

irregularidades, constatando-se um “processo grave e rápido de desfiguração, que vem 

sofrendo o acervo tombado de Mucugê”. Dentre esses casos, foram apontadas 15 edificações 

com a superfície da fachada chapiscada, seja de forma total, como nas casas nº 118 e 126 

da Rua Direita do Comércio, ou parcial, formando uma barra inferior chapiscada, como a casa 

nº 140 da mesma rua. Destas, somente a fachada da casa nº 126 não se encontra assim 

atualmente, permanecendo as outras duas com o mesmo tratamento de superfície. 

Figura 88 – Edificações nº 118 (esquerda) e 140 (direita) à Rua Direita, 2021. 
 

 
Fonte: Fotografias do autor. 

Embora não tenha sido verificada em nenhum parecer do período, a aplicação de 

revestimentos em pedra nas fachadas foi enfatizada por este relatório. São apontadas desde 

fachadas totalmente revestidas dessa maneira, como a casa nº 170 da Rua Direita do 

Comércio; a criação de uma barra inferior deste material, como as casas nº 128 e 130; a 

conjugação de barra inferior com a marcação de pilares em pedra, como a casa nº 117, ou 

mesmo a conjugação dessa barra inferior com o restante da fachada chapiscada, como a 

casa nº 148 – todas nessa mesma rua. Destas, apenas as casas nº 117 e 148 puderam ser 

identificadas e têm hoje suas fachadas emassadas e pintadas, não sendo mais possível notar, 

em toda a Rua Direita, fachadas com revestimento em pedra. Ao todo foram feitas seis 

menções a esse tipo de irregularidade. 

 
93 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Relatório sobre Inspeção efetuada aos 
Municípios de Rio de Contas, Lençóis, e Mucugê, na região da Chapada Diamantina, processo 
nº 010.110-4782, fls. 16-27. Salvador, 25 ago. 1994. 
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Figura 89 – Edificação nº 117 à Rua Direita, 2021. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 

As outras irregularidades apontadas no relatório dizem respeito à colocação de portas e 

janelas consideradas inadequadas, substituição de portas por portão de garagem, construção 

sem autorização, retirada de placa publicitária em acrílico e de estrutura coberta por lona em 

uma fachada. Houve também a solicitação de substituição de pinturas em “cores berrantes” 

por cores claras. Destaca-se ainda a indicação de reconstrução da casa nº 147 da Rua Direita 

do Comércio, que teria sido derrubada em circunstâncias desconhecidas, devendo “ser 

reconstruída a fachada original com 3 portas e 3 janelas, telhado em 2 águas (frente e fundo). 

Beiral com cachorros de madeira”. No entanto, pelo que conseguimos apurar a partir de 

fotografias, a edificação nº 147 não possuía estas características, contando com cunhais, 

cornija e platibanda com elementos decorativos. A descaracterização desta edificação será 

retomada no último período analisado. 

Sobre as restaurações empreendidas, é importante destacar que, em 1983, a SPHAN/FNpM 

e a PMM firmaram, além de um Protocolo de Cooperação Técnica, um Termo de Convênio94 

para a restauração de alguns imóveis do acervo: os sobrados nº 87 e 88 da Praça Coronel 

Propércio, a casa nº 30 da Rua Rodrigues Lima e a Igreja de Santo Antônio. Nos dias 6 e 7 

 
94 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Termo de Convênio que celebram a 
Fundação Nacional pró-Memória e a Prefeitura Municipal de Mucugê, visando a restauração de 
imóveis integrantes do acervo arquitetônico tombado da cidade de Mucugê - Bahia, fls. 1-2. 
Salvador, 27 ago. 1983. 
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de agosto de 1984, foram elaboradas especificações iniciais para a restauração da Igreja95, 

da casa nº 3096 e do sobrado nº 8797, a serem executadas em caráter de emergência, 

constando de limpeza, escoramento, estabilização e demolições. 

No caso do sobrado nº 87, por solicitação do proprietário, algumas recomendações já haviam 

sido feitas em junho de 1983. No documento elaborado sobre o tema98, ao descrever-se o 

sistema construtivo da edificação, constatava-se que o principal problema era a deterioração 

das paredes. Deste modo, sugeriu-se a sua substituição “por alvenaria de blocos cerâmicos 

ou tijolinhos maciços”, bem como a substituição do piso de madeira da cozinha “por outro 

podendo ser de concreto armado”. Parte de uma verba enviada pela FNpM ao município foi 

destinada a este proprietário, no intuito de auxiliá-lo na compra de materiais. No entanto, não 

constam informações sobre o andamento ou conclusão de nenhuma das intervenções. 

Se nunca chegou a sediar um ET do IPHAN, houve, ao final da década de 1980, uma 

movimentação para a criação de um Escritório Técnico de Licenças e Fiscalização (ETELF) 

na cidade. O ETELF, experiência iniciada em 1984, em Salvador, foi fruto de um convênio 

entre o órgão de preservação federal (SPHAN/FNpM), estadual (IPAC) e a prefeitura daquela 

cidade visando uma atuação conjunta sobre as áreas tombadas. Buscava-se criar uma maior 

interlocução entre essas instâncias, tanto para a fiscalização das intervenções, quanto para 

discussões e orientações mais técnicas acerca de questões relativas à preservação ou ao 

ordenamento e uso do solo, por exemplo, que é de competência do município, mas afeta 

diretamente o destino da preservação dos conjuntos. Diante do crescimento de Mucugê, que 

não dispunha de um Código de Obras e muito menos de um Plano Diretor, foi firmado entre 

a SPHAN/FNpM, por meio da Diretora Gilka Goulart de Sant’Anna, o IPAC, por meio de sua 

Diretora Marcia Sant’Anna, e a PMM, através do prefeito Fulgêncio Landulpho Pereira, um 

Termo de Convênio99 para a criação do ETELF Mucugê. Embora se mencione o empenho do 

 
95 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Especificações para as obras de 
Restauração e Conservação a serem executadas em caráter de emergência da Igreja N. Srª. do 
Rosário em Mucugê/Ba, Pasta 19, fls. 9-10. Lençóis, 7 ago. 1984. 
96 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Especificações para as obras de 
Restauração e Conservação a serem executadas em caráter de emergência em benefício da 
Casa Dr. Rodrigues Lima, situada a Rua Rodrigues Lima - Mucugê/Ba. Pasta 19, fls. 11-12. 
Lençóis, 7 ago. 1984. 
97 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 016/84, 
assinada pelo arq. José Geraldo V. da Costa, processo nº 175.300-4776, fls. 5-7. Lençóis, 6 ago. 
1984. 
98 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 089/83, 
assinada pelo arq. Alberto João da Cruz, processo nº 175.300-4776, fls. 9-10. Salvador, 20 jun. 1983. 
99 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Termo de Convênio que celebram a 
Fundação Nacional Pró-Memória, com a interveniência da Secretaria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia e a Prefeitura 
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então prefeito em relatórios de 1989100 e 1990101, que já teria inclusive contratado um técnico 

para ocupar este novo espaço institucional, a iniciativa não foi efetivamente implantada102. 

Outra “restauração” que merece atenção neste período é a construção da Pousada Mucugê, 

citada no tópico inicial deste capítulo. O projeto enviado inicialmente pela EMTUR para a 

construção do empreendimento consistia na restauração da casa nº 30 da Rua Rodrigues 

Lima para abrigar a recepção e o acesso à Pousada, e na construção, ao fundo, de um longo 

módulo térreo em “L” para receber os apartamentos. Ao centro, jardim e parque infantil. 

Embora aprovado, solicitou-se o envio do projeto definitivo, com a reformulação do tratamento 

de alguns vãos e acessos internos, destacando-se ainda a existência de “pintura decorativa 

de grande valor artístico” nas paredes de um dos cômodos frontais da residência, cuja 

restauração deveria ser considerada103. Contestando algumas mudanças que alterariam, em 

sua visão, o partido arquitetônico da edificação, a SPHAN/FNpM encaminhou, juntamente 

com seu parecer técnico, três propostas alternativas de planta elaboradas pelo arquiteto 

responsável pelo ET Lençóis. Em 1988, foram solicitados recursos para o escoramento do 

imóvel. Segundo o representante do ET, alguns imóveis foram atingidos pelas fortes chuvas 

que ocorreram na região e a casa nº 30 teve “seu telhado parcialmente destruído e suas 

paredes, em estrutura de madeira e taipa-de-mão, seriamente abaladas”104. Em 1989, a 

EMTUR foi incorporada à Bahiatursa e a pousada não chegou a ser construída.  

Um novo anteprojeto só foi enviado em 1994 ao IBPC, desta vez pela empresa J e J Hotéis e 

Turismo. É possível verificar a partir de fotos arroladas ao processo que a edificação se 

encontrava em ruínas naquele momento, restando de pé apenas a fachada e parte das 

paredes internas, com fragmentos de sua estrutura em madeira, bem como das vedações em 

pedra e, aparentemente, adobe. Acreditamos que as citadas paredes com pintura decorativa 

tenham se perdido nos desabamentos provocados pela chuva em 1988. 

 
 

 
Municipal de Mucugê, visando um programa de ação no município de Mucugê-Bahia, Pasta 05, 
fls. 3-6. Salvador, 12 out. 1989. 
100 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Relatório de Viagem. Pasta 14, fls. 3-5. 
101 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Mucugê. Pasta 14, fls. 1-2. 
102 O ETELF não foi implementado devido a mudanças no governo estadual. 
103 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 12/85, assinada 
pelo arq. José Geraldo V. da Costa, processo nº 151.100-4795, fls. 66-67. Lençóis, 8 mai. 1985. 
104 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício nº 008/88, assinado por Claudio 
Lisias da Silva Bastos (Coordenador do Escritório Técnico da Chapada Diamantina), processo nº 
151.100-4795, fl. 43. Lençóis, 16 mar. 1988. 
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Figura 90 – Ruínas da casa nº 30 à Rua Rodrigues Lima. 

 
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. 

O novo projeto, apresentado em 1994, propôs a reconstrução do imóvel arruinado e um 

tratamento parecido na nova construção da parte posterior do lote, com um longo módulo de 

apartamentos em “L”. No entanto, por localizá-lo em um nível inferior ao do antigo casarão, 

que seria a entrada da pousada, o módulo de apartamentos foi proposto em dois pavimentos, 

ambos dotados de varandas voltadas para o jardim, que perpassam toda a sua extensão e 

dão acesso aos quartos. Junto ao projeto também foi encaminhado um memorial descritivo105, 

onde aponta-se que 

A estrutura da casa é constituída de paredes autoportantes de alvenaria de 
adobe, que apresenta algumas fissuras e deverão ser costuradas. Os 
elementos de alvenaria desaparecidos deverão ser reconstituídos em tijolo 
maciço, obedecendo fielmente às dimensões, alinhamento e espessuras 
indicadas nas plantas de execução. 

A solicitação foi rapidamente aprovada106 pelo IBPC, cujo parecer técnico destacou a 

“restauração” da casa e a contemporaneidade da arquitetura do bloco de apartamentos, 

realçando suas esquadrias, varandas e o volume da escada, tendo sido o projeto em questão 

posteriormente executado. 

Por fim, é preciso sinalizar outras importantes ações presentes no relatório sobre as 

irregularidades feito pelo IBPC, em 1994. A partir de reunião realizada com o prefeito e 

descrita no documento, destacam-se a assinatura de um convênio com o IPAC para a reforma 

do sobrado nº 88 da Praça Coronel Propércio, o antigo Snooker Bar, a intenção da prefeitura 

 
105 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Pousada de Mucugê, processo nº 
151.100-4795, fls. 15-26. 1994. 
106 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 231/94, 
assinada pelo arq. Eduardo Simas, processo nº 151.100-4795, fls. 32-33. Salvador, 4 jul. 1994. 
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de executar tanto a pavimentação do acesso ao Cemitério quanto loteamentos na área entre 

este equipamento e o núcleo tombado, bem como a existência de um projeto do 

Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia (DERBA) para a construção da 

estrada de contorno. Para além disso, o gestor municipal solicitou urgência na delimitação de 

uma área de proteção rigorosa para o conjunto – da qual trataremos a seguir. 

 

5.2.3 As tentativas de adequação do novo (1994-2009) 

Neste segundo momento da atuação do órgão na cidade, analisamos 33 processos cujas 

ações se desenvolveram no centro histórico. Deste total, verificamos 26 solicitações para a 

realização de intervenções sobre o conjunto. A grande maioria continuou sendo feita pelos 

moradores, responsáveis por 14 (53,85%), enquanto a prefeitura demandou outras 3 

solicitações (11,54%). Os não moradores se encarregaram por outras 5 (19,23%) e em 4 não 

conseguimos caracterizar o solicitante (15,38%). Destaca-se neste período, contudo, uma 

maior quantidade de intervenções com a participação de profissionais especializados e com 

prévia elaboração de projetos, invertendo-se a relação notada no período anterior. Das 26 

solicitações, houve participação de profissionais de arquitetura ou engenharia em 13 (50%), 

em oposição às 12 sem auxílio especializado (46,15%). Além disso, verificou-se a existência 

de projeto em 17 (65,38%), sendo 9 as intervenções realizadas sem projeto (34,62%). 

