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RESUMO 

 
Esta pesquisa tem como intuito compreender como o Cemitério Santa Isabel, 

enquanto paisagem inserida no espaço urbano de Mucugê (Bahia), se construiu 
como símbolo da memória local. Esse processo de valoração teve início com o 
tombamento do cemitério – que foi construído em meados do século XIX – pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), junto ao sítio 
urbano, em 1980. Nesse sentido, o Cemitério Santa Isabel, conhecido em Mucugê e 
na região por “Cemitério Bizantino”, além de ser um espaço funcional e simbólico 
desde sua edificação, vêm se consolidando, após sua preservação, como objeto 

histórico e como paisagem símbolo da cidade diamantina.  
Palavras-chave: Patrimônio, Mucugê, objeto histórico, Cemitério Santa Isabel.  
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RESUMEN 

 
           Esta investigación tienes como objetivo comprender como el Cementerio 

Santa Isabel, mientras que inserta en el paisaje urbano de Mucugê (Bahia), se 

construyó como un símbolo de la memoria local. Este proceso de valoración se 

inició con la preservación del cementerio - que fue construido a mediados del siglo 

XIX - por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), con 

el sitio urbano, en 1980. En este sentido, el Cementerio Santa Isabel, conocida en la 

región y en Mucugê como "Cementerio Bizantino", además de ser un espacio 

funcional y simbólico desde su construcción, se han consolidado después de su 

preservación como un objeto histórico y paisaje símbolo de la ciudad diamantina 

 . 

Palabras clave: Patrimonio, Mucugê, objeto histórico, Cementerio Santa Isabel. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo procura compreender a maneira que o Cemitério Santa Isabel, 

enquanto paisagem inserida no espaço urbano de Mucugê (Bahia) 1 se constituiu em 

símbolo da localidade. Trata-se de uma construção realizada em meados do século 

XIX que, acompanhado do sítio urbano2, foram tombados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no ano de 1980. Nesse sentido, 

o Cemitério Santa Isabel, conhecido em Mucugê e na região por “Cemitério 

Bizantino”, além de ser um espaço funcional, cotidiano e simbólico desde sua 

edificação, vêm se consolidando, após sua preservação como patrimônio cultural 

nacional, objeto histórico ou ainda como paisagem símbolo da cidade diamantina. 

Contudo, como ocorreu esse processo de valorização de uma determinada 

arquitetura regional? De qual modo Mucugê e região foram valorizadas em função 

da paisagem da Chapada Diamantina? De que forma um cemitério oitocentista se 

tornou a imagem símbolo de Mucugê?  

Movidos por essas indagações, esperamos compreender o processo da 

construção simbólica do Cemitério Bizantino, um espaço que foi reconhecido e 

valorizado desde os estudos de seu tombamento devido à harmonia do conjunto 

arquitetônico dos mausoléus com a natureza circundante, sendo compreendida desta 

maneira pela simbiose da cultura material com a natureza da Chapada Diamantina, 

isto é, pelo seu “arranjo paisagístico” 3. Desse modo, percebemos que 

historicamente essa construção vem ocorrendo desde a década de 1970, quando a 

cidade de Mucugê foi redescoberta por pesquisadores que buscavam a redefinição 

de uma política patrimonial na Bahia. Procuramos entender a cidade a partir dos 

sentidos que seus moradores atribuíram ao cemitério e sua paisagem urbana, pois 

 

                                                           
1 Segundo dados do IBGE o município de Mucugê atualmente possui 10.545 habitantes em uma área 

de 2.455,037 km2 e está localizada a 448 km de Salvador. Pela Lei provincial 271, de 17 de maio de 
1847, foi criada a Vila Santa Isabel do Paraguaçu, desmembrada da atual cidade de Rio de Contas. A 
cidade ganharia o nome de Mucugê, mais tarde, pela Lei estadual nº 1.556, de 23 de agosto de 1917.  
2 Nas primeiras décadas de atuação do IPHAN o termo sítio urbano não era empregado, contudo, o 
utilizaremos neste estudo. Lembrando que essa terminologia só passou a ser empregada pelo IPHAN 
na década de 1960, sob influência das novas leituras sobre áreas urbanas que ocorriam na Europa. 
3 Expressões utilizadas no processo de tombamento de Mucugê pelo Instituto Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) 26/09/1980. DR 4ª DR Salvador. 
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ao longo da história, diferentes grupos sociais, em diferentes 
circunstâncias, puderam intervir no ambiente urbano mediante a 
colocação ou atribuição de caráter histórico e artístico a uma peça 
urbana. Além disso, a partir dessa intervenção, os cidadãos 
ressignificam os diversos territórios do seu cotidiano e constroem 
a sua identidade com a cidade. (KNAUSS, 1999, p. 7) 
 

Figura 1: Cemitério Santa Isabel, Mucugê, 2010 

 
FONTE: autor 

 
Este trabalho, como escrita da história, consiste em perceber a mudança de 

significado – consolidada ao longo do tempo – que uma dada “necrópole 

oitocentista” sofreu nas últimas décadas, e para lograr tal êxito buscou cercar-se de 

vários tipos de possibilidades metodológicas e de fontes documentais. Essa 

“manipulação controlada por regras” sobre os vestígios dos mortos, de um passado 

que nos é estranho, como elucida Michel de Certeau é o ofício do historiador, que 

“trabalha sobre um material para transformá-lo em história” (CERTEAU, 2010, p. 

79). 

E assim, como nos explana autores, a exemplo de Michel de Certeau (2010) 

e Durval Muniz de Albuquerque Jr (1999), ao historiador não é possível fugir do 

seu lugar de fala, dos teóricos que influenciam sua escrita.  

Esta dissertação surge num momento em que o patrimônio está no cerne dos 

debates históricos. Pierre Nora (1993) aponta que no fim do século XX ocorreu 

uma proliferação do patrimônio no mundo ocidental, denotando que tal processo 
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era um sintoma, um indício de uma nova relação da sociedade ocidental com o 

tempo. 

Nas últimas décadas à sociedade ocidental tem estado cada vez mais 

obcecada pela memória, em operações que visam construir “semióforos”, ou 

“objetos históricos”, entendido aqui como objetos visíveis que possuem a 

propriedade de mediar à relação dos indivíduos com uma determinada dimensão 

invisível e simbólica da realidade, mas especificamente com o passado (POMIAN, 

1984; HARTOG, 2006).  

Conforme observou Meneses, a cultura material “são fontes excepcionais 

para se entender a sociedade que os produziu ou reproduziu enquanto, 

precisamente, objetos históricos” (MENESES, 1994, p.21). Partiremos de autores 

como Ulpiano Meneses e Krzysztof Pomian para compreender como objetos 

materiais – como o sítio urbano de Mucugê e o Cemitério Santa Isabel – foram 

reconhecidos como históricos, ou seja, em que momento suas imagens passaram a 

transmitir um sentido de passado histórico, e tais bens a serem reconhecidos como 

patrimônio nacional. Nesse sentido, os Cemitérios Santa Isabel e o sítio urbano de 

Mucugê se consolidam como “objetos históricos” ou “semióforos”. 

Meneses procurou demonstrar a natureza dessas operações e o papel dos 

museus e das coleções nesse processo: 

 

O objeto antigo foi fabricado e manipulado em tempo anterior ao 
nosso, atendendo às contingências sociais, econômicas, 
tecnológicas, culturais, etc. etc., desse tempo. Nessa medida, 
deveria ter vários usos e funções, utilitários ou simbólicos. No 
entanto imerso em nossa contemporaneidade, decorando 
ambientes, integrando ambientes, integrando coleções ou 
institucionalizado no museu, o objeto antigo tem todos os seus 
significados, usos e funções anteriores drenados e se recicla, aqui 
e agora, essencialmente, como “objeto-portador-de-sentido” 
(MENESES, 1994, 19). 

 

Tomaremos essa premissa para perceber o processo de valoração desses 

objetos, partindo do momento em que se inicia a mudança do olhar sobre Mucugê 

e, especialmente, o Cemitério Santa Isabel na década de 1970. Cabendo a este 

estudo analisar as narrativas que levou ao reconhecimento do sítio urbano, além da 

necrópole oitocentista como patrimônio nacional. Encontramos nessas narrativas, as 

responsáveis por produzir sentido de passado a esses objetos urbanos, 

materializando-os como históricos. 
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Um objeto urbano patrimonializado do mesmo modo, pode ser tomado 

como “semióforo”, conceito esse criado pelo historiador polonês Krzysztof Pomian, 

em seu clássico estudo sobre coleções de objetos materiais, no qual identificou a 

capacidade que alguns objetos visíveis possuem de mediar nossa relação com 

outros espaços invisíveis, inclusive, com o passado e com os mortos.  

