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A Chapada Diamantina, sítio de imensa beleza paisagística no qual se 

expõem amplas chapadas e vales profundos de encostas íngremes, nada 

mais é do que um prolongamento na Bahia da cadeia do Espinhaço de 

Minas Gerais, onde já haviam descoberto ouro e diamante a partir do final 

do séc. XVII e durante o XVIII. A Chapada é o berço de metade dos rios 

que banham o estado da Bahia, tendo como principal o rio Paraguaçu, 

e é conhecida pela grande diversidade biológica e complexidade de 

ecossistemas. Com uma geomorfologia privilegiada, é repleta de cânions, 

montanhas, cachoeiras, cavernas e as chapadas, propriamente ditas.

Quando, em 1844, Cazuza do Prado promove uma expedição secreta 

malsucedida em busca de diamantes às margens do rio Cumbuca, 

afluente do rio Paraguaçu, a notícia se espalha e não tarda para que as 

terras sejam ocupadas. Milhares de pessoas – estima-se entre cerca de 

vinte e trinta mil – partiram para aquela região, mais tarde conhecida 

como Lavras Diamantinas, iniciando um novo capítulo em suas vidas e 

ressignificando a paisagem daquele vale rodeado de morros rochosos.

Pina (2000, p. 16) destaca que antes da formação da vila de Santa Isabel 

do Paraguaçu (atual Mucugê), oficializada em 1847, a região era ocupada 

por fazendeiros, trabalhadores livres e pessoas escravizadas. Com a des-
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coberta do diamante e o intenso crescimento do local, pessoas 

das mais diversas passaram a viver por ali. Aos poucos habitantes 

que já ocupavam aquela área, somaram-se garimpeiros e 

aventureiros provenientes principalmente do norte de Minas 

Gerais e do recôncavo baiano.

O assentamento inicial ocupou a parcela plana do vale e 

se desenvolveu em formato de “L”, como uma forma de se 

“ajustar” à topografia acidentada dos arredores e aos rios que o 

margeavam. Os primeiros abrigos, de caráter temporário, eram 

simples construções em alvenaria de pedra que se aproveitavam 

das grutas naturais como cobertura ou eram cobertas de palha – 

conhecidas como “locas” ou “tocas”. Estas construções foram aos 

poucos dando lugar a casas de pedra e/ou adobe. A arquitetura 

que se fazia nas cidades de maior porte, especialmente na 

segunda metade dos oitocentos, já não seguia mais os padrões 

coloniais. Assistia-se nas grandes áreas urbanas do final do 

século XIX o surgimento do ecletismo e suas novas formas 

de implantação. Todavia, entendemos que as construções de 

Mucugê surgiram embebidas dos antigos padrões coloniais que 

continuaram ecoando durante todo este século e início do século 

XX por vários os recantos do Brasil, como um reflexo dos saberes 

tradicionais que no caso mucugeense foram trazidos pelos 

garimpeiros, especialmente aqueles oriundos de Minas Gerais. 

Paulo Ormindo (In: BAHIA, 1980, p.20) destaca a semelhança 

com o padrão arquitetônico mineiro, através da prevalência dos 

vazios sobre os cheios, da sua trama irregular e dos materiais.

A relação da cidade com o vale é quase poética, como descreveu 

Teodoro Sampaio, ao defini-la como um pouso de garimpeiros 

à beira das lavras (SALES, 1994). Além disso, as características 

geológicas desta região central da Chapada Diamantina, 

responsáveis pela fixação do homem no local através do garimpo, 

e a boa qualidade da terra, que dispensava o uso de aditivos, são 

os responsáveis pela forte relação entre a materialidade das 

construções e o local (LINS e SANTANA, 2017).

Muito antes de serem considerados um bem coletivo, patrimônio 

de uma determinada sociedade, muitos edifícios e cidades já 

estiveram na ponta do lápis daqueles escritores que se dedicaram 

a escrever a literatura das cidades. Mucugê não. A literatura edificada 

mucugeense foi escrita pelas mãos dos garimpeiros e viajantes que lá 

primeiro chegaram. Por conta do seu casario, da sua relação com o local 

como uma cidade que parece brotar da terra e do seu peculiar cemitério, 

encravado no sopé do morro, o “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico, 

especialmente o cemitério, da Cidade de Mucugê” foi tombado pelo 

IPHAN e inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico em 1980.



Mucugê foi o primeiro centro de mineração e o 

centro econômico mais importante da região 

durante suas primeiras décadas de existência. 

Desta forma, a idéia da centralidade esteve 

presente desde as concepções projetuais iniciais. 