Figura 91 – Gráficos acerca do perfil das solicitações. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Uma dinâmica interessante de se destacar em torno da presença de profissionais 

especializados é a concentração da atuação em alguns deles entre os anos de 2002 e 2003. 

O engenheiro Antônio Carlos Hora Medrado foi o responsável técnico de 7 das 14 

intervenções com auxílio especializado, em muitas das quais executou projetos elaborados 

pelo designer Albano Neves e Sousa. Duas destas intervenções foram inclusive solicitadas 
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pela PMM, como a reforma da sede municipal e a construção de uma cobertura para o coreto 

da Praça Cel. Douca Medrado. Já a arquiteta Nélia Maria Paixão e Silva, que já foi servidora 

do IPHAN na região, esteve envolvida em 3 intervenções na Travessa do Banco do Brasil, 

tanto desenvolvendo um projeto para construção nova, como sendo contactada para realizar 

a adequação de uma construção nova embargada. 

Além disso, se as demandas em torno da realização de construções novas predominaram no 

período anterior, nota-se a partir daqui um maior equilíbrio em torno deste quesito. Foram 10 

solicitações para reforma e 8 para construções novas, além de mais 3 solicitações para 

reforma simplificada, 3 para restauração de edificações e 1 consulta prévia. Entre as 

solicitações para reforma ou reforma simplificada, 7 ocorreram na tipologia denominada de 

casas dos trabalhadores urbanos, 2 em estabelecimentos comerciais e 1 em exemplar da 

tipologia reduto dos senhores das terras. Observaram-se ainda 2 solicitações para 

restauração de edificações desta última tipologia e 1 outra intervenção deste tipo no cemitério.  

Em relação à burocracia, observou-se uma maior sistematização em relação à abertura e ao 

armazenamento dos processos a partir de 1994, agora acompanhados da respectiva guia de 

formação e do número de identificação. Acompanha-os também um formulário de 

requerimento que, embora já citado na Portaria nº 010/1986, parece ter sido incorporado à 

rotina do órgão em Mucugê apenas neste momento, e o Parecer Técnico, com essência 

similar à da IT, mas incorporando dados sobre a contextualização dos bens, histórico do 

processo e da documentação existente, definição da relação do bem com o conjunto, ou seja, 

se estava dentro do sítio tombado ou no seu entorno (área também denominada de 

expansão), incluindo por vezes também um resumo sobre a evolução urbana da cidade 

(extraído do IPAC/SIC). Mucugê continuou sob a jurisdição do ET Lençóis durante todo este 

período, no entanto, houve maior rotatividade em relação aos arquitetos responsáveis pelos 

pareceres. A 7ª CR do IPHAN passou a se chamar, no início dos anos 2000, 7ª 

Superintendência Regional do IPHAN – hoje apenas Superintendência do IPHAN na Bahia. 

Para compreender a atuação do IPHAN sobre o conjunto tombado neste período, revelou-se 

como fundamental um documento interno formulado pelo IBPC e intitulado Ações importantes 

e normas de intervenção nos núcleos históricos tombados pelo IBPC na região da Chapada 

Diamantina – Acervos arquitetônicos e paisagísticos das cidades de Lençóis, Mucugê e Rio 

de Contas (ANEXO B). O documento, aparentemente de difusão interna, elenca questões a 

serem exploradas na preservação dos referidos conjuntos, cujo primeiro ponto é justamente 

a “execução da delimitação de proteção rigorosa dos três núcleos [...]”. Versa ainda sobre 

questões como a cooperação entre IBPC, IPAC e prefeituras para obras de conservação e 
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restauração, implantação de escritórios técnicos, elaboração de Planos Urbanísticos e Leis 

de Ordenamento e Uso do Solo, além de tratar da captação de recursos. 

Mas, para além disso, é possivelmente a primeira ação mais incisiva do órgão sobre o 

estabelecimento de critérios de intervenção para estes conjuntos. Neste sentido, trata da 

inserção de edificações novas nos conjuntos antigos, defendendo que, para que ocorra uma 

melhor integração ao contexto, deve-se evitar a imitação da arquitetura antiga, “o que se 

constituiria num ‘pastiche’ inconcebível”. 

Áreas vazias nos três núcleos históricos devem ter seus projetos de ocupação 
cuidadosamente estudados, pois a inserção de novas edificações em áreas 
de valor histórico e arquitetônico deve ser realizada de forma a harmonizar-
se volumetricamente com o acervo existente, privilegiando a proporção 
correta entre “cheios” e “vazios”, a definição adequada da forma do telhado, 
as cores a serem usadas etc.107 

No entanto, é indicativo da manutenção de práticas aparentemente consolidadas no seio da 

instituição, calcadas na valorização de uma certa feição idealizada, o tratamento dispensado 

neste documento às intervenções nas edificações preexistentes. Primeiramente, defende-se 

a elaboração de um projeto “destinado a devolver as características originais de fachadas, 

telhados, volumetria etc. dos imóveis hoje desfigurados”. Entretanto, fica claro, em outros 

pontos do texto, que a desfiguração mencionada não se refere somente a novos elementos 

contrastantes com o conjunto, como, por exemplo, a instalação de janelas industrializadas em 

alumínio. Algumas ações questionadas no período anterior pelos técnicos da SPHAN/FNpM 

são também abordadas aqui, frisando-se a impossibilidade da colocação de revestimentos 

em pedra nas fachadas ou em parte delas, bem como de azulejos e chapiscos, e 

considerando-se também as platibandas como elementos espúrios. Segundo o texto, os 

imóveis porventura já alterados “devem retomar suas feições originais” a partir de estudos 

individualizados para cada caso, de modo que as edificações pudessem recuperar “suas 

características antigas”. Outro elemento espúrio citado neste trecho são as “cores berrantes” 

nas fachadas das edificações. Havia o entendimento naquele momento de que o conjunto 

deveria ter uma referência cromática. Para isso, sugeriu-se um estudo minucioso sobre as 

cores das fachadas e esquadrias dos imóveis. Em suma, no tocante às intervenções em 

edificações preexistentes, retoma-se algumas das principais posturas que caracterizaram as 

práticas do IPHAN em Mucugê desde o início dos anos 1980. 

 
107 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ações importantes e normas de 
intervenção nos núcleos históricos tombados pelo IBPC na região da Chapada Diamantina – 
Acervos arquitetônicos e paisagísticos das cidades de Lençóis, Mucugê e Rio de Contas, 
processo nº 010.120-4784, fl. 10-11. 
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Em junho de 1995, a 7ª CR do IPHAN apresentou a Proposta para a Delimitação da Área de 

Proteção Rigorosa de Mucugê108, através da qual seria possível, segundo a minuta, 

estabelecer “rígidos critérios para intervenções na área protegida” e promover o crescimento 

do entorno, que também obedeceria a determinados critérios, mas de forma menos rígida, 

“viabilizando a indispensável expansão urbana da Cidade de forma ordenada e disciplinada”.  

Duas áreas de proteção são mencionadas no documento: a Área de Proteção Rigorosa do 

Núcleo Histórico compreenderia o trecho mais antigo da cidade, abarcando as duas vias 

principais (Rua Direita e Rua Rodrigues Lima), desde as igrejas em suas extremidades até a 

intersecção localizada na Praça Coronel Propércio, bem como a Rua da Ponte e a Rua da 

Várzea; já a Área de Proteção Especial do Cemitério Santa Isabel, também sinalizada como 

de proteção rigorosa, abrangeria 80 metros na área fronteira ao cemitério, 500 metros em 

ambos os lados, bem como a face do Morro do Cruzeiro até o seu topo, onde o Cemitério está 

encravado. 

É relevante destacar que embora o documento de 1994 tenha trazido em seu título menção 

explícita ao estabelecimento de normas de intervenção, bem como tratado de uma série de 

pontos a serem considerados nas intervenções, não houve qualquer sinalização sobre a 

definição de tais critérios na proposta de delimitação das áreas de proteção rigorosa. Apenas 

destaca-se que em ambas as áreas, os “projetos para reforma de imóveis ou construções 

novas receberão rigor especial na análise”. Ademais, entendia-se ali que todos os projetos a 

serem analisados pelo IPHAN deveriam apresentar, juntamente com a escritura, plantas de 

localização, de situação e cobertura, plantas baixas, cortes e fachadas, além de uma 

documentação fotográfica do imóvel, memorial do projeto, detalhamentos – especialmente 

das esquadrias –, especificações técnicas dos materiais e serviços, bem como projetos 

complementares, caso necessários. A questão da paisagem foi mencionada apenas na 

conclusão, porém, de forma vaga. 

Embora houvesse este posicionamento em torno da necessidade do envio de projetos 

acompanhados de documentação fotográfica e de memorial detalhado, não chegou ser um 

empecilho para a análise – e muito menos para a aprovação – o envio de croquis e desenhos 

esquemáticos. O fato é que solicitações desse tipo foram se tornando cada vez mais incomuns 

ao longo dos anos seguintes, enquanto projetos assinados por arquitetos ou engenheiros se 

tornaram mais frequentes a partir desse período. 

 
108 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Área de delimitação de proteção 
rigorosa do núcleo histórico tombado da cidade, processo nº 010.120-4784, fls. 5-9. Salvador, 28 
jun. 1995. 
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Dada a natureza e conteúdo do documento, especialmente quando se destaca a reivindicação 

de antigos prefeitos e da comunidade por esta delimitação e pela flexibilização das áreas de 

entorno, nos parece que o documento surtiu mais efeito sobre a definição das áreas que não 

estariam sob uma proteção mais “rígida”, como uma forma de reduzir a imprecisão sobre as 

intervenções nestas áreas mais novas, do que na definição de critérios para as áreas de 

proteção rigorosa. 

Em decorrência disto, foi criada a Lei Municipal nº 275 de 14 de junho de 1996, na gestão do 

prefeito Fernando Medrado, institucionalizando e delimitando as áreas de proteção rigorosa. 

As poligonais descritas são idênticas às do primeiro projeto elaborado pelo IPHAN, salvo no 

que se refere à distância lateral da área de proteção do Cemitério, que passou de 500 para 

300 metros em cada lado (ANEXO C). A poligonal do núcleo histórico é ainda muito parecida 

com a delimitação do centro histórico do IPAC/SIC que utilizamos neste trabalho. Segundo o 

Art. 4º desta lei, as normas de uso e ocupação do solo relativas à cidade, incluindo as áreas 

de entorno, seriam posteriormente “disciplinadas em ato do Poder Executivo Municipal”. 

Cabe aqui mencionar que mesmo se tornando objeto de uma lei municipal, pelo que 

conseguimos apurar, as áreas de proteção rigorosa em tempo algum foram regulamentadas 

pelo Conselho Consultivo do IPHAN como preconizava a minuta. E, embora tais áreas até 

sejam mencionadas em alguns processos, não foram encontradas muitas referências 

explícitas à sua delimitação. O que se observa nos pareceres a partir daí é o citado 

estabelecimento da relação entre determinado bem e o conjunto, demarcando se o mesmo 

se localizava dentro no sítio tombado109, em referência ao centro histórico, ou nas áreas de 

entorno/expansão. 

De todo modo, uma determinada forma de atuação parece ter se cristalizado com duas 

abordagens distintas a partir daquele momento, uma para o núcleo histórico da cidade e outra 

para seu entorno. Abordagens que refletem espacialmente a delimitação das poligonais 

estabelecidas pela Lei Municipal nº 275/1996, e, em termos de conteúdo, o documento 

produzido pelo IBPC em 1994, cujas diretrizes para o centro histórico sinalizavam 

preocupação com a criação de falsos históricos em relação à inserção de novas edificações 

no conjunto antigo, mas, em contrapartida, preconizavam um outro tratamento para as 

edificações preexistentes, focado no retorno à uma feição original. 

O tratamento dado às intervenções nestas edificações mais antigas pode ser observado a 

partir de dois processos relativos à tipologia casas dos trabalhadores urbanos. Um deles se 

 
109 Embora destaque-se que, na ausência da delimitação do tombamento do conjunto, como já 
destacamos, a atuação do IPHAN sedimentou-se sobre toda a área da cidade. 
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refere à reforma da fachada da casa nº 114, localizada na Rua Direita do Comércio, para 

abrigar uma pousada. Em maio de 1994, a proprietária solicitou permissão para substituir “a 

platibanda antiga pelo beiral tradicional”110. Poucos dias depois, o órgão emitiu um parecer no 

qual o técnico concorda “totalmente com a eliminação da platibanda reconstituindo-se o antigo 

beiral da fachada”111, e solicita fotografias da antiga e da atual fachada para comprovação. A 

platibanda, no entanto, não foi removida. 