Para Pomian (1984), os objetos museificados não possuem mais sua 

utilidade para qual foi construído. Deste modo, roupas e sapatos não servem mais 

para vestir e calçar. Lampiões, não são mais utilizados para iluminar as ruelas 

escuras. Facas, garfos e colheres não auxiliam mais na alimentação cotidiana. Até 

mesmo um relógio, que num tempo passado tinha como função contar o tempo, ao 

ser colocado em uma coleção de museu se transforma em um objeto para ser 

observado, ou seja, sua exclusiva função é de se oferecer ao olhar. 

Nesse sentido, é possível tomar os objetos urbanos na perspectiva pomiana, 

próxima da leitura de Michel de Certeau (2002), que evidencia a mudança de olhar 

sobre objetos urbanos, como igrejas históricas, por exemplo. Para Certeau (2002), 

no estranhamento do presente, estes espaços recebem uma nova função, o espaço 

religioso se transforma num espaço museificado. Em razão do valor de passado, 

estes objetos urbanos deixam de ser praticados pela religiosidade, para ser praticado 

por espectadores. 

Contudo, conforme aponta Pomian (1984), alguns raros objetos têm duas 

funções na sociedade:  

- Os semióforos, que são dotados de significados, por proporcionar aos 

espectadores o prazer estético, o reconhecimento científico e o valor histórico. 

Ainda para Pomian (1984), os objetos funerários também exercem essa relação com 

espectadores, ao passo que desempenham o papel de mediadores entre o mundo 

visível e o mundo invisível, entre vivos e mortos.  

- Os objetos utilitários, aqueles que têm uma utilidade de uso cotidiano, que 

desempenham na sociedade a função para qual foram construídos, pela cultura 

humana.  

Por conseguinte, encontramos no Cemitério Santa Isabel a categoria de 

semióforo em duas perspectivas: desde sua edificação se constrói como espaço 

funerário, que media a relação entre o mundo visível e o mundo invisível, entre os 

vivos e os mortos; e por ter se consagrado como cemitério histórico, após ser eleito 

patrimônio nacional, uma vez que “um objeto vê-se atribuir um valor quando é 
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protegido, conservado ou reproduzido” (IBDEM, 1984, p. 72). O cemitério se 

enquadra ainda na categoria de objeto urbano utilitário, pois a necrópole preservou 

posteriormente, após o tombamento, à função para qual foi edificada, o espaço de 

sepultamento dos mortos de Mucugê.  

Sobre o processo de significação histórica de um objeto, Pomian (1984) 

destaca que a diferença na percepção entre o que se vê, o visível (presente), com o 

invisível (passado), é que este só é possível por meio do discurso, da narrativa, da 

linguagem, “é a linguagem que engendra o invisível” (POMIAN, 1984, p. 68). 

Deste modo, o sítio urbano de Mucugê e o Cemitério Santa Isabel se transformam 

em semióforo ao serem preservados. Assim, quando são expostos a um novo olhar 

no presente (nesse caso científico), adquirem representação de passado, pois o 

patrimônio, como constructo material e simbólico do passado, tem sua 

representação constituída no presente, estruturada na forma de uma narrativa de 

origem para dar sentido a sua valoração (IBIDEM, 1984).  

Assim como toda narrativa sobre o passado, a patrimonial também parte do 

presente. Para Lowental (1998) o passado resiste no presente, porque se transforma, 

não permanece imóvel, é um passado que se desloca e que se adapta a novas 

condições. Portanto, a construção de uma narrativa nacional – por meio de vestígios 

do passado – deve ser analisada como produto de um lugar, de acordo com Certeau 

(2006).  

Assim, compreender a que passado se voltaram os responsáveis pela 

construção do sentido do patrimônio no Brasil. Uma vez que 

 

essas narrativas se orientam a supostamente unir membros de 
uma sociedade ao redor de uma história comum, mesmo se essas 
configurações narrativas dizem mais sobre a maneira pela qual o 
poder se coloca em cena e seus valores do que propriamente 
sobre a memória coletiva sobre a qual supostamente se apoiaria 
(MICHEL, 2010, p. 14). 
 

 

Alain Bourdin nos lembra que o patrimônio é resultado de uma produção 

“Científica, quando procede do trabalho dos peritos, dos colecionadores ou dos 

‘cientistas’ propriamente ditos (historiadores e arqueólogos, etnólogos, sobretudo 

museólogos)”, ou política “quando resulta de uma vontade de construção de um 

patrimônio, para que este exprima diretamente o interesse de um grupo, uma 

ideologia ou uma reivindicação geopolítica” (BOURDIN, 2001, p. 119). Assim, 
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essa escrita sobre o passado está marcada por um lugar de produção, percebida 

enquanto prática social investida de intencionalidade, marcada pela subjetividade 

do autor, tal como, elaborada por Michel de Certeau. Tomando os discursos do 

patrimônio sob esse horizonte – como uma prática social – buscaremos analisar, os 

diferentes tipos de enunciados regionalistas que partiram das instituições, o IPHAN 

e IPAC, entre a década de 1930 e 1980. 

Desta maneira, na primeira parte dessa dissertação – estruturada em três 

capítulos – retornaremos as primeiras décadas do século XX, motivados por duas 

estratégias metodológicas: a primeira, por ser nesse período, em que se construiu no 

Brasil o sentido de patrimônio, através dos intelectuais modernistas e fundação do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). 

Por meio de uma revisão historiográfica sobre o tema, entender como se 

constrói nas primeiras décadas a partir das cidades coloniais mineiras, um modelo 

para a preservação de sítios urbanos, proposta pelo SPHAN. Pretendemos 

demonstrar a seleção dessas cidades históricas por intermédio da produção de 

alguns intelectuais modernistas propagadores do discurso nacionalista do 

patrimônio brasileiro. Vale lembrar, que este estudo se voltou em fazer uma análise 

historiográfica nos diversos autores a seguir, no que refere a patrimônio e 

regionalismo. 

Encontramos dois principais nomes do modernismo para perceber como 

seus discursos contribuíram na construção de uma memória nacional a partir de 

ideologias regionais. Para tanto, elegemos Mário de Andrade4, pela sua 

contribuição com suas pesquisas sobre a arte brasileira e pela realização do projeto 

de patrimônio brasileiro para o SPHAN, assim, igualmente no período em que foi 

funcionário do SPHAN de São Paulo; e Rodrigo de Melo Franco Andrade, 

intelectual que esteve à frente do SPHAN na consolidação do reconhecimento da 

arquitetura nacional. Mário e Rodrigo acompanhado de demais nomes, como Lúcio 

Costa e Carlos Drummond de Andrade, tiveram uma função decisiva nesse 

processo. 

                                                           
4 Apesar de, o discurso patrimonialista ter como característica a homogeneização nesse primeiro 
momento, é importante observar que dentro desse grupo que esteve à frente do SPHAN e da revista 
do órgão, encontraremos no decorrer do texto divergências e concordâncias entre os mesmos, que 
apresentaremos no decorrer do texto.  
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Outra razão desse recuo – para o início do século XX – se deve por Mucugê, 

além de Lençóis e Rio de Contas, na década de 1970, ter sua narratividade de 

origem sustentada como continuidade das cidades históricas mineiras do século 

XVIII, num processo que vem ocorrendo desde a década de 1970, no que se refere 

a preservação dos sítios urbanos, surgidos em razão da atividade mineradora na 

Bahia e Goiás. 

A noção de patrimônio aqui utilizada terá como base as reflexões de 

François Hartog para o qual “O patrimônio é um recurso para o tempo de crise. Se 

há assim momentos do patrimônio, seria ilusório nos fixarmos sobre uma acepção 

única do termo” (HARTOG, 2006, p. 272). Desta maneira, entendemos que as 

décadas de 1930-1960 e 1970-1980, devem ser assim analisadas como dois 

contextos distintos do discurso da nacionalidade e da política nacional do 

patrimônio. Para compreender, o porquê de Mucugê, Lençóis e Rio de Contas 

terem seus sítios urbanos preservados somente entre 1970 e 1980. 

Nesse sentido, veremos no capítulo seguinte a gestão de Renato Duarte de 

Azevedo Soeiro a frente do IPHAN, iniciada 1967 e finalizada em 1979, apontando 

que, nesse período, houve: um importante deslocamento nos tombamentos de sítios 

urbanos no Brasil. Em tal período ocorreu à emergência do governo baiano em 

preservar os sítios urbanos do estado, momento em que aconteceu o tombamento de 

Cachoeira, Porto Seguro e Lençóis, e, parte do processo do tombamento de Rio de 

Contas, Mucugê, Itaparica e Santa Cruz Cabrália.  