A relação da área de convivência central com os 

dois blocos edificados é semelhante à relação 

de Mucugê com o relevo montanhoso - ambas 

se desenvolvem “encravadas” no centro desses 

grandes volumes de pedra, sendo “abraçadas” por 

estes. Assim como Mucugê ocupa e desempenha 

um papel importante no centro dessa região de 

vale, o centro do edifício surge como elemento 

estruturante do projeto e ocupa um local de 

destaque, onde ocorrem atividades espontâneas 

e/ou pré estabelecidas, e para onde convergem 

todos os usuários.

Tomou-se muito cuidado para que não se 

criasse uma competição entre o novo edifício 

e o cemitério, e para que a arquitetura que está 

surgindo, apesar de contemporânea, respeitasse 

ao máximo a preexistência em que está inserida. 

Desta forma, percebe-se através das diretrizes 

projetuais, que a nova edificação se desenvolve 

reverenciando o cemitério e a paisagem formada 

por este, resignificando as vistas.

Um dos objetivos do projeto foi conceber o 

edifício de modo que este faça parte da paisagem 

e que a paisagem faça parte do edifício, com 

leveza semelhante à que Mucugê se insere no vale, 

buscando, através da arquitetura, a valorização da 

paisagem e do ambiente como reflexo do potencial 

cultural local. A edificação busca reinterpretar o 

existente, valorizando-o, acrescentando-o e não 

apagando o seu valor histórico. 
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HALL DE ENTRADA
MUSEU/ARQUIVO/BIBLIOTECA
SALAS MULTIUSO
SANITÁRIOS
FOYER/CIRCULAÇÃO
FOYER AUDITÓRIO
ESPAÇO SINCORÁ
CAFÉ

PROGRAMA
SANITÁRIOS
ESPAÇO PARAGUAÇU
ESTACIONAMENTO
LABORATÓRIO EST. NATURAIS
OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS
OFICINA DE DANÇA
OFICINA DE MÚSICA
HALL DA ESCADA

ÁREA DE CONV. ADM.
ADMINISTRAÇÃO
SALA DE REUNIÃO
COPA
DEPÓSITO
SANITÁRIOS
MEDIDORES
ALMOXARIFADO

CROQUI INICIAL DE CONCEPÇÃO DO PROJETO

CONCEITO O novo Centro Cultural de Mucugê surge com o 

objetivo principal de suprir as atuais demandas 

existentes na cidade. Após sobreviver a uma 

difícil situação econômica durante boa parte do 

séc. XX, a cidade vive uma nova dinâmica pós 

tombamento, sendo cada vez mais procurada 

por turistas e sediando importantes eventos 

culturais da região. Além de servir como a nova 

sede do Museu e Arquivo Público Municipal, e 

da Biblioteca Municipal que funcionam sem a 

estrutura adequada e necessária, o edifício contará 

também com um auditório com capacidade para 

325 pessoas e três salas multiuso flexíveis, onde 

acontecerão as conferências, debates e demais 

usos demandados pelos eventos que ocorrem em 

Mucugê. Buscando servir como uma extensão das 

escolas da cidade, todas localizadas próximas ao 

edifício, e inserindo desde cedo a cultura na vida 

das crianças, a edificação contará com espaços 

para oficinas de música, dança, artes plásticas e de 

estudos da natureza. Além do Espaço Paraguaçu, 

área central e elemento estruturante do projeto, 

a edificação contará ainda com o Espaço Sincorá, 

outra área aberta em nível mais elevado. Contará 

ainda com um amplo café, visando estimular 

a permanência no prédio e em suas áreas de 

convivência, tanto por parte dos turistas como dos 

moradores locais. Já a cobertura verde, totalmente 

transitável, surge como um ambiente inovador no 

edifício, a única deste tipo na cidade.
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O Centro Cultural tira partido da topografia e é implantado em 

dois níveis, acompanhando a horizontalidade da cidade. Um nível, 

semi enterrado, está 1 metro abaixo do nível da rua da ponte. A 

partir do auditório, o edifício acompanha a inclinação do terreno, 

e chega ao nível superior, cujo acesso se dá pelo nível da BA-142. 

Uma cobertura vegetal se estende por toda a edificação, com um 

acesso por cada rua, deixando toda a superfície de sua cobertura 

CORTE LONGITUDINAL PERPASSANDO O AUDITÓRIO

DIAGRAMA – CONDIÇÕES AMBIENTAIS E SIMULAÇÕES DE EVENTOS

transitável, re-significando as vistas para o cemitério e para o vale, 

e a própria circulação da edificação.

Devido ao clima semi-árido, com oscilações térmicas diárias, 

sol forte e tempo seco durante a primavera e o verão, decidiu-

se enterrar parcialmente a edificação para poder aproveitar as 

qualidades naturais do terreno, a partir da inércia térmica, onde 

o calor acumulado durante o dia se libera no período noturno, 

gerando uma estabilidade térmica, tanto de dia como de noite, 

aproveitando a temperatura constante da terra. Por conta disso, 

as principais alvenarias das edificações são feitas com pedra característica da 

região, e de bom potencial térmico. Aliado a isso, a edificação possui grandes 

aberturas para as direções nordeste e sudeste, de onde chegam os ventos 

predominantes, potencializando a ventilação cruzada.