Figura 92 – Pousada Santo Antônio à Rua Direita, antiga casa de nº 114, 2021. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 

O outro se refere à solicitação para reforma da fachada da edificação nº 198112, localizada na 

Praça Prof. Honório Pina. Embora referente a apenas um imóvel, a edificação possuía três 

diferentes composições na fachada. Contavam estas com uma série de frisos acima das 

portas e nas platibandas, além de paredes chapiscadas. A proposta consistia em remover os 

frisos e o chapisco das paredes para compor uma nova fachada “com beiral ou estilo colonial 

de parede lisa [...]”, detalhada em croquis esquemáticos anexados. 

 
 
 
 

 
110 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício de Ana Olimpia Hora Medrado 
ao arq. Eduardo Simas, processo nº 151.300-4787, fl. 2. Mucugê, 9 mai. 1994. 
111 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 166/94, 
assinada pelo arq. Eduardo Simas, processo nº 151.300-4787, fl. 5. Salvador, 12 mai. 1994. 
112 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício nº 19/90, enviado por Everaldo 
da Silva Araújo ao arquiteto Eduardo Simas, processo nº 175.350-4833, fl. 2. Mucugê, 15 fev. 1996. 
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Figura 93 – Croqui para reforma da edificação nº 198 à Praça Prof. Honório Pina. 

 
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. 

Cerca de uma semana depois da solicitação, em fevereiro de 1996, a intervenção foi 

aprovada. Embora não exista nenhuma documentação arrolada ao processo que comprove 

tal fato, o técnico responsável pelo parecer afirma que este é “um dos imóveis 

descaracterizados da cidade tombada”113, por sua platibanda, parede chapiscada e pelos 

ornatos decorativos que teriam sido colocados recentemente. Destaca, assim, o “caráter 

positivo da intervenção”, sinalizando que o beiral “deve obedecer às características dos beirais 

antigos existentes na cidade (em ‘cachorros’ de madeira ou caibro corrido)”. 

Havia, por outro lado, como já sinalizamos, um tratamento diferente em relação à inserção de 

construções novas no centro histórico, que preconizava o cuidado com a integração da nova 

edificação para que esta não imitasse a arquitetura antiga. No entanto, na prática, o que 

ocorria era uma simplificação daquela linguagem arquitetônica atrelada ao colonial. Caso 

ilustrativo é o da solicitação para reforma e ampliação de residência localizada na Praça XV 

de Novembro s/n, realizada em 2003 por Antonio Carlos Hora Medrado e Albano Neves.  

A edificação em questão possuía telhado em duas águas com caimento voltado para a frente, 

porém, sua fachada era recuada em relação à rua, formando um jardim frontal em seu acesso. 

Já construída quando o conjunto foi tombado, a casa foi descrita no parecer como sendo do 

século XX justamente por conta destas características, frisando-se os “gradis simples”, os 

“vãos de janelas largos” e caracterizando-a como um imóvel “sem valores arquitetônicos a 

preservar”114. Assim, além da ampliação, a proposta consistia em alinhar a edificação aos 

imóveis vizinhos, tanto em relação à fachada, que passaria a ocupar a testada do lote, quanto 

 
113 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 089/96, 
assinada pelo arq. Eduardo Simas processo nº 175.350-4833, fl. 7. Salvador, 22 fev. 1996. 
114 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Parecer Técnico nº 56/03, assinado 
pela arq. Rita de Cássia Farias Monteiro, processo nº 01502.000107/2003-11, fls. 10-11. Salvador, 28 
mar. 2003. 
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em relação à posição e altura da cumeeira, o que modificaria completamente o seu aspecto 

externo, sendo esta uma das 4 solicitações que demandaram alteração na implantação. 

A extensão da fachada e da cobertura para dar continuidade ao alinhamento das edificações 

vizinhas eram vistas como positivas, levando-se em consideração as características que eram 

almejadas pela instituição para o conjunto em busca da manutenção de sua homogeneidade. 

Algumas recomendações deveriam ser seguidas para a aprovação, dentre elas a questão da 

integração da nova fachada à preexistência, evitando-se criar um falso histórico. 

Recomendava-se, assim, que na construção “deve-se utilizar os materiais, alinhamento, 

escala da edificação e dimensões de vãos conforme o padrão existente no conjunto, mas, 

buscando soluções decorativas mais despojadas e modernas”. 

Entretanto, embora evidencie-se ao longo do parecer a orientação no sentido de se criar “uma 

arquitetura moderna em um contexto de época”, a preocupação incidiu essencialmente sobre 

os ornatos, em particular sobre a sua remoção/simplificação. Deste modo, por intervenção da 

arquiteta da instituição, a cimalha foi modificada, os cunhais tiveram detalhes removidos, bem 

como sugeriu-se a troca de janelas em guilhotina por outro tipo em duas folhas e a troca da 

porta de folhas cegas por outra similar às janelas.  

Figura 94 – Edificação à Praça XV de Novembro com a antiga fachada recuada (esquerda), 1978, e 
com a nova fachada resultante desta intervenção (direita), 2020. 

 
Fonte: Rede de Arquivos IPHAN (esquerda), editada pelo autor, e fotografia do autor (direita). 

Corrobora o tratamento dado à inserção de novas edificações também o caso de algumas 

novas construções na Travessa do Banco do Brasil, cujos processos datam daquele mesmo 

ano. O edifício em questão, um sobrado cuja implantação ocupava todo o lote, havia sido 

construído com um pavimento recuado a partir de orientações da arquiteta Nélia Paixão, em 

desobediência ao projeto aprovado. Deste modo, a arquiteta da instituição sinalizou um 

acordo com o proprietário para que o mesmo fizesse “o sobrado pleno, conforme projeto 
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aprovado, colocando a parede na testada frontal [...]”115, e concluiu com seu entendimento 

acerca da intervenção: 

Não se trata de edificação histórica, porém institucionalizar o pavimento 
recuado em uma cidade como Mucugê, preservada, é um perigoso 
precedente, uma vez que se trata não de uma adequação as necessidades 
de uso do nosso tempo, e sim um adendo desqualificante em construções 
antigas, e uma falsa cópia de colonial em construções novas executadas em 
lacunas no centro tradicional. Fazendo surgir um terceiro modelo de 
edificação “colonial” que nunca existiu e que passa a ser apreendido como 
verdadeiro.  

Importante destacar, contudo, que a intervenção não preenchia propriamente uma lacuna no 

centro histórico. A travessa onde se localiza, acessada no encontro da Rua Direita com a 

Praça Coronel Propércio, possui uma configuração estreita que pouco permite sua visibilidade 

a partir das ruas principais. Além disso, o IPAC/SIC não apontou a existência de qualquer 

edificação naquele local até 1980. Naquele momento, as únicas edificações existentes na 

Travessa eram as duas da esquina da Rua Direita: do lado esquerdo, o prédio que deu lugar 

à edificação em estilo patrimônio que hoje sedia o Banco do Brasil, e, do lado direito, o 

sobrado demolido pela população logo após o tombamento. 

As novas edificações passaram a adotar um aspecto “colonial” simplificado como forma de se 

integrar ao contexto urbano e atender com mais facilidade às exigências feitas pelo IPHAN. 

No caso da construção de um supermercado116 no mesmo logradouro, também em 2003, cujo 

projeto foi desenvolvido pela supracitada arquiteta, a utilização de um pavimento recuado foi 

negada verbalmente já de antemão pela técnica do IPHAN. A proposta aprovada 

correspondeu a algo muito próximo às edificações comerciais antigas da cidade, com 

cobertura em duas águas voltadas para frente e fundo do lote, três portas em madeira com 

folhas cegas, com ritmo de aberturas equilibrado e parede lisa.  

Um terceiro caso neste mesmo local diz respeito a um imóvel117 vizinho a este supermercado, 

que teve sua construção iniciada sem a autorização do IPHAN, havendo a necessidade de 

um projeto de adaptação. Para isso, a proprietária recorreu também à arquiteta Nélia Paixão, 

que elaborou as modificações visando a aprovação do projeto e a liberação da obra.  

O pavimento inferior, cuja fachada seria recuada em relação à rua, ganhou um hall de acesso 

interno para garantir a implantação alinhada à testada do lote. Já o pavimento superior 

previsto foi acomodado no desvão do telhado para manter as características de uma 

 
115 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 25/03, assinada 
pela arq. Raymara Gama da Luz, processo nº 01502.000152/2003-75, fl. 9. Lençóis, 30 set. 2003. 
116 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Processo nº 01502.000502/2003-01. 
117 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Processo nº 01502.000232/2003-21. 
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edificação térrea. Além da revisão das alturas dos pavimentos, também foi deliberado que a 

proprietária executasse quatro portas na fachada frontal. Em relação à cobertura, embora a 

água frontal tenha sido proposta com caimento voltado para a rua, escondia outro telhado 

com caimento para a lateral.  

O resultado ao nível da rua, contudo, foi o de uma edificação comercial com aspecto similar 

ao da sua vizinha descrita anteriormente, se diferenciando apenas pelo número de portas e 

pelo desenho das bandeiras. Ao final de 2004, foram abertas janelas entre as portas e o beiral, 

no mesmo alinhamento das primeiras, possivelmente tendo como referência as aberturas dos 

entressolhos ou sótãos muito frequentes na tipologia das casas dos capangueiros, 

modificação que foi aprovada pelo IPHAN. 

Figura 95 – Edificações à Travessa do Banco do Brasil, 2022. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 

Deste modo, observamos em 11 casos a reprodução de elementos históricos. É digno de 

nota, a respeito desse processo, que as edificações em “estilo patrimônio” podem ludibriar até 

mesmo os especialistas e profissionais da área. No memorial118 em que descreve o projeto de 

adaptação, a arquiteta responsável pelo projeto afirma que “na rua onde situa-se o imóvel, já 

existem três prédios de dois pavimentos, sendo um deles (a sede do Banco do Brasil) antigo”. 

Tal informação é ainda replicada pela arquiteta do IPHAN no parecer. 

Unidade residencial, no Beco do Banco do Brasil. Beco este, que apesar de 
ser antigo, possui apenas uma construção tradicional que é o Branco do 

 
118 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Memorial Descritivo, processo 
nº 01502.000232/2003-21, fl. 13. 
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Brasil, as outras são intervenções contemporâneas, mas seguindo a 
linguagem do colonial.119 

Se durante o período anterior haviam orientações para a utilização de materiais da região 

para que as intervenções não contrastassem com a “técnica construtiva local”, mas no período 

aqui analisado observa-se que foram reduzidas drasticamente as menções a materiais ou 

técnicas construtivas locais, o que se verificou em apenas 3 processos. À parte a liberação 

da implantação recuada de uma residência como forma de preservar um muro de pedra seca 

preexistente120, a questão só foi abordada nos casos da restauração dos sobrados nº 87 e 88 

à Praça Coronel Propércio. E, mesmo assim, somente quando se descreve o sistema 

construtivo da edificação.  

Já a questão da proibição do uso da pedra como revestimento foi abordada apenas no caso 

da reforma do clube, em decorrência da construção da Praça dos Garimpeiros. Incialmente, 

lamentou-se a existência desta edificação (frisando-se que era uma edificação construída no 

século XX) por cobrir a visão da praça, já que o principal acesso ao local seria feito pelo centro 

histórico, ao mesmo tempo em que se questionava o portal por ser conflitante com a 

linguagem moderna do restante do projeto.  

Figura 96 – Acesso para a Praça dos Garimpeiros, que contou com demolição de parte do clube para 
alargamento da via e construção do portal; notar os revestimentos em pedra. 

 
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. 

Ao final, a arquiteta do IPHAN questionou ainda o revestimento de ambas as construções feito 

em pedra, aconselhando, como providência inicial, “a retirada do revestimento das fachadas 

do centro social e do portal, rebocando-os e pintando-os, ou simplesmente cobrindo-o com 

 
119 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Parecer Técnico nº 110/03, assinado 
pela arq. Raymara Gama da Luz, processo nº 01502.000232/2003-21, fls. 19-20. Salvador, 30 out. 
2003. 
120 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Processo nº 01502.000051/2003-02. 
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massa e pintando em seguida, preferencialmente em cor clara, neutra”121. É curioso notar, 

todavia, que além de não ter sido retirado o revestimento e de ter sido incorporado ao 

paisagismo uma série de blocos de pedras naturais já existentes no local, alguns dos 

elementos que foram posteriormente incorporados à praça, como o portal e um coreto, foram 

revestidos com pedras locais. 

A pintura foi abordada em 8 solicitações. A partir de 1996, nota-se a recomendação para a 

utilização de cores claras ou “em tom pastel” nas fachadas, não havendo mais a exigência da 

cor branca. E, de 2003 em diante, observa-se a recomendação para a pintura das esquadrias 

em cores primárias ou secundárias, particularmente a partir da supracitada intervenção na 

edificação localizada na Praça XV de Novembro s/n. Orienta-se que a fachada deve ser 

pintada em “cores pastéis” e as esquadrias em “cores primárias ou complementares”. 