No período da ditadura, o patrimônio passaria por mudanças no que 

concerne o modelo de nacionalismo, valorizando as culturas regionais como 

integrantes da nacionalidade, corroborando com a reivindicação regionalista do 

então governador da Bahia Antonio Carlos Magalhães, na preservação das cidades 

históricas do estado. Essa mudança se tornará visível quando consideramos que até 

a década de 1970 nenhum sítio urbano da Bahia havia sido tombado pelo IPHAN.  

Encontramos assim, entre 1970 e 1982, um período de grande mobilização 

política, cuja prioridade era, no governo de Antonio Carlos Magalhães (1970-74 e 

1979-1983), investimentos culturais para a preservação e valorização do patrimônio 

cultural e natural, visando o desenvolvimento do estado da Bahia pelo turismo. O 

governador baiano também esteve à frente do II Encontro dos Governadores, 

ocorrido em Salvador em 1971, com sua reivindicação regionalista. Contudo, este 

acontecimento político na Bahia não se traduz em um evento isolado, ele estava 
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inserido nos desdobramentos políticos que passava o Brasil em anos do Regime 

Militar. Renné Remond (2003) observou que eventos políticos articula o 

instantâneo ao extremamente lento, o contínuo ao descontínuo. Do mesmo modo o 

autor destacou que um recorte temporal de média duração na esfera política, como 

na longevidade de regimes, é uma temporalidade privilegiada para se compreender 

rupturas sociais e culturais, visto que um novo grupo político faz emergir novas 

perspectivas, destarte “o político não constitui um setor separado: é uma 

modalidade da prática social” (RÉMOND, 2003, p. 35 e 36).  

Em outras palavras, analisaremos a maneira que o governo baiano pleiteou 

ao IPHAN o reconhecimento de diversos sítios urbanos como patrimônios 

nacionais, por meio de ações, como: a realização do II Encontro dos Governadores 

que aconteceu em Salvador em 1971, como também, do inventário do patrimônio 

arquitetônico de todo o estado, realizado pelo IPAC (Instituto do Patrimônio e 

Artístico Cultural) entre 1970 e 1982. O que refletiu na criação do PCH (Programa 

Cidades históricas), responsável por financiar estudos sobre a preservação de 

diversos sítios urbanos da Bahia e demais estados nordestinos, com a finalidade de 

atrair investimentos públicos e privados, uma alternativa de atividade econômica 

para essas cidades.  

Conforme assinalaram Funari e Carvalho, o patrimônio “dentro da vertente 

teórica pós-moderna, é compreendida como escolha política, voltada à construção 

de determinados projetos identitários” (FUNARI; CARVALHO, 2008, p. 9). Nesse 

contexto, o patrimônio pode ser interpretado por meio das disputas regionais que 

decorrem no momento em que estava sendo organizada uma memória nacional 

(POLLACK, 1992). A continuação do segundo capítulo é ponto central de nosso 

estudo, por demarcar um sentido de valorização do passado histórico dos sítios 

urbanos da Chapada Diamantina, através da narrativa de herança das cidades 

históricas mineiras no século XIX, primeiramente em Lençóis, o que se estendeu 

anos depois a Mucugê. 

Segundo esse discurso regional – legitimado por uma historiografia mais 

recente – a origem dessas cidades da Chapada Diamantina teria como principal 

agente social as famílias oriundas da província de Minas Gerais durante esse 

período. Este, ganha respaldo nas pesquisas realizadas pelo Instituto do Patrimônio 

Artístico Cultural (IPAC) nas décadas de 1970 e 1980, apontando a existência de 
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uma arquitetura regional oriunda de Tijuco5 e demais cidades mineiras devido ao 

processo migratório ocorrido no século XVIII com as descobertas de diamantes.  

Todavia, o passado tradicional e histórico não foi o único argumento para a 

preservação dessas cidades: a paisagem da natureza da Chapada Diamantina foi 

valorizada nos processos de tombamento, especialmente em Mucugê. Na década de 

1970, as cartas internacionais, como a formulada no Encontro de Quito em 1968, 

apresentam novas concepções sobre a preservação dos sítios urbanos pelo IPHAN, 

pesando então sobre a política nacional de preservação resoluções internacionais 

através dos encontros realizados pela UNESCO.  

Encontramos no tombamento de Mucugê a valoração da paisagem natural 

existente na região em que a cidade foi erigida, a Chapada Diamantina. Desse 

modo, o conjunto arquitetônico com seu bom estado de conservação em integração, 

com sua natureza circundante, foi um argumento recorrente a favor de sua 

preservação, sendo que, o Cemitério Santa Isabel tornou-se uma manifestação 

notória dessa valorização do entorno natural da Serra do Sincorá.  

Por fim, nesse capítulo, abordaremos os conflitos que surgiram quando se 

deu início o pedido do tombamento de Mucugê. Assim como em outras localidades 

no Brasil, o tombamento foi percebido inicialmente pelos moradores da cidade 

como empecilho para o desenvolvimento local. Abordaremos essa questão sobre a 

querela em torno de um casarão da cidade, inicialmente entre o Banco do Brasil e o 

IPHAN e, posteriormente, estendendo-se entre as autoridades políticas e população 

mucugeense com a preservação do sítio urbano. 

Uma vez já contextualizado o tombamento de Mucugê e demais cidades 

oitocentistas e setecentistas da Chapada Diamantina na década de 1970 e 1980, 

através da valorização de uma dada paisagem e arquitetura regional, passaremos 

para o último capítulo desta dissertação: contextualizar a visibilidade que a região e 

suas cidades históricas terão nas décadas de 1990 e 2000 pós-tombamentos, com a 

inserção do turismo após investimentos públicos, fazendo dessa, uma importante 

atividade econômica na região, sobretudo em Lençóis, Rio de Contas e Mucugê. 

                                                           
5
 Atual cidade de Diamantina, nos textos sobre a Chapada Diamantina sempre se utiliza a cidade 

mineira como referência, por essa ter sido precursora na extração de diamantes no século XVIII no 
Brasil. No período colonial, apenas o antigo Arraial do Tijuco se originou do ciclo econômico do 
diamante, atual Diamantina, em Minas Gerais. Ver LEAL, Fernando Machado. A Antiga Comercial 
Vila dos Lençóis, Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n.18, p. 119-120. 1978. 
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Segundo Alain Bourdin o patrimônio constrói a localidade “sobretudo a 

partir do turismo (...) como recurso para um grupo que se apropria dele e logo se 

afirma como local” (BOURDIN, 2001, p. 119).  

A valorização de a paisagem tornar-se, no contexto analisado, uma das 

grandes alavancas do turismo, conforme é visível pelo grande investimento 

financeiro na Chapada Diamantina a partir da década de 1990. Observa-se assim, 

que o foco desse investimento voltava-se para o turismo cultural, na valorização do 

patrimônio arquitetônico e, sobretudo natural, como recurso para dinamizar a 

economia regional.  

Esta identificação e valorização do patrimônio foram acompanhadas por 

uma mudança identitária. Ainda conforme assinalou Bourdin, a atribuição de 

autenticidade a objetos de uma determinada comunidade como signo do passado, se 

faz quase sempre acompanhada pela produção de um sentido de pertencimento a 

essa dada localidade pelos seus moradores (BOURDIN, 2000). Esse processo da 

constituição da localidade e regionalidade por meio do patrimônio é o 

“congraçamento forte de uma coletividade em torno de um ou vários emblemas” 

(IBIDEM, 2000, p.119). Deste modo, em Mucugê, o Cemitério Santa Isabel, um 

conjunto arquitetônico edificado em uma geografia característica da Chapada 

Diamantina, se constitui como uma imagem que se consagra como um emblema 

dessa localidade. Esse congraçamento transforma o espaço funcional e simbólico 

do Cemitério Santa Isabel no espaço patrimonializado e monumentalizado.  

Pretendemos compreender o processo de consagração desse espaço nas 

últimas décadas, quando a necrópole passa por: restauros nos mausoléus, 

tratamento paisagístico, misce-in-scéne e vinculação de sua imagem como 

representação de Mucugê por meio do turismo. 

Como norma de tombamento, o cemitério preservado não pode sofrer 

descaracterização após ser inscrito no Livro Paisagístico, etnográfico e 

arqueológico em 1980. O que teria provocado novos conflitos pelos usos desses 

objetos. Deste modo, abordaremos as dificuldades encontradas pelos moradores na 

prática dos sepultamentos, visto que, posteriormente o tombamento não seria 

possível à construção de novos mausoléus para novos enterramentos. Esse espaço 

urbano continua a ser praticado pelos seus moradores como espaço da morte, 

contudo, eclodem novos praticantes, os que buscam o patrimônio nacional.  
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Para Michel de Certeau, quando se museifica uma cidade e preservam seus 

objetos urbanísticos “faz passar esses objetos de um sistema de prática a outros. (...) 

subtrai a usuários o que apresenta a observadores” (CERTEAU, 2002, p. 195). 