O projeto ainda reinterpreta códigos culturais locais como a pedra, principal 

material das primeiras edificações dos garimpeiros, através das suas espessas 

alvenarias autoportantes de pedra, ao mesmo tempo em que insere materiais 

e técnicas contemporâneas, como as lajes em concreto protendido e a 

utilização da sua cobertura como área comum.
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A edificação gira em torno de uma grande área de convivência, 

localizada no eixo central da edificação, com uma estrutura de palco 

fixa e duas arquibancadas-rampa em madeira. Este espaço, apesar 

de contar com uma estrutura fixa, é bastante versátil quanto à sua 

utilização. Esta área foi projetada tanto para atender à demanda de 

eventos pré definidos, como as feiras literária e gastronômica e o 

festival de forró, como para ser utilizada de forma espontânea, seja 

funcionando como uma sala de aula a céu aberto para os jovens, ou 

como um espaço de descanso e contemplação para as pessoas que 

vão à Mucugê usufruir do seu turismo cultural e ecológico. Além 

disso, busca atrair e aumentar o tempo de permanência do visitante, 

O CENTRO CULTURAL e pode ser acessada pelos dois níveis através das duas arquibancadas-

rampa, o que confere grande fluidez ao edifício, potencializa as 

relações entre interior e exterior e proporciona curtas circulações. 

O visitante que chega pelo acesso sul, tanto pela BA-142 como pela 

rua da ponte, tem a opção de subir para a cobertura, podendo sair 

do outro lado do prédio, ou descer para a área de convivência, tendo 

como primeiro contato o café.

No bloco leste, localizado no nível inferior, estão localizados o café, 

o auditório e sanitários. O bloco se desenvolveu tirando partido da 

árvore existente no local, apropriando-se da mesma através de um 

rasgo na cobertura e criando uma área permeável entre o café e o 

auditório. Este espaço, de uso espontâneo, se desenvolve como uma 

nova possibilidade ao programa e, por conta da grande porta camarão 

que se abre completamente e faz a comunicação entre o auditório e 

o meio externo, surge como uma confortável e natural opção para 

assistir às apresentações e palestras.

Já no nível inferior do bloco oeste, que está semi enterrrado, estão 

localizadas as oficinas de dança, música, artes plásticas e laboratório 

de estudos da natureza. Completam o pavimento inferior as áreas 

técnicas e administrativas. A sala da administração, a  sala de reunião, 

copa e os ambientes técnicos estão localizados ao redor de uma área 

de convivência interna. No pavimento superior do bloco oeste, de 

frente para o cemitério bizantino, estão localizadas 3 salas multiuso, 

que podem ser organizadas de diferentes maneiras de acordo com 

o evento, além de sanitários e um amplo espaço que servirá como a 

nova sede do Museu, Arquivo e Biblioteca Municipal. 

FACHADA FRONTAL



Mucugê esteve por muito tempo sob o comando de coronéis. O poder político e social, e 

consequentemente o acesso à informação, direitos e conhecimento, eram mantidos por uma pequena 

minoria. A união destes 3 programas em um único espaço visa valorizar a história da cidade, difundir a 

cultura da região e democratizar o acesso a informação. O Centro Cultural surge com o intuito de ser 

uma benfeitoria para a população de Mucugê, devido a todo o crescimento e desenvolvimento que a 

cidade vem passando, um edifício que seja utilizado pela população mas que também seja uma forma 

de aproximar o visitante do nativo, através da valorização da cultural local, para que a existência do 
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ÁREA DE TRANSIÇÃO ENTRE O CAFÉ E O AUDITÓRIO

equipamento tenha um significado em si que não seja apenas o reflexo de um turismo que vê a cidade 

como uma plataforma de exploração comercial.

A edificação foi totalmente erguida sobre alvenarias de pedra autoportantes. As lajes são feitas com 

placas de concreto protendido pré-moldadas, apoiadas e sustentadas nas alvenarias de pedra. Desta 

maneira, o edifício do Centro Cultural de Mucugê propõe um diálogo entre o passado e o presente, 

buscando e evidenciando essa conexão entre o velho e o novo, reverenciando o antigo com o uso da 

pedra ao mesmo tempo em que suavemente destaca o contemporâneo com o uso do concreto.
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[1] Acervo Digital do IPHAN (http://acervodigital.iphan.gov.br/xmlui/
handle/123456789/10848?discover?rpp=10&etal=0&query=mucugê).

RELAÇÃO EDIFÍCIO – CEMITÉRIO

ÁREA DE CONVICÊNCIA CENTRAL