Por outro lado, nota-se, em parecer de um dos já citados imóveis da Travessa do Banco do 

Brasil, o entendimento de que “na pintura não poderão ser aplicadas cores fortes e que não 

façam parte do contexto de cidades históricas, como por exemplo, vermelhos intensos, 

amarelo ouro, entre outras”122. Mesmo se fazendo cada vez mais presentes nas fachadas dos 

imóveis, nem a utilização de “cores berrantes” era avalizada pela instituição, nem a pintura 

diferenciando a presença de estabelecimentos distintos no mesmo imóvel, como ilustra o 

parecer sobre a solicitação para pintura da edificação nº 16 à Praça XV de Novembro123, onde 

entende-se que este tipo de pintura “depõe contra a unidade da fachada do imóvel”124. 

Já a questão da paisagem ou dos impactos à ambiência foi abordada em 14 ações, seja 

destacando-se a desfiguração causada por alguns elementos, como o padrão de energia da 

Telemar instalado na calçada e uma pintura mural feita na empena de uma edificação, ou a 

partir da preocupação com a visibilidade das novas ampliações a partir das ruas.  

O caso mais significativo em torno da preservação paisagística, que considera a estrutura e 

os processos históricos de formação do traçado urbano de Mucugê, foi o da solicitação para 

a construção de uma pousada aos fundos da Igreja Matriz de Santa Isabel. Além de destacar 

que o terreno em questão faz parte da área de proteção rigorosa, o arquiteto do IPHAN 

 
121 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Parecer Técnico nº 70/02, assinado 
pela arq. Rita de Cássia Farias Monteiro, processo nº 01502.000334/2001-84, fls. 48-49. Lençóis, 25 
out. 2002. 
122 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Parecer Técnico nº 122/03, assinado 
pela arq. Raymara Gama da Luz, processo nº 01502.000502/2003-01, fls. 2-3. Salvador, 10 dez. 
2003. 
123 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Processo nº 01502.000407/2002-46. 
124 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Parecer Técnico nº 98/02, assinado 
pela arq. Rita de Cássia Farias Monteiro, processo nº 01502.000407/2002-46, fl. 4. Lençóis, 10 dez. 
2002. 
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chamou a atenção para questões relativas à ambiência da Igreja, considerando, para que esta 

seja preservada, “incompatível a liberação de qualquer construção nesse local”. 

Neste lado da via pública, onde se encontra a Igreja, nenhuma construção 
antecede o monumento na chegada à cidade de Mucugê e as suas 
imediações apresentam-se com as visuais desimpedidas, facilitando 
enormemente a percepção da edificação e da paisagem de fundo 
desimpedidas [...].125 

Algumas recomendações se mantiveram ainda constantes para o conjunto, como a utilização 

de coberturas em telhas cerâmicas tipo capa e canal de cor clara, fachadas emassadas e 

pintadas, e ritmo equilibrado das aberturas, muitas vezes enquadradas nos “parâmetros 

exigidos” pelo IPHAN para a área. Enquanto isso, outros elementos continuaram sendo vistos 

como irregulares, como se nota a partir do parecer126 acerca da construção de uma residência 

na subida do Lagedão, onde destaca-se que não seria permitida a “utilização de elementos 

estranhos à arquitetura local tipo: telhado de eternit, esquadrias de alumínio, portas de ferro, 

azulejos na fachada, etc.” 

Cabe, por fim, destacar a proposta de restauração e adaptação do sobrado nº 88, localizado 

na Praça Coronel Propércio, que foi capitaneada pelo IPAC, a partir de 1994. A proposta 

consistiu na instalação de um restaurante, um bar e uma mercearia no pavimento térreo da 

edificação, com os cômodos de serviço necessários, além de um centro cultural no pavimento 

superior, que contaria com auditório, salões e áreas para artesanato. 

Embora seja uma edificação tão significativa para o conjunto quanto a de nº 87 daquela 

mesma praça – importância reconhecida no próprio parecer127 – e já tenha sofrido com o 

desabamento de parte do seu anexo posterior àquela altura, nem o projeto apresentado nem 

o parecer técnico se aprofundaram em informações e análises que seriam importantes para 

fundamentar este tipo de intervenção. Não constam análises do seu estado de conservação, 

das técnicas construtivas e dos materiais utilizados na construção, das patologias e problemas 

a serem enfrentados, muito menos instruções sobre o escoramento a ser feito e o tratamento 

a ser dispensado à restauração da edificação. Um memorial descritivo não chegou a ser 

apresentado pelo IPAC, apenas o levantamento cadastral e as plantas, cortes e fachadas da 

nova proposta. As únicas recomendações do parecer dizem respeito ao tipo das telhas e ao 

 
125 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Parecer Técnico nº 0615/01, assinado 
pelo arq. Francisco de Assis Salgado de Santana, processo nº 01502.000256/2001-18, fls. 4-5. 
Salvador, 12 nov. 2001. 
126 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 314/96, 
assinada pela arq. Nadir Gomes Franco Lima, processo nº 175.200-4802, fl. 5. Salvador, 23 set. 
1996. 
127 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 318/94, 
assinada pelo arq. Eduardo Simas, processo nº 175.400-4772, fls. 11-13. Salvador, 11 out. 1994. 
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madeiramento do telhado, bem como à necessidade de se efetuarem pesquisas para definir 

as cores da fachada. Um novo projeto foi apresentado em junho de 1995, com alterações no 

programa. Após aprovar a intervenção, o arquiteto responsável pelo parecer128 do IPHAN 

frisou a importância, para projetos futuros, de um memorial descritivo e de especificações 

sobre os materiais e serviços a serem executados em obras desse tipo. 

Quanto às fachadas aprovadas, as alterações propostas para a fachada lateral consistiram 

na abertura de uma porta, bem como na modificação das vergas e na abertura de janelas no 

anexo posterior. Já para a fachada principal, voltada para a praça, foi proposta a manutenção 

das esquadrias rasgadas até o piso do seu pavimento superior, com os respectivos guarda-

corpos em ferro, e a alteração de quatro portas do pavimento térreo, a partir da instalação de 

bandeiras em ferro para que tivessem a mesma configuração das outras três.  A execução, 

contudo, seguiu outro caminho. As sete portas do pavimento inferior passaram a ser todas 

compostas por folhas lisas de madeira, as esquadrias superiores da fachada frontal ganharam 

sacadas individualizadas e o friso que marcava a separação dos dois pavimentos foi 

removido. Já nas novas aberturas da fachada lateral, diferentemente do que estava previsto 

no projeto, foram instaladas janelas em guilhotina. Esta foi a única intervenção que ocasionou 

mudança de uso e uma das 4 que promoveram modificações nas aberturas. 

Figura 97 – Sobrado nº 88 à Praça Cel. Propércio, após intervenções mais recentes, 2020. 

 
Fonte: Fotografia do autor. 

 
128 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Informação Técnica nº 202/95, 
assinada pelo arq. Eduardo Simas, processo nº 175.400-4772, fls. 2-4. Salvador, 9 jun. 1995. 
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5.2.4 Da uniformização dos procedimentos (2010-2018) 

A reorganização da instituição, em 1994, ensejou um período de maior estabilidade após o 

turbulento início da década de 1990. O que de fato ocorreu, com seus altos e baixos, durante 

cerca de 20 anos. Entretanto, após o golpe parlamentar que depôs a Presidenta Dilma 

Rousseff, em 2016, a política de austeridade implantada pelos governos neoliberais 

subsequentes representou ameaças e cortes de investimento para as políticas culturais. 

Ainda em 2016, o então presidente Michel Temer chegou a extinguir o MinC, mas voltou atrás 

dias depois, após as manifestações que ocuparam sedes do órgão pelo Brasil, como o Palácio 

Gustava Capanema. Com o início do governo Bolsonaro, em 2019, os ataques às instituições 

culturais se intensificaram. Através da reforma ministerial anunciada no início desta gestão, o 

MinC foi extinto; a Secretaria Especial da Cultura, criada em seu lugar, esteve vinculada 

inicialmente ao Ministério da Cidadania e hoje integra a estrutura do Ministério do Turismo. 

Diante deste contexto de instabilidade e aparelhamento político no comando do IPHAN, 

inédito em sua profundidade e abrangência, optamos por analisar aqui apenas os processos 

iniciados até o ano de 2018, mesmo tendo consultado alguns que se desenvolvem até 2021. 

Entendemos que ainda não existe um distanciamento temporal adequado que nos permita 

avaliar as consequências em termos de transformação real da prática de preservação, embora 

sejam muitos os indícios que mostram a perseguição infrene a esse objetivo. 

No início da década de 2010, os processos passaram a tramitar pelo sistema de Controle de 

Processos e Documentos (CPROD) e, a partir de 2017, a gestão documental foi totalmente 

integrada ao SEI, passando a tramitar apenas por meio digital. Teve grande impacto nas 

análises técnicas do período, como destacamos anteriormente, a entrada em vigor, em 22 de 

dezembro de 2010, da Portaria IPHAN nº 420, que substituiu a Portaria nº 010/1986, dispondo 

sobre os procedimentos necessários para a aprovação das intervenções solicitadas ao órgão.  

Além de definir os tipos de intervenção, como reforma simplificada, reforma, construção nova 

e restauração, que resultam na requisição de diferentes documentos, a Portaria nº 420/2010 

estabeleceu a necessidade da apresentação de anteprojeto – a ser posteriormente 

complementado pelo projeto executivo – composto minimamente por plantas de situação, 

implantação e cobertura, plantas baixas dos pavimentos, cortes em diferentes sentidos, 

fachadas e indicação dos elementos a serem construídos e/ou demolidos. Está dispensada a 

apresentação de anteprojeto apenas nos casos de reformas simplificadas, caracterizadas 

como “obras de conservação ou manutenção que não acarretem supressão ou acréscimo de 

área”, para as quais basta a descrição da intervenção no corpo do requerimento. 

Das 15 ações relativas ao centro histórico observadas no período, 14 dizem respeito a 

intervenções, das quais 10 foram solicitadas por moradores (71,43%), 3 por não moradores 



 

 

229 

(21,43%), além de 1 não identificada (7,14%), mantendo o predomínio de solicitações locais 

também identificado anteriormente. Entretanto, através dos processos não é possível precisar 

se estes solicitantes são antigos moradores ou novos atores oriundos das atuais dinâmicas 

de crescimento. 

Além disso, observa-se a sedimentação da tendência de inversão no tocante ao auxílio 

especializado e à presença de projeto nas solicitações, levando ao desaparecimento das 

solicitações feitas sem estes elementos. Deste total, verificaram-se 12 intervenções 

supervisionadas por profissionais especializados (85,71%) em contraposição às 2 sem o 

auxílio destes (14,29%). Além disso, em 11 intervenções houve elaboração de projeto 

(78,57%), enquanto as outras 3 não dispuseram de nenhum esboço mais detalhado (21,43%). 

Cabe destacar, contudo, que estas 3 intervenções realizadas sem projeto, dentre as quais 

estão as duas realizadas sem profissional especializado, dizem respeito justamente a 

intervenções irregulares realizadas sem a autorização do IPHAN. Ou seja, todas as 

intervenções propriamente ditas que ocorreram no período contaram com a participação de 

algum profissional. 

Figura 98 – Gráficos acerca do perfil das solicitações. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A respeito dessas intervenções, duas questões sobressaem. Primeiramente, a presença de 

dois profissionais muito atuantes no período anterior: o designer Albano Neves, atuante em 3 

intervenções, e o engenheiro Antônio Carlos Hora Medrado, responsável técnico por uma. 

Observa-se também a presença do engenheiro Charles Tony Novais Lima, proprietário da 

casa nº 149 à Rua Direita do Comércio, em 3 intervenções. A atuação deste profissional se 

deu, contudo, de forma bastante conflituosa com a instituição, tendo em vista que as três 

obras em que esteve envolvido se caracterizaram por ampliações verticais ou horizontais sem 

a autorização do IPHAN e de grande impacto visual para o conjunto. 
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Outra relação sedimentada neste período diz respeito ao aumento do número de reformas e 

a diminuição do número de construções novas no centro histórico. Foram 10 solicitações de 

reforma e apenas 1 solicitação para construção nova, além de 2 para reforma simplificada e 

1 para instalação de equipamento publicitário. Das intervenções de reforma em edificações 

preexistentes, identificamos 7 na tipologia denominada casas dos trabalhadores urbanos, 1 

na dos antigos redutos dos senhores das terras e 1 relativa à arquitetura cemiterial. Embora 

desde 2009 a análise dos processos tenha se concentrado no ET Rio de Contas, atualmente 

a dinâmica vem se alterando. Respondem a pareceres destes últimos anos arquitetos ligados 

tanto ao ET Lençóis, quanto lotados na Superintendência do IPHAN na Bahia. 