Logo, percebemos que uma vez preservado, a função e significado do passado do 

objeto urbano supera o objeto urbano com sua função simbólica e religiosa do 

presente, num processo que tende, nos próximos anos, a retirar dos moradores de 

Mucugê o direito ao patrimônio imaterial do espaço. 

Deste modo, o Cemitério Santa Isabel – erguido em uma pequena cidade do 

interior baiano no século XIX – emerge como “Cemitério histórico”, em um dado 

momento, em um dado contexto social, cultural e político. E, após ser eleito 

patrimônio nacional, transforma-se, sob a égide da indústria cultural no “Cemitério 

Bizantino”. Buscaremos assim, trilhar esse caminho, da década de 1970 aos dias 

atuais, pois assim, em concordância com Durval Albuquerque Jr “acreditamos que 

o objeto não permanece o mesmo quando muda de nome. Se a linguagem é 

definidora da experiência humana, se é ela que dá sentido e significado ao que cada 

homem faz, se ela descreve de forma diferente uma prática que parece ser a mesma 

é porque ela não é” (ALBUQUERQUE JR, 2010, p.4). 
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CAPÍTULO 3 

 

A espetacularização do patrimônio baiano: a iluminação do 

Cemitério Santa Isabel 

 

Em Andando na cidade
57

, Michel de Certeau (1994) se dedicou em abordar 

a história do cotidiano urbano, no qual enfatiza a relação dos sujeitos com o espaço, 

conceito que define acerca do lugar construído através das práticas culturais. 

Abandonando a perspectiva de observar a cidade de maneira distante, do alto de um 

edifício, o historiador e linguista propõe percebê-la por meio dos pedestres, ou seja, 

na medida em que as práticas são vivenciadas pelo ato de caminhar, ocorre a (re) 

apropriação do espaço urbano pelos seus usuários, os (re) significando ao passo que 

os constrói. E continua: 

 

A história começa no nível do chão, com passos. São miríades, 
mas não compõe uma série. Não se pode contá-los porque cada 
unidade tem um caráter qualitativo: um estilo de apreensão táctil 
e apropriação quinestética. (...) Suas trilhas entrelaçadas dão sua 
forma aos espaços. Eles tecem lugares em conjunto, a esse 
respeito, os movimentos pedestres formam um desses “sistemas 
reais cuja existência de fato constrói a cidade”. Não os 
localizamos; ou melhor, são eles que se espacializam” 
(CERTEAU, 1994, p. 28).  

 
Nesse sentido, compreendemos a relação dos moradores de Mucugê com o 

Cemitério Santa Isabel a partir dessa perspectiva de espaço apresentada por 

Certeau. Pois, na medida em que os sepultamentos foram ocorrendo desde a sua 

edificação em 1853, os moradores foram construindo sobre o lugar – a Serra do 

Sincorá – o espaço dos mortos de Mucugê por intermédio de suas práticas. Desde 

sua criação, a necrópole oitocentista foi definida como um espaço de celebração, 

seja de atuação pessoal, ou coletivo. Do mesmo modo, o cemitério é um espaço que 

media a relação dos moradores de Mucugê com seus antepassados, com o 

                                                           
57

 O artigo foi traduzido por Anna Olga de Barros Barreto e publicado na Revista do Patrimônio 
Histórico e Artístico do IPHAN em 1994, a obra de Michel de Certeau sobre o cotidiano foi toda 
traduzida e publicada com o título: A invenção do cotidiano: artes de fazer. Utilizamos ainda nesse 
estudo A invenção do cotidiano: morar e cozinhar, especialmente o capítulo Os fantasmas da 

cidade, em que se debruça em analisar a relação cotidiana com o espaço patrimonializado das 
cidades na contemporaneidade.  
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espiritual. Nesse sentido, compreender este patrimônio nacional exclusivamente 

pela sua materialidade desrespeita a população da cidade e as práticas realizadas 

neste espaço. 

Como destacou Nogueira (2012) sobre os espaços cemiteriais como espaços 
de celebração religiosa e de memória:  

 

 

A visita periódica ao cemitério, seja no Dia de Finados ou no 
aniversário de nascimento ou morte do finado, demonstra uma 
relevante expressão pública ao recolhimento e ao silêncio, ainda 
que tal costume tenha um caráter comemorativo e celebrativo, 
comprovado pela peregrinação ou romarias que se sucedem 
àqueles que já se foram. A evocação à memória do morto é um 
modo de reconhecimento, ou seja, uma prática de legitimação que 
apela para as autoridades dos mortos. A ideia de celebração é 
herdeira não apenas da solenidade da cerimônia de menção e 
elogio de um nome, mas de um ritual eficaz de lembrança à 
memória dos mortos e ao destino dos vivos (NOGUEIRA, 2012, 
p. 86) 

 

Hoje, tais práticas têm sido tomadas também na condição de patrimônio, 

conforme tem definido o IPHAN, por meio da categoria patrimônio imaterial: 

 

A Constituição Federal de 1988 firmou a idéia de que o 
patrimônio cultural é uma construção social, cabendo ao Estado 
reconhecê-lo e protegê-lo com o apoio e a participação da 
sociedade. Só mais recentemente, contudo, esse princípio 
constitucional foi absorvido nas práticas de preservação. Nesse 
processo, foi decisiva a promulgação do Decreto n° 3.551/2000 e 
a consolidação no Brasil da noção de patrimônio cultural 
imaterial. Segundo este decreto o patrimônio cultural 
imaterial se manifesta por meio dos saberes e modos de fazer, 
das celebrações, das formas de expressão e dos lugares de 
concentração de práticas culturais coletivas, que constituem 
referências para a memória e a identidade dos grupos 
formadores da sociedade brasileira e possuem continuidade 
histórica. A noção de bem cultural imaterial diz respeito 
então a domínios da vida social e coloca no centro do processo 
de salvaguarda os grupos e indivíduos responsáveis pela 
vigência dessas práticas – os seus "detentores” 
(SANT’ANNA, 2012, grifo nosso)58

. 

 

Alexandre Fernandes Correa, na pesquisa intitulada “Vilas, Parques, 

Bairros e Terreiros: Novos patrimônios na cena das políticas culturais em São 

Paulo e São Luís, dedicou-se em estudar os tombamentos realizados em São Luís 

                                                           
58

 SANT’ANNA, Marcia. A política federal salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, acessado 
em 04/07/2012, site: http://www.ipea.gov.br/desafios.  
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do Maranhão e São Paulo, dentre os quais, os tombamentos dos Terreiros de 

Candomblé da capital maranhense. Correa ponderou a relação indissociável entre o 

patrimônio material e imaterial de um espaço religioso e, portanto, a limitação da 

preservação a nível material, dada a especificidade da área protegida. O autor ainda 

nos lembra que “a prática do tombamento deve evitar congelar, petrificar e 

fossilizar bens sociais e culturais que estão enraizados na vida social, na memória e 

na tradição viva dos grupos” (CORREA, 2001, p.157). Constatamos a preservação 

do Cemitério Santa Isabel sob a mesma perspectiva dos terreiros de candomblé, 

todavia, podemos observar que essa premissa não é levada em consideração pelo 

IPHAN, no que tange a preservação do Cemitério de Mucugê e daqueles que o 

praticam, seus habitantes.  

Ao realizarmos uma pesquisa in loco, no Cemitério Santa Isabel, 

presenciamos uma cena que assinala um novo sentido dado aquele espaço. Em um 

domingo frio e nublado do mês de junho, o cemitério era visitado por turistas, sob 

as rochas do Sincorá o guia que acompanhava o grupo narrava a enfermidade que 

assolou Mucugê no século XIX e motivou a edificação da necrópole sobre a serra, 

comentava ainda a sua especificidade: o único Cemitério Bizantino da América 

Latina. 

Em seguida, enquanto os turistas se fotografavam junto aos túmulos, surge 

um cortejo em direção ao Cemitério Santa Isabel, para o sepultamento de uma idosa 

da cidade. Assim que ultrapassaram os muros, observamos dois grupos, duas 

formas diferentes de praticar o espaço da morte de Mucugê. Desta maneira, 

coexistiam os três significados atribuídos ao cemitério: o objeto urbano, com a 

finalidade de enterrar os mortos da cidade; o semióforo, como espaço material que 

media a relação dos moradores com um espaço cósmico (espiritual); e por fim o 

semióforo, como objeto histórico que foi tomado como um produto cultural pela 

indústria turística. 

O fato se assemelha muito aquele narrado por Ulpiano Meneses (1996), que 

havia ocorrido numa igreja gótica francesa há pouco tempo. Nela, uma idosa 

moradora do bairro reza, enquanto um grupo de turistas japoneses conduzido por 

um guia adentra a igreja. Em um dado momento, o guia chegou até a senhora e 

disse que ela estava atrapalhando a visitação turística, visto que, naquela situação, 

havia a predominância do valor patrimonial daquele espaço, preterindo a prática 

para qual foi construída, a religiosa. Meneses observa que enquanto o sentido dado 



98 

 

pela anciã ao templo estava intimamente ligado a sua religiosidade, ou seja, tratava-

se de um sentido profundo, estruturante de sua existência, o sentido dado pelo 

turismo era ditado pela indústria cultural. (MENESES, 1996). 

Pomian (1984) lembra que atribuímos uma superioridade aos objetos 

semióforos frente aos utilitários. Certeau (2002) também evidencia a sobreposição 

do valor de passado do objeto urbano sobre sua função utilitária no presente. No 

caso do Cemitério Santa Isabel, o objeto semióforo (histórico, como mediador com 

o passado) se sobrepõe ao semióforo (mediador com um espaço invisível dos 

mortos), assim como a função de objeto urbano utilitário, de espaço de 

enterramentos dos mortos de Mucugê. 

Em conformidade, veremos que mudanças similares vêm ocorrendo no 

Cemitério Santa Isabel, pois, desde que foi preservado como patrimônio material 

nacional, esse espaço tem passado por restaurações e ambientações, permitindo 

uma nova visibilidade. Por outro lado, observa-se também que nesse mesmo 

contexto o espaço ganhou uma nova denominação, Cemitério Bizantino. A 

indústria turística, suplantada pelo governo estadual na década de 1990, daria 

visibilidade e dizibilidade à região e, mais especificamente, aos objetos urbanos 

existentes nela. Todo esse conjunto de intervenções sobre a paisagem do Cemitério 

Santa Isabel levaria a mudança de percepção sobre a necrópole, tornar-se-ia o 

Cemitério Bizantino, a principal atração do perímetro urbano de Mucugê. 

 

 

3.1 O turismo na Chapada Diamantina e em Mucugê  

 

Desde a década de 1950, o governo da Bahia já divulgava as belezas 

naturais e históricas do estado em guias turísticos, estimulando o início da atividade 

turística no Estado. No entanto, até a década de 1970, essa atividade econômica 

estava concentrada especialmente em Salvador e o Recôncavo, já incidindo após 

1970 os primeiros passos na melhoria de infraestrutura para a introdução do turismo 

na Chapada Diamantina, contudo, restringiu-se a Lençóis nesse primeiro momento. 

Será somente na década de 1990, uma década após o tombamento de Mucugê e do 

Cemitério Santa Isabel, o período que ocorreu a implementação efetiva e 

sistemática da atividade turística na região, segundo um documento produzido pelo 
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governo estadual, “a Chapada Diamantina começou a se desenvolver 

principalmente a partir da década de 1990” (PDITS, 2004, p. 23). Todavia, qual o 

contexto da política cultural do Estado da Bahia que possibilitou o desenvolvimento 

do turismo e visibilidade da região? 

No ano de 1991, quando o estado democrático já estava consolidado no 

Brasil, o patrimônio retorna a cena das políticas culturais do governo da Bahia, e 

encontra novamente em Antonio Carlos Magalhães seu principal defensor e 

propagandista. Nesse sentido, é possível dizer que ACM – uma década após suas 

conquistas na preservação do patrimônio baiano – quando regressa ao cargo de 

governador do estado em 1991, apresentou uma continuidade na política que 

encontrava no patrimônio cultural como um dos pilares do desenvolvimento da 

atividade turística no estado. 

O político baiano almejava a projeção da Bahia para principal destino 

turístico do país, defendia que o Brasil nasceu em terras baianas, nessa perspectiva, 

o patrimônio seria a imagem deste nascimento. Segundo Rubim, tal mandato expõe 

novas estratégias políticas do político baiano pós-ditadura. Deste modo, quando o 

Brasil passou pela abertura política e democrática, ACM se inseriu no novo cenário 

da política nacional, através da comunicação midiática, visto que, o “sistema de 

mídias não só se torna ator político com imenso poder de intervenção e com 

interesses próprios, mas também, implica a criação do cenário e de um espaço, por 

excelência, da luta política na contemporaneidade, inclusive na brasileira” 

(RUBIM, 1996, p. 109).  

Todo esse capital político de ACM teria sido construído durante o Regime 

Militar, isto é, dos cargos estratégicos que ocupou na esfera pública: 

 

A ocupação de importantes cargos, graças ao relacionamento e 
escolha do poder militar, tais como a prefeitura de Salvador 
(1967-1970), o governo do Estado da Bahia por duas vezes 
(1971-1975 e 1979-1983) e presidência da Eletrobrás (1975-
1979), permite a formação e consolidação do carlismo, através da 
disputa e do escanteamento de outras correntes (famílias) 
políticas baianas conservadoras, que também apoiavam a ditadura 
(...) Portanto, ao final da ditadura militar, a política baiana 
encontra-se majoritariamente dominada por ACM e pelo 
carlismo. (IBIDEM, 1996, p. 108). 
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A influência política obtida com os cargos que exerceu, levou ACM a 

conseguir as concessões de rádios e da TV Bahia, afiliada da Rede Globo no estado 

no fim da década de 1980. Tais meios permitiram uma visibilidade para o estado da 

Bahia e para o patrimônio estadual em escala nacional. Assim, a Chapada 

Diamantina tornar-se-ia nacionalmente conhecida após ser o cenário de uma 

produção de telenovela da Rede Globo em 1992, demonstrando como ACM e suas 

redes midiáticas tiveram um papel fundamental na divulgação da Bahia na década 

em evidência. Sobre a questão, Rubim destacou: 

 

(...) um outro episódio essencial para a construção do dispositivo 
que, ao propiciar a atualização midiática de ACM e do carlismo, 
potencializa o poder de sua intervenção. Trata-se da conquista, 
em 1987, do direito de retransmitir na Bahia a programação da 
Rede Globo de Televisão. Todos esses movimentos possibilitam 
que ACM e o carlismo passem a dispor de uma rede de televisão, 
com índices de audiência bastante elevados (algo em torno dos 60 
a 70%), que conecta praticamente toda a Bahia. Além disso, eles 
mantêm uma ampla rede de rádio, também presente em todo o 
estado. A mídia eletrônica encontra-se, em boa medida, sob o 
controle de seu grupo político. (...) A assimilação e 
simultaneamente a (re)criação da baianidade por ACM não se 
inicia, entretanto, com a estratégia político-midiática de retorno 
do carlismo, ainda que se intensifique enormemente nesse 
processo, ganhando lugar privilegiado no imaginário, como se 
deseja demonstrar nesse texto. Toda a ênfase da política de 
turismo do estado, quando governado por ACM e seus afilhados, 
desde os anos 70, tem como ideólogo maior Paulo Gaudenzi e se 
propõe a louvar a Bahia a partir de suas belezas naturais e de suas 
tradições culturais (IBIDEM, 1996, p. 122). 

 

Em meio aos investimentos de revitalização do patrimônio arquitetônico da 

Bahia no mandato de ACM, um caso se tornou emblemático no período, a tão 

debatida reforma do Centro Histórico do Pelourinho, que teve uma grande 

repercussão a nível nacional. Na reforma, centenas de casarões e igrejas passaram 

por restauros, e o local presenciou o aparecimento de lojas e restaurantes, que 

transformaram o Pelourinho em uma espécie de shopping a céu aberto. Nesse 

sentido, os investimentos em revitalização se estenderam a diversos centros 

históricos do interior, muitos deles tombados pelo IPHAN, como os da Chapada 

Diamantina. Assim, conforme destacou Silvia Zanirato:  
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ACM havia definido em campanha política que a prioridade de 
sua administração seria o incremento à indústria do turismo, 
como um fator de expansão e crescimento da capital e do estado 
da Bahia. Áreas como o Centro Histórico e a orla marítima de 
Salvador, cidades do litoral e da Chapada Diamantina 
receberiam investimentos para o desenvolvimento mais 
intenso do turismo. (ZANIRATO, 2004, p. 329, grifo nosso). 

 

Duas décadas antes, o Governo do Estado havia criado uma subsidiária da 

Bahiatursa, a Empreendimentos Turísticos da Bahia S/A- EMTUR, que entre seus 

objetivos estava o de “promover a interiorização do turismo” (ALMEIDA, 2002, p. 

194). Desde então, passou a haver um empenho do estado em promover o turismo 

de modo a viabilizar o desenvolvimento econômico de várias regiões da Bahia, 

entre elas a Chapada Diamantina.  