Este período é marcado, entretanto, por um grande número de construções executadas sem 

a autorização do IPHAN. Em se tratando do centro histórico, são significativos dois casos 

verificados na Rua Direita em casas denominadas dos trabalhadores urbanos. Um deles, 

iniciado em junho de 2010, consistiu na solicitação para reforma da edificação nº 149, feita 

pelo proprietário Charles Tony Novais Lima. A edificação possuía apenas duas portas na 

fachada e paredes externas feitas em adobe, afastadas das edificações vizinhas. A 

intervenção foi aprovada sob o pretexto de consistir em pequenos reparos em prol da 

recuperação da fachada. Importante destacar que se encontra no parecer129 da arquiteta do 

IPHAN, de agosto de 2010, a única menção encontrada a técnicas construtivas tradicionais 

neste período, recomendando-se que deveria “[...] ser utilizado o mesmo sistema construtivo 

existente, ou seja, tijolos de adobe”. 

Posteriormente, o proprietário solicitou a regularização de uma laje construída no imóvel que 

não constava na primeira solicitação, e que, segundo ele, foi feita para estabilizar e amarrar 

a estrutura. A regularização foi aprovada, destacando-se, contudo, a impossibilidade da futura 

construção de um segundo pavimento. Em junho de 2013, no entanto, a Chefe do ET Rio de 

Contas emitiu um Termo de Embargo devido ao fato de o proprietário ter iniciado a construção 

de um anexo com um pavimento superior, prejudicando a leitura do conjunto ao exceder a 

altura da cumeeira da antiga edificação, além de ter expandido o edifício em direção aos 

fundos do terreno. Apesar disso, a obra foi executada e, mesmo com a emissão de um Auto 

de Infração e da especificação dos serviços necessários para a demolição do pavimento 

superior do anexo, não se observam modificações neste sentido. 

 

 
129 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Parecer Técnico nº 0364/10, assinado 
pela arq. Maria Rosa de Carvalho Andrade, processo nº 01502.002173/2010-54, fls. 22-23. Salvador, 
13 ago. 2010. 
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Figura 99 – Edificação nº 149 à Rua Direita antes da reforma (esquerda) e após as modificações 
empreendidas sem autorização do IPHAN. 

 
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. 

Embora ampliações verticais como esta não sejam frequentes no conjunto tombado 

mucugeense, muitas são as ampliações horizontais, especialmente na Rua Direita, como a 

que se verifica na casa nº 147, vizinha à supracitada. Neste caso, cabe destacar que o imóvel 

foi alvo de disputas entre o proprietário e o IPHAN durante décadas. A antiga edificação, que 

contava com uma interessante fachada com platibanda vazada, portas em verga reta e 

cunhais, foi completamente descaracterizada, sendo o proprietário alvo de um embargo ainda 

em 2003. O IPHAN defendia naquele momento a “restauração e revitalização” da fachada, 

inclusive dos seus elementos decorativos com base em fotografias130. Entretanto, no ano 

seguinte, outra arquiteta do órgão recomendou em seu parecer a elaboração de uma proposta 

“que se caracterize como uma releitura da fachada da casa antiga, ao mesmo tempo 

apresentando-se como nova, de maneira a não recorrermos na criação de um falso histórico” 

131. A arquiteta Nélia Paixão elaborou nos anos seguintes alguns modelos de fachada, porém, 

o entendimento da instituição para a reprovação das propostas era o de que somente seria 

permitida uma fachada que se apresentasse como releitura do original, “atentando-se para o 

fato de releitura não ser o mesmo que cópia do original”132.  

 
130 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Parecer Técnico nº 32/03, assinado 
pela arq. Rita de Cássia Farias Monteiro, processo nº 01502.000068/2003-51, fls. 2-3. Salvador, 14 
fev. 2003. 
131 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Parecer Técnico nº 82/04, assinado 
pela arq. Liziane Peres Mangili, processo nº 01502.000068/2003-51, fls. 9-10. Salvador, 25 nov. 
2004. 
132 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Ofício de Sara Faria Azevedo 
(Arquiteta do Escritório do IPHAN Lençóis – Mucugê – Igatu – Pai Inácio) à arq. Nélia Paixão, 
processo nº 01502.000068/2003-51, fls. 27-28. Lençóis, 11 set. 2006. 
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Figura 100 – Antiga fachada demolida (esquerda) e desenhos elaborados para a sua recomposição 
(direita). 

 
Fonte: BAHIA, 1980 (esquerda), e Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia (direita). 

Ao longo dos anos, várias foram as tentativas de regularização deste imóvel, tendo o 

proprietário desprezado constantemente embargos, autuações e solicitações para 

paralisação da obra, como em 2009, quando simplesmente ignorou as propostas 

apresentadas e, além de expandir a construção até o lajedo ao fundo, iniciou a construção de 

um pavimento superior, em escala e proporção completamente incompatíveis com o conjunto. 

Além disso, parece ter tentado reproduzir com as janelas do pavimento superior as aberturas 

dos entressolhos ou sótãos das chamadas casas dos capangueiros, embora sem o mesmo 

alinhamento.  

Figura 101 – Situação atual da edificação nº 147 à Rua Direita do Comércio. 

 
Fonte: SEI/IPHAN. 
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O vizinho, proprietário da edificação nº 149 citada anteriormente, denunciou ainda a 

destruição do muro de pedra seca que separava as duas edificações. Como no caso desta 

outra edificação, não foram feitas adequações para amenizar a descaracterização. Em 2019, 

o proprietário enviou um projeto e, em 2020, contatou o IPHAN com o intuito de resolver a 

situação, afirmando desejar seguir as orientações da instituição para encerrar o processo. 

Contudo, não foram verificadas mais movimentações desde então. 

Ampliações horizontais irregulares se tornaram uma constante neste período, especialmente 

neste trecho do conjunto, sendo verificadas não somente na Rua Direita, como também na 

Rua do Cruzeiro, como no caso da edificação nº 118133 e de outra s/n134, que tiveram o 

engenheiro Charles Tony Novais Lima como responsável técnico. 

A única solicitação para construção nova ficou por conta da tentativa de preenchimento da 

lacuna deixada pela casa nº 164 à Rua Direita do Comércio, que estava em ruínas quando, 

em 2018, propôs-se a sua reconstrução para abrigar um lar espírita. O projeto previa uma 

edificação com cobertura em duas águas com telhas cerâmicas, com caimento voltado para 

a frente e fundo do lote, tendo duas janelas e uma porta na fachada frontal. A proposta foi 

aprovada, recomendando-se, contudo, a redução da altura da cumeeira, de modo a manter o 

alinhamento dos imóveis vizinhos. A partir deste caso, pode-se dizer que a preocupação em 

alterar a altura das cumeeiras para alinhar às edificações vizinhas foi uma constante no 

presente período. Na Rua José Alves Campos foi dada a permissão ao proprietário de três 

casas contíguas para alinhar a cumeeira da casa nº 89135 à das outras duas, atingindo a leitura 

de um único telhado para as três casas de porta e janela. No caso de uma edificação 

localizada na Praça Santa Isabel s/n, executada com as águas do telhado em alturas 

diferentes, a arquiteta do IPHAN justifica o pedido de readequação do telhado com base na 

homogeneidade volumétrica da praça, especialmente no que se refere à continuidade dos 

beirais e cumeeiras136. 

Outra intervenção representativa desta questão é o da casa nº 11137 à Rua José Alves 

Campos. A propriedade foi desmembrada em dois imóveis distintos, dando também origem à 

casa nº 49 à Praça XV de Novembro. A antiga fachada contava com um portão de garagem, 

 
133 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Processo nº 01502.001503/2015-07. 
134 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Processo nº 01502.002713/2017-76. 
135 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Processo nº 01502.900103/2017-30. 
136 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Parecer Técnico nº 0280/10, assinado 
pela arq. Maria Rosa de Carvalho Andrade, processo nº 01502.000305/2010-11, fls. 17-18. Salvador, 
21 jun. 2010. 
137 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Processo nº 01502.000474/2018-09. 
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além de porta e janela. Nas empenas das edificações vizinhas, verificava-se a marcação que 

se presume ser do antigo telhado. A proprietária, então, solicitou a reconstrução do telhado 

com a cumeeira no alinhamento antigo, bem como a reforma das duas casas, em projeto 

desenvolvido pelo engenheiro Antônio Carlos Hora Medrado e pelo designer Albano Neves. 

Figura 102 – Proposta para a construção das edificações nº 11 à Rua José Alves Campos e nº 49 à 
Praça XV de Novembro. 

 
Fonte: SEI/IPHAN. 

Mas, para além da retomada do alinhamento da cumeeira, esta intervenção nos revela a 

sobrevivência de práticas antigas, apesar das menções cada vez mais frequentes aos 

problemas da criação de falsos históricos. O projeto aprovado originou a criação de duas 

casas distintas com a mesma linguagem “colonial” idealizada desde os primórdios da atuação 

do órgão na cidade: cobertura em duas águas com caimento voltado para a rua, fachada 

emassada e pintada, contendo uma porta e duas janelas em cada uma, sendo estas em 

guilhotina. Uma forma, portanto, vista ainda hoje como apropriada para a inserção de 

edificações novas no conjunto antigo, sendo a reprodução de elementos históricos 

identificada em 2 solicitações/intervenções. 

Deste modo, observa-se neste período o estabelecimento de algumas diretrizes gerais para 

as intervenções, que são replicadas nos pareceres como uma espécie de cartilha a ser 

seguida. Impôs-se que as intervenções devem atender aos parâmetros exigidos pelo IPHAN 

para a área, como rebocar, emassar e pintar todas as paredes, realizar coberturas em telhas 

cerâmicas do tipo capa e canal e dotar as esquadrias de desenho contemporâneo. Além disso, 

destaca-se a necessidade de as caixas d’água se localizarem no desvão dos telhados ou em 

volumes fechados, estando terminantemente proibida a sua exposição. 

Com relação às esquadrias, apesar de se estabelecer a necessidade de um “desenho 

contemporâneo”, define-se nos pareceres que “devem ser em madeira, podendo ter ou não 
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vidro”, além de contarem com verga reta, sem almofadas, e serem pintadas em cores 

secundárias ou primárias. Para as fachadas, contudo, mantém-se o entendimento de que 

devem ser pintadas em tons pastéis. A questão da pintura foi tratada em 10 das intervenções. 

Além disso, há, pela primeira vez e de forma institucionalizada, a permissão para a utilização 

de pedras como revestimento, desde que não cubram toda a parede da fachada, 

possibilitando sua utilização em detalhes, questão tratada em 9 intervenções. 

Entre todas as intervenções analisadas, foram identificadas mudanças na implantação em 

apenas 3, referentes às ampliações irregulares, e alterações nas aberturas em 2. Mudanças 

de uso em decorrência das intervenções foram buscadas em 3 intervenções. Já os impactos 

na paisagem urbana foram abordados em 11 casos, em grande parte ligados à manutenção 

da homogeneidade do conjunto, no tocante às coberturas e ao aspecto rebocado e liso das 

fachadas. 

Ainda merecem destaque as irregularidades ocorridas nas imediações do Cemitério Santa 

Isabel. Em 2017, a fiscalização do IPHAN denunciou a construção irregular de um imóvel que 

prejudica a visibilidade do bem. Nem mesmo o embargo da obra foi suficiente para a sua 

paralisação. Após uma tentativa de adequação por parte do proprietário, o órgão, por meio de 

nota técnica, considerou: 

Do ponto de vista (do) impacto à ambiência ao conjunto, sua contundência é 
latente. A construção se encontra no entorno imediato do cemitério que é 
objeto listado como prioritário no tombamento do centro histórico de Mucugê, 
para além disso é importante destacar que trata-se de uma proteção 
etnográfica e paisagística onde a imagem contextualizada pela paisagem 
natural é tão importante quanto a própria arquitetura vernacular que se 
encontra no local, portanto uma construção de tal volumetria na área é um 
agente de dissonância não só na harmonia do conjunto arquitetônico, mas 
também na leitura visual no sentido natural da paisagem.138 

Recomendou-se, então, a demolição das alvenarias já construídas, a retirada do entulho e o 

plantio de forração, além da lavratura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 

Destaca-se que embora o Termo de Embargo do IPHAN tenha sido emitido em fevereiro de 

2018, a Nota Técnica só foi arrolada ao processo em abril de 2019. Desde agosto de 2019 

não conseguimos identificar outras movimentações no processo e, ao longo dos últimos anos, 

pudemos constatar que têm se avolumado as construções neste local. 

 
 
 
 

 
138 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Nota Técnica 46, Ficha de Avaliação, 
processo nº 01502.000161/2018-42, p. 17-18. Rio de Contas, 26 abr. 2019. 
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Figura 103 – Construções próximas ao Cemitério Santa Isabel. 

 
Fonte: SEI/IPHAN. 