Dentro dessa perspectiva, nos anos seguintes, em prol do desenvolvimento 

do turismo, ACM e demais líderes carlistas investiram na construção de rodovias de 

acesso a regiões até então isoladas, como a Chapada Diamantina, inaugurou 

aeroportos de grande porte (o Aeroporto Nacional Horário de Matos em Lençóis) e, 

junto ao setor privado, investiu na implantação de uma extensa rede hoteleira no 

interior do Estado59. O discurso da baianidade60, tão peculiar de ACM desde o 

Regime Militar, esteve presente frequentemente nos anos de intervenção no 

Pelourinho e nas grandes obras pela região. O patrimônio cultural, junto ao 

patrimônio natural, tornou-se um dos principais produtos turísticos a serem 

explorados em todo o Estado, das praias litorâneas às paisagens montanhosas da 

Chapada Diamantina, além dos diversos centros históricos. Como podemos 

observar no documento produzido pela secretaria de turismo e cultura do estado 

sobre a região diamantina: 

 

O Pólo Turístico Chapada Diamantina em relação ao patrimônio 
histórico e cultural é possível compreender que a região como um 
todo se complementa, formando um pólo consistente e 
diversificado, com atrativos histórico-culturais que podem 

                                                           
59 As rodovias que levavam a Mucugê e outras cidades da região, até a década de 1990, eram de 
barro, sendo inexpressivo até esse momento o número de turistas na região, foi somente depois da 
melhoria de transportes para a região, como a construção da Ba 242, que a atividade turística passa a 
representar uma importante atividade econômica, especialmente nas cidades históricas. 
60 Apesar do governo baiano valorizar a Bahia com sua pluralidade de belezas naturais e históricas, 
o discurso da baianidade de ACM acabava por homogeneizar a cultura baiana pela existente em 
Salvador e Recôncavo baiano, ou seja, a cultura afro-baiana. No interior, não é tão expressiva essas 
práticas afro-brasileiras como as existentes na capital baiana. 
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abranger tanto a demanda local quanto a internacional (PDITS, 
2004, p. 139) 61. 

 

Vale destacar que desde os primeiros investimentos no turismo na Chapada 

Diamantina, uma cidade ganhou destaque junto ao governo estadual: Lençóis62. 

Para a Secretaria de Turismo e Cultura, o centro histórico da antiga Vila Comercial 

dos Lençóis atendia as expectativas de capital turística na região, tendo o seu centro 

histórico capacidade de atrair turistas não somente a nível estadual, como também, 

nacional e internacional. Rio de Contas e Mucugê foram os outros dois centros 

históricos que ganharam destaque, tornando-se importantes pólos turísticos, 

entretanto, havia uma predominância de turistas do próprio Estado nas duas 

cidades63. Sobre a atividade turística em Lençóis, Eliane Navarro Sampaio 

observou: 

 

Atualmente, a cidade de Lençóis passou da condição da “capital 
dos diamantes” para a “capital do turismo”. A cidade tem sido 
objeto de um processo de revitalização do seu patrimônio 
histórico, desde seu tombamento, na década de 1970. Nos anos 
oitenta, foi significativo o processo de valorização do patrimônio 
ambiental, devido aos inúmeros atrativos naturais existentes na 
região (SAMPAIO, 2004, p. 66). 

 

Contudo, embora Lençóis tenha se tornado o principal destino turístico da 

região, encontramos na paisagem natural da Chapada Diamantina, com suas grutas, 

rios, serras rochosas e cachoeiras a imagem amplamente divulgada pela mídia de 

definição do turismo regional, ainda que essa mesma paisagem natural acabasse 

beneficiando a divulgação das cidades histórias da região, uma vez que essas foram 

valorizadas por sua integração com a paisagem rochosa da Chapada Diamantina. 

                                                           
61

 Texto encontrado no Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Chapada 
Diamantina, lançado em 2004 pelo Governo da Bahia.  

62Até o ano de 2000, enquanto Mucugê e Rio de Contas possuía um número inferior a uma dezena 
de hotéis e pousadas, Lençóis possuía um número 10 vezes maior de hotéis e pousadas que as das 
duas outras cidades. A cidade de Lençóis foi também a única cidade da região a ter implantado o 
Programa Monumenta, que tinha como finalidade a recuperação sustentável do patrimônio histórico 
brasileiro e elevar a qualidade de vida das comunidades envolvidas. Em suma, Lençóis, primeiro 
sítio urbano preservado na região, vem recebendo especialmente a partir de 1990 grandes 
investimentos a nível estadual e federal para a preservação do patrimônio cultural, e para o 
desenvolvimento do turismo na cidade. 
63

 Segundo pesquisas realizadas pelo governo do estado, Lençóis entre as cidades citadas, possuía no 
fim da década de 1990 uma população urbana mais expressiva. Em Lençóis 71,77% dos habitantes 
viviam no centro urbano, em contrapartida em Mucugê, no mesmo período, o número de moradores 
na zona urbana era de 24,24% da população do município (IBGE).  



103 

 

3.2 A paisagem do Cemitério Santa Isabel como produto cultural: e 

surge o Cemitério Bizantino... 

 

Além do Cemitério Santa Isabel, no Brasil, poucos são os cemitérios 

reconhecidos como patrimônio nacional pelo IPHAN, a exemplo do Cemitério 

Protestante de Joinville e o Cemitério de Nossa Senhora da Soledade em Belém, 

ambos tombados na década de 1960. Do mesmo modo, como bem observou Renata 

Souza Nogueira “no Brasil, o interesse pela visitação de cemitério ainda é algo 

incipiente” (NOGUEIRA, 2011, p. 130). Mesmo em outros países, poucos são os 

exemplares de necrópoles que são reconhecidos pelo valor patrimonial ou que se 

tornaram atração turística, protótipo do francês Père-Lachaise e o argentino La 

Recoleta. Tal realidade se deve em parte pela percepção negativa da cultura 

ocidental sobre o espaço destinado aos mortos, pois desde o século XIX, quando 

ocorreu o afastamento de vivos para com os mortos, o cemitério passou a ser 

temido, por ser associado a enfermidades, insalubridade e epidemias64. Existe 

também, no imaginário popular – até os tempos atuais –, a concepção de que os 

cemitérios são lugares macabros65. 

A partir dessa perspectiva que apresentamos, indagamos, por que o 

Cemitério Santa Isabel se tornou: a principal atração turística de Mucugê? A 

imagem símbolo da cidade? O Cemitério Bizantino? Acreditamos nas 

especificidades da necrópole, na monumentalização pós-tombamento de sua 

paisagem, como veremos em seguida.  

                                                           
64 A sociedade ocidental vem se alternando entre aproximação e distanciamento dos mortos desde as 
antigas civilizações. O autor ainda enfatiza que a secularização dos cemitérios tem início na França, 
a partir do decreto parlamentar de 12 de março de 1763, exarado em virtude de críticas ao enterro ad 

sanctus feitas nos novos pareceres médicos, que responsabilizavam as epidemias da época à 
proximidade entre vivos e mortos nas igrejas (ARIÉS, 2003). No Brasil, durante o período colonial e 
parte do Império, os sepultamentos eram da forma ad sanctus, ou seja, nas igrejas. Vivos e mortos 
faziam companhia uns aos outros, convivendo nas igrejas os mortos enterrados e seus descendentes, 
estes participando das missas, batizados e casamentos. Sob a influência das novas regras de 
urbanização e higienização que chegavam da França do século XIX, o novo modelo para enterros e 
cemitérios surge com as recomendações expedidas na Ordem Régia de 1801. Entretanto, somente 
algumas décadas depois, quando epidemias afligem a população e autoridades brasileiras, é que tem 
início a construção dos cemitérios extramuros (REIS, 1991).  

65 Essa percepção se deve tanto pelo imaginário popular, quanto pela imagem negativa dos 
cemitérios representada no cinema e na literatura. Ver OSMAN, Samira A.; RIBEIRO, Olívia C. F. 
Arte, história, turismo e lazer nos cemitérios da cidade de São Paulo. Licere, Belo Horizonte, v. 10, 
n.1, p. 1-15, abr.2007.  
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Um século depois da imagem da Chapada Diamantina ter sido construída 

por meio da historiografia do fim do século XIX, como na obra de Theodoro 

Sampaio, a região foi (re)descoberta por seu patrimônio cultural e natural. Como 

observou Albuquerque Jr “A região é produto das elaborações poéticas, literárias, 

pictóricas, teatrais, cinematográficas, midiáticas, escultóricas, icônicas, 

fotográficas, realizadas por aqueles que a tomaram como o objeto e o objetivo de 

suas práticas” (ALBUQUERQUE JR, 2008, p. 63), a partir deste pressuposto, 

inicia-se o processo de mudança na percepção sobre a paisagem natural e da própria 

região, sobretudo, por meio dos meios midiáticos. Tomamos os guias, folders, 

revistas e sites de turismo, além da novela “Pedra sobre Pedra”66, os meios 

midiáticos responsáveis pela construção imagética e discursiva a Chapada 

Diamantina nas últimas décadas. Lembrando que a região era desconhecida a nível 

nacional, até a década de 1990.  

Assim, a Chapada Diamantina e Mucugê se transformam na paisagem 

construída pelos enunciados que a descreveram, com ênfase nos discursos do 

governo baiano em divulgar o turismo na região.  

O conceito de paisagem, conforme assinalou Simon Schama, foi introduzido 

na língua inglesa no século XVIII, advindo da língua holandesa – “que significava 

tanto uma unidade de ocupação humana – uma jurisdição na verdade – quanto 

qualquer coisa que pudesse ser o aprazível objeto de uma pintura” (SCHAMA, 

1996, p. 20). Os processos tecnológicos, nos quais passaram os Países Baixos, 

contribuíram para o desenvolvimento artístico da paisagem cotidiana. Assim, para 

Schama, o ato de identificar uma determinada paisagem da natureza como 

selvagem ou paradisíaca reproduz e reconhece, por meio da percepção cultural, 

nossa presença naquele determinado espaço. (SCHAMA, 1996, p. 17). 

Alain Corbin, historiador que adentra nas percepções e sensibilidade sobre a 

paisagem, mostra-nos como a relação do homem ocidental, mais precisamente, o 

olhar do europeu foi se modificando diante da paisagem do mar ao longo dos 

séculos. Para o autor, a mudança do olhar sobre a paisagem do mar tem início no 

começo do século XVIII, onde filósofos e poetas barrocos, sob a influência de 

                                                           
66 Em 1992, a Chapada Diamantina serviu de cenário para uma novela da Rede Globo, a 
dramaturgia propagou a nível natural a paisagem natural da região. Nos minutos iniciais do primeiro 
capítulo a paisagem rochosa foi a protagonista, sendo exibida com fundo musical apenas.  
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ideias iluministas, passam a cultuar a natureza sendo obra divina, rompendo assim o 

antigo olhar sobre a paisagem marítima em que o mar era representado como um 

espaço de punição e grandes desastres no imaginário cristão.  

Corbin também encontra na arte holandesa um expoente na perspectiva 

dessas mudanças sobre essa percepção, “os paisagistas holandeses celebram 

inicialmente a beleza dos campos, dos bosques, rios e canais, antes de se voltarem 

para a do litoral marítimo” (CORBIN, 1989, 46). A paisagem se apresenta como 

um constructo humano, e por essa razão, a percepção sobre ela pode se alterar em 

épocas sucessivas, motivada por novas necessidades socioculturais. 

Para Jean-Marc Besse (2006), a paisagem é uma imagem construída, ou 

seja, um recorte percebido pelo olhar cultural, que se dá pela sensibilidade do 

homem em emoldurar uma imagem ao percebê-la, e continua:  

 

Paisagem é um olhar vivo, em outras palavras, um ímpeto, uma 
intencionalidade presente e que atravessa o espaço que se abre 
entre aqui e o distante. Em suma, não há paisagem sem 
profundidade que se dá a ver sobre a forma de uma presença nos 
longes, de um ser na distância que significa o espaço da vida. A 
profundidade da paisagem é a existência (BESSE, 2006, p. 96).  
 

Dito isso, é possível considerar, de acordo com Ulpiano Meneses, que “toda 

paisagem – é produto e simultaneamente vetor das formas pelas quais a sociedade 

se produz e reproduz historicamente” (MENESES, 2002, p. 39). Desse modo, 

compreendemos que “a paisagem só pode nascer do reconhecimento de um olhar” 

(FONSECA, 2011, p. 500) e que “não há paisagem sem observador. A percepção 

visual é, desta forma, uma condição fundamental para a existência cultural da 

paisagem” (MENESES, 2002, p. 33). 

Simon Schama (2002) também demonstra a relação de sacralidade e de 

admiração que as sociedades ocidental e oriental construíram sobre a natureza 

montanhosa, embora com suas particularidades. Nos Estados Unidos, num processo 

de colonização definitiva da natureza pela cultura, o homem transformou 

montanhas em cabeça humana. Perspectiva semelhante Schama encontrou nos 

mosaicos de Ravenna, onde patriarcas e santos gigantes foram escarrapachados 

sobre pequenos picos. Em oposto aos exemplos europeus e estadunidenses, a 

presença humana foi minimizada nas pinturas chinesas, “conferindo às montanhas 

uma onipotente vitalidade” (SCHAMA, 2002, p. 412). A partir dessa premissa 
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concluímos que historicamente o homem vem (re)significando a relação com a 

natureza e as montanhas, em particular, de acordo com a sensibilidade, a 

espacialidade e a temporalidade de cada grupo.  

Conforme observou Meneses, a paisagem como patrimônio cultural foi 

durante décadas protegida e explorada pelo poder público, seria um monumento. 

Deste modo, ele pontua:  

 

A monumentalização toma elementos da paisagem e os 
transforma em fetiches, por assim dizer sacralizados, dotados de 
valores próprios, como se fosse autônomos, imutáveis, 
independentes das contingências da vida sociocultural, 
independentes também do próprio contexto ambiental. O 
monumento é sempre algo que seu entorno não é. Ao sobressair, 
o monumento assume, sozinho, os significados dispersos no 
espaço que faz parte (MENESES, 2002, p. 50). 

 

Observa-se que nas últimas décadas – período em que houve o tombamento 

do Cemitério Santa Isabel e de Mucugê –, a categoria de patrimônio ambiental 

urbano, deixou de expressar a leitura do monumento isoladamente para 

compreende-lo integrado ao seu entorno. Nesse sentido, podemos entender o 

processo de valoração sofrido pela necrópole de Mucugê como resultado de uma 

simbiose entre essas duas percepções: uma que define o Cemitério Santa Isabel, por 

meio de sua integração com a natureza circundante, e outra, que o monumentaliza.  

Na década de 1970 e 1990, os discursos do IPAC e da Bahiatursa, 

respectivamente, construíram a imagem do Cemitério Santa Isabel como paisagem. 

Na primeira publicação científica que vinculou sua imagem – no inventário do 

IPAC, a necrópole foi percebida, recortada e prendida pelo observador acerca de 

uma paisagem em sua integralidade, ou seja, o Cemitério Santa Isabel em simbiose 

com a Serra do Sincorá. Uma imagem que seria difundida por meio da indústria 

cultural. 
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Figura 12: Cemitério Santa Isabel, Mucugê, 1977 

 

Fonte: AZEVEDO, 1980 

 

Atualmente, na sociedade contemporânea, a indústria cultural se apropriou 

da paisagem, utilizando-a como um produto da natureza, visto que o turismo 

transformou “a imagem em mercadoria, os esforços dirigem-se a assegurar um 

consumo redutoramente visual” (MENESES, 2002, p. 55). Nesse sentido, a 

natureza como paisagem, é um espaço construído para ser apreciado por turistas – 

que em sua grande maioria vivem em regiões urbanas. Entretanto, o objetivo final 

destes praticantes não é a natureza em si, o que buscam é o deleite dos panoramas, 

as imagens da natureza, previamente recortadas, observada por Célia Serrano, “é 

com base na representação da natureza como paisagem, e como cenário para as 

ações humanas, que se institui o seu consumo pelo turismo” (SERRANO, 1997, 

p.15). 

Em seu Um guia para o visitante a Chapada Diamantina: o circuito do 

diamante, publicado em 1997, Roy Funch apresenta uma obra que tem como 

finalidade divulgar o turismo na região. Nela, a região é descrita por sua natureza, 

enaltecendo o valor das montanhas quase intocadas, os rios puros de águas 

cristalinas, consideradas as verdadeiras riquezas da Chapada Diamantina. Essa 

riqueza não seria efêmera como o ouro e diamante, que levaram o homem à região 

no passado. O motivo atual da “corrida” (numa alusão aos garimpeiros) para a 
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Chapada Diamantina seria o prazer propiciado pelo contato com a natureza. Algo 

que pode ser observado na iconização da imagem do Morro do Pai Inácio, 

considerado o cartão-postal da Chapada Diamantina. 