Por fim, cabe destacar uma importante ação realizada pelo IPHAN em 2018. Por meio de uma 

parceria com a UNESCO, foi contratada a arquiteta Vanessa Pereira para prestar consultoria 

ao projeto Normas Bahia139 por meio da realização de estudos sobre cinco cidades, com o 

intuito de levantar informações para o embasamento de diretrizes que serviriam para a 

elaboração futura de normas para intervenções nos conjuntos tombados. Entre as cidades 

analisadas estiveram Porto Seguro, Cachoeira, Lençóis, Rio de Contas e Mucugê. 

No diagnóstico de Mucugê, a arquiteta destacou, acerca dos atributos e valores a serem 

preservados, que a relação entre os elementos construídos e as encostas pedregosas que 

envolvem o conjunto é o que torna Mucugê um sítio único, entendendo que a paisagem 

também precisa estar no foco das questões relativas à sua preservação. A arquiteta realizou 

um minucioso estudo sobre a cidade, produzindo uma série de mapas síntese com os 

principais atributos e problemas do conjunto. Sinalizou ainda os problemas do crescimento 

das áreas periféricas, com o surgimento de loteamentos até mesmo do outro lado da rodovia 

que costumava balizar os limites da cidade, e os riscos da falta de dados sobre os muros de 

pedra seca com vistas à sua preservação, já que muitas vezes são demolidos ou incorporados 

às novas construções. A negligência com a preservação de alguns atributos por parte do 

 
139 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Processo nº 01450.000938/2018-21. 
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Plano Diretor e de um outro estudo realizado pelo IPHAN acerca das normativas, em 2013, 

também foi questionada. 

É urgente a construção de uma nova forma de olhar o patrimônio em Mucugê, 
pois seus valores não habitam apenas no casario bem conservado, mas em 
todos os sistemas que constituem o lugar: o ambiente natural, a forma de 
ocupação urbana, as atividades econômicas, e as práticas sociais nele 
realizadas [...].140  

Outro aspecto para o qual a arquiteta chama atenção, através do estudo das perspectivas 

visuais, é a importância da Igreja Matriz e do Cemitério para a paisagem, marcando-a de 

forma acentuada. Neste sentido, sinaliza a necessidade de uma proteção mais rígida para 

garantir a visibilidade destes elementos. Por fim, defende que as diretrizes se desdobrem em 

três vertentes principais: preservação dos elementos naturais da paisagem, preservação dos 

elementos da ocupação urbana e preservação dos elementos construídos. Sobre esta última, 

enfatiza a homogeneidade como principal atributo arquitetônico do conjunto. Enumera ainda 

possíveis critérios para cada vertente a serem levados em consideração na elaboração das 

normas. O estudo não aborda a especificidade desta arquitetura, entretanto, do ponto de vista 

do seu caráter popular, nem os saberes e fazeres tradicionais ou os mestres artífices locais. 

Apesar do extenso levantamento realizado sobre todas as cidades envolvidas no projeto 

Normas Bahia, a ação não teve continuidade por parte do governo federal e a etapa seguinte, 

que seria justamente a contratação de pessoal para a elaboração das normas de intervenção 

para o conjunto com base nas diretrizes identificadas, não foi realizada.  

 
140 BAHIA, Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia. Produto 05: Relatório Final, Processo 
nº 01450.000938/2018-21, p. 558, jun. 2019. 
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6 CONCLUSÃO 

Não sendo muitos os autores que se debruçaram sobre as especificidades da 

patrimonialização da arquitetura popular, a discussão se torna ainda mais indispensável, 

evidenciando a urgente necessidade de se avançar na pavimentação deste caminho. Dito 

isto, o que pretendemos com este trabalho foi apontar nuances, a partir do caso específico de 

Mucugê – que também é emblemático para se analisar esta questão –, que direcionem a 

reflexões, debates e propostas sobre questões que devem ser levadas em consideração 

quando se trata da preservação/conservação das produções arquitetônicas oriundas da 

cultura popular. 

Dos anos 1970 em diante, observaram-se dois acontecimentos que impactaram sobremaneira 

os padrões construtivos daquela cidade que caía gradualmente no esquecimento. Por um 

lado, a partir do seu tombamento, em 1980, se tornou necessário o crivo da instituição para a 

realização de qualquer intervenção sobre o conjunto edificado. As crônicas da atuação do 

IPHAN na preservação daquele conjunto se tornaram indissociáveis da história da própria 

cidade. E ambas se desenrolam juntas, se retroalimentando, em meio a diálogos e 

imposições, gerando situações tanto amistosas quanto conflituosas. É preciso ter em mente, 

contudo, que as práticas de preservação institucionalizadas não são as únicas responsáveis 

pelas mudanças no cenário da construção local, embora deixem importantes e significativos 

impactos que, pelo menos em parte, foram abordados aqui.  

Fazemos essa afirmação porque é importante compreender que também se processou 

naquele momento uma nova dinâmica econômica na região com a implantação de 

empreendimentos agroindustriais de grande escala, o que contribuiu para o aumento da 

demanda habitacional que adensou o núcleo urbano preexistente, alterando a relação entre 

as massas vegetais e os espaços oriundos da estrutura fundiária, e promoveu a sua 

expansão. Ações que o poder público não tem conseguido coordenar ou controlar. Ou seja, o 

agronegócio passou a exercer pressões de ordens variadas sobre a cidade. Além disso, o 

tombamento e, em maior grau, a criação do PNCD ainda contribuíram para alavancar o 

turismo na região. 

Foi considerando este contexto que nos debruçamos sobre os processos e solicitações para 

a realização de intervenções no centro histórico de Mucugê, com o intuito de observar os 

efeitos das práticas institucionais de preservação sobre aquele conjunto de arquitetura 

popular. De início, cabe destacar que em todos os três períodos analisados observou-se um 

predomínio de solicitações feitas por moradores. Uma das limitações deste trabalho, contudo, 

reside no fato de não ser possível identificar a partir dos documentos que dispomos quantos 

destes moradores eram “novos” e quantos já habitavam a localidade antes de sua 
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patrimonialização. Contudo, mesmo com a maioria dos solicitantes já habitando a cidade, 

notou-se uma gradativa inversão no perfil das solicitações, que refletem as exigências do 

IPHAN. Se, inicialmente, eram planejadas e geridas diretamente pelos proprietários, as 

intervenções são hoje majoritariamente conduzidas com o apoio de profissionais 

especializados do campo da arquitetura ou da engenharia civil. Em consequência, também 

aumentou a quantidade de solicitações acompanhadas de projetos. Além disso, se as 

demandas relativas a construções novas no centro histórico eram quantitativamente 

superiores no início da atuação do IPHAN, recentemente as demandas por reformas – que 

também almejam a ampliação da área construída – passaram a dominar a procura. 

Dito isso, devemos observar mais atentamente os dados relativos aos conceitos e critérios 

acionados pelos técnicos dessa instituição em seus pareceres ao longo do tempo focalizado. 

Em torno desta questão, pôde-se observar no primeiro período (1980-1993) que as ações de 

preservação do conjunto basearam-se no fortalecimento de determinados traços daquela 

arquitetura de origem oitocentista – traços ligados ao nosso passado colonial. Uma postura 

calcada na ênfase das características vistas como autênticas e que deveriam permanecer nas 

edificações, ancoradas numa valorização do período colonial no qual teriam sido fincadas as 

raízes da nossa identidade. Como apontado por Chuva (2017), tal valorização está presente 

na construção do patrimônio nacional desde o início da atuação do órgão, cujos resquícios 

reverberam de forma tardia em Mucugê. Mas é também uma postura que não comporta ou 

abre espaço para a transformação, demonstrando incapacidade em compreender a natureza 

dinâmica dessa arquitetura popular e, por consequência, as necessidades trazidas pela vida 

e pelo tempo. A transformação seria aceita apenas quando se aproximasse de uma certa 

configuração tida como válida para aquele contexto. 

Enquanto nas edificações preexistentes a atenção estava voltada à manutenção ou 

recuperação de uma feição definida como “original”, o cuidado em relação às novas 

edificações era para que se harmonizassem com o conjunto a partir da reprodução das 

mesmas características dos imóveis vizinhos, de modo a não contrastarem com o “conceito 

arquitetônico local”. Para isso, concentraram-se os esforços na manutenção ou na criação de 

beirais em cachorros, no aspecto rebocado e liso das fachadas, na preservação do ritmo das 

aberturas – com a especificação do uso de janelas em guilhotina – e na utilização de 

coberturas com telhas cerâmicas em duas águas, com caimento sempre voltado para a frente 

e para o fundo dos lotes. A partir desta preocupação com a manutenção da homogeneidade 

volumétrica e compositiva do conjunto, consideraram-se como válidos para todas as tipologias 

os elementos das denominadas casas dos trabalhadores urbanos, entretanto, apenas 
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daquelas de feição “colonial”, o que tornou a existência de platibandas, por exemplo, um 

elemento passível de remoção. 

Foi somente neste primeiro período que se pôde observar um claro incentivo à utilização de 

materiais da região ou de técnicas construtivas tradicionais, como nas recomendações para 

a construção de alvenarias em adobe, pedra seca ou pedra aparelhada, mas não foi possível 

verificar a incorporação dessas recomendações nas intervenções propriamente ditas. 

O segundo período (1994-2009) esteve intensamente condicionado à abordagem decorrente 

das ações de delimitação das áreas de proteção rigorosa do conjunto, desde o documento 

formulado pelo IBPC em 1994, que também estabeleceu, de certa forma, a base da atuação 

que pôde ser verificada nos anos seguintes. Embora o futuro estabelecimento de critérios 

mais rígidos para intervenções nas áreas delimitadas não tenha se consumado, as decisões 

a cargo dos técnicos do Iphan, registradas nos pareceres, reverberaram diretamente o 

conteúdo do documento. 

Em relação às intervenções em edificações preexistentes, manteve-se a mesma abordagem 

conceitual anterior, buscando-se devolver uma feição original idealizada às edificações 

desfiguradas. Tal desfiguração, contudo, não dizia respeito apenas à utilização de janelas em 

alumínio, telhas de fibrocimento, paredes chapiscadas, uso de cores “berrantes” ou de 

revestimentos em pedra, mas também à presença de platibandas – elemento ainda 

considerado espúrio. 

Por outro lado, observou-se o surgimento da discussão acerca da inserção de novas 

edificações no conjunto tombado, entendendo-se a necessidade de se respeitar algumas 

características gerais nas novas inserções sem com isso falsear a historicidade dos edifícios. 

Entretanto, na impossibilidade teórica de imitar o “colonial”, a arquitetura aí gerada adotou 

uma versão simplificada das edificações daquele período, que, juntamente com outras 

intervenções menos cuidadosas – possivelmente alheias ao crivo da própria instituição –, 

fomentou a difusão de edificações no chamado “estilo patrimônio”, semelhantes às analisadas 

por Motta (1987) em Ouro Preto. Seja através das recomendações da própria instituição ou 

por meio da absorção desse ideário pelos moradores, tanto lá quanto cá foi “perpetuando-se 

assim um processo compulsivo de conservação de um objeto irreal e idealizado” (MOTTA, 

1987, p. 120). Ou seja, embora tenham ocorrido algumas mudanças no caráter das 

demandas, o modo de intervenção permaneceu similar ao do período anterior, com exigências 

que vão na contramão desta arquitetura. 

Em relação ao terceiro período analisado (2010-2018), pôde-se apreender enquanto ações 

que produziram efeitos bastante significativos nas análises técnicas, as iniciativas, em nível 
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nacional, em torno da padronização dos procedimentos e documentos relativos à autorização 

de intervenções, concretizadas na Portaria nº 420/2010. Especialmente no tocante à 

exigência de apresentação de anteprojeto nas solicitações de intervenção, algo que não era 

determinado pela Portaria nº 010/1986, revogada a partir da publicação do novo texto. A 

padronização do parecer técnico possibilitou a disponibilização de informações mais 

sistematizadas e em maior quantidade sobre os bens, no entanto, o que se percebe a partir 

da adoção desse procedimento burocrático foi também uma certa padronização das análises 

técnicas, tendo em vista que algumas diretrizes gerais relativas ao centro histórico de Mucugê 

passaram a ser replicadas em todos os processos, mesmo fora do núcleo preexistente.  

A despeito da preocupação com a criação de falsos históricos e da tentativa de modernização 

de determinados elementos construtivos/decorativos, a utilização do “estilo patrimônio”, ou 

das características de uma arquitetura colonial idealizada e simplificada, continuou sendo 

entendida como a forma mais adequada para a inserção de novas construções. Mas o 

principal problema enfrentado pela instituição neste período foi, sem dúvidas, o crescimento 

desenfreado do tecido urbano de Mucugê. Não só houve um aumento das ampliações 

irregulares nas edificações do centro histórico, como também se assistiu a uma expansão, 

até então sem precedentes, do tecido urbano, momento em que foi urbanizada quase toda a 

área compreendida entre o trecho de ocupação mais antiga e a rodovia de contorno. Inclusive, 

esta situação tem se tornado cada vez mais preocupante nos últimos anos devido aos 

avanços em direção aos morros, especialmente nos fundos da Igreja de Santo Antônio, e em 

direção a monumentos importantes como a Igreja Matriz e o Cemitério, cujo entorno 

resguardado de novas construções tem sido cada vez mais pressionado. 

De modo geral, a preservação do conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Mucugê 

nos parece ter sido exitosa quanto a preservar as características arquitetônicas das 

edificações preexistentes e a configuração geral do conjunto, bem como a fomentar o valor 

deste bem cultural perante os moradores e visitantes, apesar do início conturbado. É difícil 

até presumir o que teria sobrevivido do casario mais antigo se não fosse a atuação do IPHAN, 

ou o quanto este poderia estar desfigurado por intervenções pouco ou quase nada sensíveis 

– que ocorrem, como vimos, independentemente da proteção legal. As ações de preservação 

também nos parecem ter obtido sucesso em relação à preservação paisagística, ao terem 

conseguido conter as novas edificações nas áreas de entorno dentro do limite máximo de dois 

pavimentos, reduzindo os seus impactos nas visadas do centro histórico. 

No entanto, com as novas questões colocadas pelo tombamento, nos parece que as práticas 

de preservação do IPHAN também contribuíram para a transformação dos modos e meios de 

produção da arquitetura dessa cidade. Alimentadas por décadas de atuação no território 
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nacional em torno da conservação e preservação do patrimônio material com base em uma 

mesma visão e numa mesma prática, as ações da instituição em Mucugê estiveram 

extremamente focadas na manutenção de uma certa configuração do conjunto, tendo como 

referência o modo como foi construído no século XIX, como se buscassem preservar apenas 

um determinado momento da sua história, congelando-o e repetindo-o. Postura que é alheia 

ao universo popular, tendo em vista que aprisiona a sua natureza adaptável e mutável e, 

portanto, o seu dinamismo. Além disso, têm-se o fato de que a padronização dos 

procedimentos de controle, especialmente após a publicação da Portaria nº 420/2010, 

ocasionou expressivos impactos na sua produção, considerando-se, notadamente, a 

exigência da atuação de profissional habilitado nas intervenções – habilitado formalmente a 

projetar e construir, mas não necessariamente habilitado a compreender essa arquitetura e 

seus processos de produção, deve-se dizer. Tal exigência ainda gera um retorno financeiro a 

esses profissionais que não se reflete em um aumento dos ganhos dos mestres, tendo em 

vista que estes não estariam “habilitados” a conduzir as solicitações. 

Sob essa perspectiva, um mestre local nos relatou que com o contato verbal com a instituição 

– frequente nos primeiros anos e suficiente para a liberação de intervenções – dando lugar à 

necessidade de apresentação de projetos, ele e outros mestres passaram a recorrer a 

determinados profissionais para a elaboração dos projetos e/ou desenhos técnicos 

necessários. Destacou, descontente, o fato de esta situação gerar um retorno financeiro a 

esses profissionais que não se reflete na sua própria remuneração.  

Enquanto isso, questões essenciais para a própria existência de uma arquitetura 

vernácula/popular como a que está em análise não têm sido motivo de atenção nos 

processos, como no que se refere ao incentivo e valorização do saber-fazer, das soluções 

espaciais, das técnicas construtivas tradicionais e dos mestres e artífices locais e da região. 

A questão da produção do espaço arquitetônico e sua relação com o cotidiano dos seus 

produtores, por exemplo, não foi sequer tratada ao longo deste período e levanta uma série 

de outros questionamentos a serem discutidos em momento oportuno e em outra pesquisa. 

Nos cabe entender que, mesmo valorizando-se nos pareceres dos primeiros anos a “técnica 

construtiva local” e a utilização dos “materiais da região”, questões como a salvaguarda do 

patrimônio cultural imaterial e uma difusão mais ampla da ideia de referência cultural ainda 

não estavam postas à mesa naquele tempo. Contudo, mesmo com todo o trabalho 

desenvolvido pelo projeto Mestres e Artífices nessa região específica há mais de cinco anos, 

não se notam alterações nas práticas de preservação desse conjunto no sentido de incorporar 

incentivos à valorização dos mestres e das técnicas construtivas tradicionais – nas quais 
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reside e se revela o saber-fazer essencial para a existência da arquitetura popular, atributo 

que alçou a cidade de Mucugê a merecedora de ações de preservação. 

E se a arquitetura, como entende Guidoni (1977, p. 24), “no sentido mais amplo do termo, é 

ao mesmo tempo produto e instrumento da coesão social”, podemos estar ainda assistindo 

ao gradativo desaparecimento desses saberes e técnicas, ao mesmo tempo em que 

determinadas sociedades veem se afrouxando os seus vínculos sociais e comunitários. As 

construções por meio de mutirões ou adjutórios, por exemplo, quando a comunidade se reúne 

para ajudar a construir a casa de algum de seus membros, vêm se tornando cada vez menos 

frequentes no cenário urbano da Chapada, embora Lins e Santana (2017) sinalizem que esse 

tipo de trabalho comunitário, característico da região, ainda persiste na zona rural. 

Concordamos com Oliver (2006b) no sentido de que a preservação vai muito além de ser uma 

questão técnica, pois envolve também perspectivas históricas, econômicas, sociais e 

políticas, e que o processo de patrimonialização se torna muito mais interessante quando 

parte da própria comunidade ou a inclui no processo de entendimento dos valores a preservar 

numa localidade. No entanto, o saber-fazer de um artífice, muitas vezes proveniente da 

ancestralidade do seu detentor, bem como outras manifestações culturais processuais, que, 

de um ponto de vista antropológico, representam formas de expressão da cultura de 

determinados grupos sociais, “se não forem objeto de alguma forma adequada de 

preservação, podem desaparecer juntamente com as sociedades e as circunstâncias que as 

produziram” (FONSECA, 2004, p. 69-70). A preservação, de uma forma ampla, é sim 

necessária para evitar que tradições morram e bens desapareçam, especialmente 

considerando-se o ainda acelerado processo de urbanização que vivemos no Brasil, os 

impactos do turismo e da especulação imobiliária sobre essas áreas e os efeitos da inserção 

destas comunidades, algumas antes quase isoladas, como Mucugê, nos circuitos da 

comunicação e do mercado de consumo globais.  

Entendemos que esses bens culturais ensejam, como aponta Castriota (2012), distintas 

estratégias de salvaguarda para sua efetiva preservação, especialmente considerando-se um 

certo desconhecimento das políticas patrimoniais por parte dos seus detentores e a 

concorrência impraticável imposta aos meios e modos tradicionais pré-industriais pelas 

práticas e processos do mundo moderno industrializado. É importante destacar, neste sentido, 

que o domínio deste saber-fazer não se encontra em livros especializados, mas depende da 

vivência cotidiana, da experiência e do conhecimento de cada mestre. O INRC dos Mestres 

Artífices da Chapada revela, por exemplo, como o traço do barro e a temperatura ideal da 

queima não são baseados em dados pré-estabelecidos, mas sim na experiência e no tato do 

próprio mestre; já o corte da árvore se apoia na fase da lua para garantir a durabilidade da 
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madeira. Saberes que, juntamente com muitos outros, são transmitidos de geração em 

geração ou mesmo fora de relações familiares, sendo os mais jovens iniciados já na 

adolescência – embora, como já destacamos, o interesse venha decaindo entre as novas 

gerações.  

A simples sobrevivência e a resistência dessas práticas e processos culturais demonstram 

que a coerência entre vida, arte e artesanato ainda não está irremediavelmente perdida na 

Chapada Diamantina, justamente pela existência dos mestres e artífices da região, pela 

continuidade desse saber popular, mesmo com todas as incongruências da prática 

preservacionista e as ameaças que pairam sobre esta arquitetura. Faz-se necessário 

compreender, contudo, a necessidade de seguir outro caminho por meio de uma abordagem 

preservacionista que não seja a mesma utilizada para os bens monumentais, entendendo a 

arquitetura popular como ela é: suporte no qual sintetizam-se os processos e o produto, as 

dimensões imaterial e material.  

E o próprio INRC, como destaca Hermano Queiroz, é “um competente instrumento para 

promover a identificação e a valorização do patrimônio cultural, seja na sua dimensão 

material, como imaterial – seus detentores, produtores e os chamados mestres tradicionais” 

(LINS e SANTANA, 2017, p. 19). No entanto, não deve ser o fim em si, mas sim embasar 

outras ações de salvaguarda (CASTRIOTA, 2012). O Estado, que é o encarregado no Brasil 

pela proteção dos bens culturais141, deve protegê-los do “desgaste inevitável da ação do 

tempo e dos efeitos destrutivos da ação humana”, como preconiza Fonseca (2004, p. 69). 

Mas também viabilizar a própria continuidade dos processos culturais que os compõem, 

compreendendo, evidentemente, as suas possíveis necessidades de transformação, além de 

documentar as manifestações que estão em via de desaparecimento. Contando, para isso, 

com o apoio e interesse da comunidade. 

O IPHAN, seus técnicos e outros atores institucionais, é importante que se reafirme, também 

têm papel fundamental na preservação. Em Mucugê, por exemplo, parte da própria população 

contribuiu para a destruição de um dos mais significativos exemplares arquitetônicos da 

cidade, devido a influências políticas e a uma compreensão equivocada sobre o tombamento. 

Hoje não seria difícil imaginar a possibilidade de essas mesmas pessoas terem se 

arrependido do ato, ao notarem que a história da cidade enquanto centro de exploração 

diamantífera e seu casario são alguns dos seus principais atributos culturais e, por que não, 

 
141 Função esta que passa a contar também com a parceria da sociedade brasileira, após a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, como define o parágrafo primeiro do seu artigo nº 216. 
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turísticos, já que o grande receio dos revoltosos era o prejuízo econômico que seria 

supostamente causado. 

Contudo, entendemos que a preservação não pode se dar senão com a participação da 

sociedade que se relaciona com o patrimônio a ser protegido. E, no caso da arquitetura 

popular, com a participação e o envolvimento dos próprios detentores do saber-fazer 

relacionado aos saberes, práticas e ofícios tradicionais da construção. Afinal, o patrimônio 

não existe em si, como defende Sant’Anna (2014b, p. 36-37), mas surge através de um 

dispositivo de saber-poder “que entroniza os objetos como patrimônio”, sendo este 

permanentemente produzido e transformado com base em novos saberes e objetos, motivado 

pelos interesses dos atores sociais envolvidos. 

Neste sentido, é fundamental compreender que as arquiteturas populares têm caráter 

processual e estão sujeitas a eventuais transformações no seio dos contextos culturais de 

suas comunidades, que têm o legítimo direito de buscar melhores alternativas nas questões 

inerentes às suas vidas. Tais transformações, contudo, não devem afetar o reconhecimento 

desses bens culturais – tanto o saber-fazer de um artífice quanto a arquitetura dele 

proveniente – como autênticos. E aqui falamos de uma autenticidade não mais vinculada 

apenas a uma questão essencialmente material, como foi demarcada inicialmente pela cultura 

ocidental, mas também ligada a questões relacionadas às suas dinâmicas sociais, culturais e 

históricas, capacitando os bens a expressarem verdadeiramente os valores e significados que 

lhes foram e são atribuídos pelos atores sociais (LIRA, 2018) – característica que a arquitetura 

em “estilo patrimônio” não possui. 

A relação desta arquitetura de produção popular com o meio ambiente traz ainda uma série 

de potenciais e desafios. O estudo destas tradições, onde ainda sobrevivem, pode revelar “a 

importância do acesso aos recursos, as condições dos diferentes ambientes, o ciclo das 

estações e a progressão das gerações [...]”, como destaca Oliver (2006a, p. 38-39). Segundo 

este autor, essa produção é uma fonte inesgotável de conhecimento em um momento onde a 

sustentabilidade está cada vez mais presente nos discursos sobre arquitetura. 

Por outro lado, problemas de ordem legal somam-se a outros desafios já enfrentados pelos 

mestres e artífices da construção tradicional, como evidencia o INRC da Chapada. As políticas 

ambientais, na sua indispensável missão de promover a preservação dos recursos naturais, 

limitam a extração dos materiais, desconsiderando, contudo, os ofícios tradicionais e a relação 

destas comunidades com a natureza. Além disso,  

[...] 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 
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materiais de construção produzidos na região. (LINS e SANTANA, 2017, p. 
256) 

Toda esta multiplicidade de questões envolvidas na preservação dos bens culturais aqui 

tratados evidencia a necessidade de articulação de políticas públicas de várias áreas de 

governo, para além das culturais, envolvendo questões como as da “propriedade intelectual, 

do manejo do meio-ambiente, da educação formal e informal, do desenvolvimento 

sustentável, entre tantas outras” (FONSECA, 2004, p. 72). É fundamental ainda compreender 

os processos históricos das comunidades e as especificidades de suas respectivas culturas. 

E os bens culturais devem servir como “referências a partir das quais se constroem e se 

reelaboram as identidades dos grupos sociais” (FONSECA, 2004, p. 69). Sem isso, não há 

desenvolvimento ou preservação possível.  

Em suma, a constituição de um patrimônio está intrinsecamente ligada aos principais 

interessados na sua produção e preservação, e cabe ao Estado o papel de “parceiro no apoio 

a grupos e comunidades de modo a habilitá-los a exercer plenamente seu direito à produção 

e à preservação de sua cultura” (FONSECA, 2004, p. 72). Conforme Arantes (2021, p. 406), 

[...] monitorar sistematicamente os efeitos das ações implementadas (ou 
omissões perpetradas) e mitigar os efeitos negativos da proteção sobre a 
integridade ou sentido do elemento protegido para a comunidade cultural 
correspondente torna-se uma das responsabilidades éticas básicas dos 
agentes de preservação. 

Este – relativamente novo – papel do Estado, mais assistente e menos interventor, incluído 

no discurso oficial desde a Constituição Federal de 1988, foi se materializando através das 

buscas por um novo instrumento legal para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial no 

Brasil, o qual se entrelaça com a busca por uma preservação mais adequada da arquitetura 

popular patrimonializada – cuja preservação apenas do seu suporte físico, da sua dimensão 

material, entendemos não ser suficiente. Para compreender estes espaços é necessário o 

“conhecimento, tanto ou mais do que de sua materialidade, das práticas que abriga, dos 

valores, sentidos e concepções que concretiza, e dos saberes, símbolos e linguagens 

adotados para tanto” (TOFANI e BRUSADIN, 2020, p.8). Entende-se a experiência com a 

salvaguarda do patrimônio cultural imaterial no Brasil como fundamental para o 

aprimoramento da preservação da dimensão material dos bens culturais por meio de uma 

abordagem integrada, como vários autores e pensadores vêm discutindo ao longo das últimas 

duas décadas; em suma, uma ação que inclua, no caso de arquiteturas oriundas da cultura 

popular, tanto a arquitetura em si, como as práticas e os saberes e fazeres que lhes deram 

origem e continuidade. 
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APÊNDICE A – Planilha com o levantamento de dados dos processos requeridos ao 

IPHAN referentes a ações/intervenções no conjunto tombado de Mucugê 
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ANEXO A – 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. Essa 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 de 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. 
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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 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 transmissão 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 
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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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ANEXO B – Ações importantes e normas de intervenção nos núcleos históricos tombados 

pelo IBPC na região da Chapada Diamantina – Acervos arquitetônicos e paisagísticos das 

cidades de Lençóis, Mucugê e Rio de contas 

 

MINISTÉRIO DA CULTURA-MINC 

INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL-IBPC 

7ª Coordenação Regional 

 

AÇÕES IMPORTANTES E NORMAS DE INTERVENÇÃO NOS NÚCLEOS HISTÓRICOS 
TOMBADOS PELO IBPC NA REGIÃO DA CHAPADA DIAMANTINA - ACERVOS 
ARQUITETÔNICOS E PAISAGÍSTICOS TOMBADOS DAS CIDADES DE LENÇÓIS, 
MUCUGÊ E RIO DE CONTAS 

 

01. Execução da delimitação de proteção rigorosa dos três núcleos, contendo ainda as áreas 
de simples preservação e entorno paisagístico. Com essa delimitação, poder-se-á definir 
claramente o que são as áreas de expansão urbana, preservando os sítios de grande 
relevância arquitetônica, histórica, paisagística e urbanística. 

 

02. Execução, mediante convênio IBPC/Prefeituras, de obras de conservação e restauração 
dos imóveis integrantes dos acervos arquitetônicos tombados dos três núcleos históricos. 
Neste convênio, que poderia contar também com alguns órgãos do Governo Estadual (como 
IPAC, CRA etc.), o IBPC e demais convenentes forneceriam os materiais e a orientação 
técnica e as Prefeituras, a mão de obra para os trabalhos. A finalidade é prestar pronto 
atendimento e diminuir os custos das intervenções. 

 

03. Os governos Federal (via IBPC), Estadual (via IPAC) e Municipal (Prefeituras) celebrariam 
convênio específico para a implantação de escritórios técnicos na sede dos municípios 
(Lençóis, Mucugê e Rio de Contas), com a finalidade de analisar todos os projetos e orientar 
as intervenções nos acervos arquitetônicos e paisagísticos tombados. 

 

04. Na elaboração dos Planos Urbanísticos e das Leis de Ordenamento e Uso do Solo, nos 
três núcleos tombados, é indispensável a participação do IBPC desde o início dos trabalhos, 
por exigência expressa da Legislação Brasileira de Proteção aos Bens Culturais. 

 

05. Cada projeto ou intervenção nos núcleos históricos tombados, até que se implantem os 
escritórios técnicos citados no item 03, deverá ser previamente enviado ao IBPC, para análise 
cuidadosa de cada caso e emissão de parecer técnico. Caberá também ao IBPC a orientação 
dos trabalhos com fiscalização in loco. 
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06. Promoção de Seminários nos três núcleos históricos, com a participação das três esferas 
de poder e das comunidades, para a discussão de temas do interesse dos municípios, tais 
como: Desenvolvimento, Preservação e Valorização dos Acervos Culturais Tombados; 
Execução de Obras de Infra-estrutura; Planos Urbanísticos e de Expansão das Áreas 
Urbanas; Lei de Ordenamento e Uso do solo, etc. 

 

07. Elaboração de projetos para captação de recursos junto à iniciativa privada e organismos 
nacionais e internacionais de financiamento, para a execução de ações visando à preservação 
do acervo cultural tombado de Lençóis, Mucugê e Rio de Contas, com a participação das três 
esferas de poder. 

 

08. Promoção de gestões para a obtenção de recursos visando à execução de completo 
inventário atualizado dos bens imóveis integrantes dos acervos tombados dos três municípios 
(participação das três esferas de poder). 

 

09. Ação conjunta dos três níveis de governo para a realização de estudos sobre a situação 
atual dos acervos arquitetônicos de Lençóis, Mucugê e Rio de Contas, visando a elaboração 
de projeto (para posterior execução) destinado a devolver as características originais de 
fachadas, telhados, volumetria, etc. dos imóveis hoje desfigurados. 

 

10. Elaboração dos Códigos de Obras e Posturas Municipais dos três núcleos tombados, em 
ação conjunta das três esferas de poder. 

 

11. Elaboração, pelo IBPC, de modelos (em madeira e metal) de engenhos publicitários a 
serem afixados nas fachadas dos imóveis comerciais e institucionais dos três núcleos 
históricos. 

 

12. Elaboração conjunta pelas três esferas de poder de cuidadoso estudo sobre as cores das 
fachadas e esquadrias dos imóveis integrantes dos acervos arquitetônicos dos três núcleos 
históricos, objetivando definir alternativas de cores para os conjuntos tombados, dando-lhes 
referência cromática. 

 

13. É indispensável evitar a descaracterização das fachadas dos imóveis integrantes dos 
acervos arquitetônicos tombados de Lençóis, Mucugê e Rio de Contas. Não podem ser 
colocadas barras de pedra ou imitando pedra na área inferior das fachadas, nem azulejos, 
tampouco faixas chapiscadas de cimento. As esquadrias antigas também não podem ser 
substituídas por novas em alumínio, ferro etc., o que desfigura sobremodo as fachadas. Os 
imóveis porventura já alterados (vários exemplos em Lençóis, poucos em Mucugê) devem 
retomar suas feições originais. As fachadas de imóveis que se encontram desfiguradas por 
elementos espúrios (acrílicos, cores berrantes, platibandas etc.) devem receber estudo 
especial, caso a caso, para recuperarem suas características antigas. 
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14. O IBPC, o IPAC e as Prefeituras dos três municípios precisam identificar e demarcar áreas 
nas cidades para estacionamento de veículos (especialmente à noite), para evitar que os 
proprietários pensem em abrir vãos largos para garagens nas fachadas dos imóveis, o que 
resultaria em grave desfiguração. 

 

15. Áreas vazias nos três núcleos históricos devem ter seus projetos de ocupação 
cuidadosamente estudados, pois a inserção de novas edificações em áreas de valor histórico 
e arquitetônico deve ser realizada de forma a harmonizar-se volumetricamente com o acervo 
existente, privilegiando a proporção correta entre “cheios” e “vazios”, a definição adequada 
da forma do telhado, as cores a serem usadas, etc. 

Todos estes cuidados buscam uma integração correta da nova construção ao conjunto antigo, 
caracterizando entretanto o fato de ser uma nova edificação e evitando totalmente a imitação 
da arquitetura antiga existente na cidade, o que se constituiria num “pastiche” inconcebível. 

 

IBPC - 7ª Coordenação Regional 
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ANEXO C – Lei nº 275 de 14 de junho de 1996 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ 

ESTADO DA BAHIA 

 

Lei nº 275 de 14 de junho de 1996. 

 

Cria, institucionaliza e delimita 
as áreas de proteção que menciona e 
dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCUGÊ, Estado da Bahia, 
faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º – Ficam criadas e institucionalizadas as áreas de proteção 
rigorosa do Núcleo Histórico e de proteção especial do Cemitério Santa Isabel, nesta Cidade. 

 

Art. 2º – A área de proteção rigorosa do Núcleo Histórico tombado sob 
o nº 81 do Livro de Tombo Arqueólogo, Etnográfico e Paisagístico instituído pelo Decreto-Lei 
nº 25, de 30.11.1973, fica delimitada pela poligonal que se inicia a duzentos metros da fachada 
posterior da Igreja Matriz de Santa Isabel, seguindo do lado direito da mesma Igreja em linha 
reta até alcançar uma Rua de terra, ainda sem denominação, atrás da Rua Dr. José Mendes 
Gama. Segue pelo meio fio da Rua de terra até o seu início, encontrando-se na esquina com 
a Rua Bela Vista. Nesta esquina, em linha situada no final da Rua Bela Vista e segue em linha 
reta até encontrar os fundos dos terrenos das casas localizadas na Rua Direita do Comércio, 
seguindo em linha reta até encontrar-se com os fundos das casas situadas atrás da Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário. Segue em linha reta até o Córrego do Lava-pés, indo até à Ponte 
sobre este Córrego. Daí segue até o meio-fio das casas situadas na Ba-148, no lado esquerdo 
de quem sai de Mucugê. Segue numa distância de duzentos metros, dali caminhando em 
linha reta até a rua da Ponte, atravessando-a até encontrar a última casa antiga da mesma 
rua, e dirigindo-se até os fundos dos terrenos, seguindo até o grande muro de pedra da Rua 
da Várzea. Seguindo pela face externa do mesmo muro até encontrar-se com o 
prolongamento de uma Rua ainda sem denominação, junto à Agência do Banco do Brasil. Daí 
segue o meio fio da mesma Rua até encontrar-se com os fundos dos terrenos da Praça Cel. 
Propércio, no lado onde situa-se o dito banco. Daí segue até o final da rua transversal à Praça 
referida e prolongamento da Rua Direita do Comércio, indo até o fundo dos terrenos ali 
existentes. Prossegue pelos fundos dos terrenos da mesma praça, no lado onde situa-se o 
“Snooker Bar”, passando pelo final das Ruas Cel. Reginaldo Medrado e do Caboto. Nesta, 
segue pelos fundos dos terrenos, seguindo em linha reta até os fundos dos terrenos da Rua 
Dr. Rodrigues Lima e da Praça Santa Isabel, concluindo-se a delimitação na linha reta situada 
a duzentos metros da fachada posterior da Igreja Matriz de Santa Isabel. 
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Parágrafo Unico. No percurso descrito no “caput” deste artigo se 
situam os seguintes logradouros: 

I – Ruas: Bela Vista, Caboto, Cruzeiro, Direita do Comércio, Prof. 
Honório Pina, Dr. José Mendes Gama, Joao Paraguaçú, da Ponte, Reginaldo Medrado, Dr. 
Rodrigues Lima, da Várzea e mais duas outras ruas ainda sem denominação; 

II – Praças: Cel. Douca Medrado, Cel. Propércio, Duque de Caixias, 
15 de Novembro e Santa Isabel; 

III – Becos; em número de três, ainda sem denominação; 

IV – BA-142, km 100. 

 

Art. 3º – A área de proteção especial do Cemitério Santa Isabel fica 
delimitada a partir do muro externo do mesmo, distância frontal de oitenta metros e dos muros 
laterais, distância mínima de trezentos metros de cada lado. Ainda como área de proteção, 
também, a Serra posterior ao Cemitério até seu topo, compreendendo a distância de hum mil 
metros, sendo trezentos metros de cada lado e mais a largura do Cemitério. 

 

Art. 4º – As normas de uso de ocupação da área de proteção do 
Núcleo Histórico e dos entornos desta área e da área de proteção especial do Cemitério Santa 
Isabel serão disciplinadas em ato do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito em 14 de junho de 1996. 

 

 

Fernando Azevedo Medrado 

Prefeito Municipal 

 