 

Depois de décadas de esquecimento, a Chapada Diamantina está 
voltando ao cenário nacional. Antes do início deste século o 
esgotamento efetivo das jazidas de diamantes tornou o garimpo 
uma atividade secundária e o povo da Chapada voltou às suas 
ocupações rurais tradicionais, enquanto a atenção do Estado 
voltava-se mais ao litoral. Na década de 1980, este quadro 
começou a mudar através de investimentos em turismo no interior 
do estado. O descobrimento de jazidas inesperadas de prazer nos 
rios cristalinos da região, nos passeios na serra, na vegetação 
nativa e no contato com a natureza nas montanhas provocou uma 
nova “corrida” para a Chapada Diamantina. Agora, visitantes de 
todo Brasil (e do mundo) estão explorando a serra em busca desta 
riqueza rara e efêmera. (...) diferentemente do diamante, o prazer 
do contato com a natureza é essencialmente inesgotável; há 
grandes quantidades para todos compartilharem com suas 
famílias e amigos. (FUNCH, 1997, p. 9)  

 
 

Figura 13: Morro do Pai Inácio, Palmeiras, Chapada Diamantina 

 

 Fonte: Guia Chapada Diamantina 

 

Enquanto que na década de 1970, o discurso do governo estadual na 

valorização dos sítios urbanos, assinalava a importância dos ciclos de ouro e do 

diamante sobre aquela sociedade que se ergueu sobre as montanhas rochosas, a 
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natureza ganhou um novo sentido nos discursos propagados pelos guias turísticos 

duas décadas depois. Ela é descrita como monumental, e a ação do homem apenas a 

integra e a contempla.  

 

Canyons impressionantes onde rios, cachoeiras, poços, grutas e 
serras formam paisagens inesquecíveis (...) verdadeiros 
espetáculos da natureza em forma de água e pedra sempre 
emoldurados pelo verde da mata e o azul do céu. (...) agregada a 
beleza cênica, a história e a cultura calcada nos ciclos do ouro, do 
diamante e do coronelismo enriquecem a experiência do visitante 
que certamente ouvirá histórias sobre o legendário Coronel 
Horácio de Matos. (FOLDER produzido pela Bahiatursa)  
 

Meneses (2002) explana a construção da paisagem sob a égide da indústria 

cultural. Para o historiador, o olhar turístico quando consome a paisagem, acaba por 

produzi-la e reproduzi-la. E, embora este olhar busque cenários diferentes daqueles 

de sua origem, ou considerados extraordinários, ele acaba se restringindo em 

consumir o produto típico oferecido pela indústria cultural, como a comida típica, a 

roupa típica, e até mesmo a paisagem típica, homogeneizando e congelando a 

historicidade dos espaços regionais e urbanos. 

Ainda no guia de Funch (1997), encontramos a descrição do Cemitério 

Santa Isabel sendo o principal ponto turístico de Mucugê, que é denominado de 

Cemitério Bizantino. Embora, o sítio urbano da cidade diamantina seja igualmente 

preservado pelo IPHAN, o cemitério continuamente ganhou destaque nos guias 

turísticos frente ao centro histórico da cidade, consagrando o como emblema da 

localidade.  

 

O Cemitério de Santa Isabel em Mucugê sempre foi sua 
atração turística mais conhecida. Os túmulos e criptas foram 
construídos na encosta da Serra do Cruzeiro que fica logo atrás da 
cidade. Visto de longe parece uma pequena cidade dos mortos. 
Os túmulos construídos numa anarquia de estilos, muitas vezes 
chamados coletivamente de “Bizantino”, variam em tamanho e 
perfeição de construção, mas o conjunto é o único, e certamente 
impressiona qualquer visitante (FUNCH, 1997, p. 114, grifo 
nosso).  
 

Em 1992, a Chapada Diamantina ganhou uma visibilidade nacional, quando 

a telenovela Pedra sobre pedra, da Rede Globo, foi filmada lá. As filmagens 
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tiveram em seu cenário os centros históricos a natureza da Chapada Diamantina67. 

No primeiro capítulo, a única cena que aparece a cidade de Mucugê, o Cemitério 

Santa Isabel foi o local escolhido para um enterro cenográfico na cidade fictícia de 

Esplendor. Apesar dos poucos minutos de exibição do cemitério, foram suficientes 

para a imagem da necrópole atingisse o público nacional. Por outro lado, as 

filmagens mobilizaram a população local como nunca antes. No dia da gravação, 

segundo relatos orais, Mucugê ficou deserta e a população se concentrou ao redor 

do cemitério para presenciar os trabalhos da produção televisiva. 

Também no mesmo período, os roteiros turístico, produzidos pela prefeitura 

de Mucugê, além da realizada pela iniciativa privada, passaram a dar destaque ao 

Cemitério Santa Isabel, representando o símbolo da localidade. Sendo 

recorrentemente nomeado por esses enunciados, como Cemitério Bizantino e 

passando a ser apontado no mapa do turismo regional: uma das principais atrações 

da Chapada Diamantina.  

 

Figuras 14 e 15: Recortes de mapas turísticos da Chapada Diamantina (2010-2012) 

 

Fontes: Prefeitura Municipal de Mucugê; Agência Volta ao Parque Ecoturismo 

 
                                                           
67 Esse não foi um caso isolado, pois foi nos anos do mandato de ACM, proprietário da Rede Bahia, 
que com seu forte prestígio junto a Rede Globo, várias dramaturgias fizeram uso do cenário baiano, 
do litoral a Chapada Diamantina. 
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Figura 16: Mapa turístico da Chapada Diamantina 

 

Fonte: Bahiatursa 

 

Apesar de popularmente ser conhecido como “Cemitério Bizantino” ou 

“estilo bizantino”, sejam por moradores ou turistas, órgãos públicos de Mucugê ou 

guia de turismo, tais denominações não se fazem presentes nos documentos oficiais 

do órgão de preservação nacional. 

Segundo DIEHL (1961), a mencionada “arquitetura bizantina”68, data do 

período do Império Bizantino de 330 a 1453 d.C e foi difundida nesses séculos em 

suas terras, no que hoje seria parte da Europa e Ásia, possuindo notas que conciliam 

características do oriente com elementos gregos e romanos. 

Não encontramos na descrição feita do cemitério, pelo IPHAN, nenhuma 

característica da arquitetura bizantina, e sim, elementos de uma possível arquitetura 

vernacular69. Não se sabe ao certo quando surgiu a denominação Cemitério 

                                                           
68 A arte bizantina era uma arte viva e colorida, sobre esta arte novos edifícios sagrados foram 
construídos, as igrejas coroadas de cúpulas possuía uma decoração magnífica e suntuosa, com uma 
grande riqueza em mosaicos ou afrescos. Ver DIEHL, C. Os grandes problemas da História 

Bizantina. São Paulo. Editora Américas,1961.         

69 Nesse aspecto, traços de uma cidade construída por garimpeiros estão presentes no cemitério, 
como cita o documento do IPHAN: “pelo brotar dos mausoléus das rochas, de características 
similares a 'locas e tocas', habitação dos garimpeiros que na região se instalavam”. A arquitetura 
vernacular é todo o tipo de arquitetura em que se empregam materiais e recursos do próprio 
ambiente em que a edificação é construída, caracterizando uma tipologia arquitetônica com caráter 
local ou regional. Sobre arquitetura vernacular, ver BARDA, M. Porque conservar. Revista AU, 
Edição 162 - Outubro/2007. 
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Bizantino, contudo, percebemos que embora o cemitério não seja Bizantino, ou um 

exemplo desse estilo arquitetônico, a construção de sua imagem vem sendo 

vinculada a esta designação, não se restringindo aos turistas, os próprios moradores 

o reconhecem como tal. Sendo comum que hoje o cemitério seja apresentado: 

 

Nesta linda cidade foram descobertos os primeiros diamantes da 
Chapada Diamantina em 1844. Uma de suas atrações mais 
interessantes é o único cemitério de estilo Bizantino do Brasil, 
que chama a atenção de quem chega à cidade. Ele é composto por 
jazidas em forma de igrejas, todas pintadas de branco, que 
lembram o estilo arquitetônico neogótico de meados do século 
XVIII. Mucugê também é tombada como Patrimônio Nacional 
pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e foi 
construída na margem da Serra do Sincorá70. 

 

Assim como destacou Durval Albuquerque Jr, sobre o espaço regional, 

“figuras, signos, temas que são destacados para preencher a imagem da região, 

impõe-se como verdades pela repetição” (ALBUQUERQUE JR, 1999, p. 49), elas 

acabam por construir imageticamente e discursivamente a região, mesmo que de 

maneira homogênea. Tomamos essa interpretação para compreender a construção 

do “Cemitério Bizantino” em Mucugê, como a renomeação, o reconhecimento e a 

divulgação do Cemitério Bizantino, fizeram com que a noção de bizantino fosse 

incorporada ao seu significado.  

Em seu estudo sobre os aspectos artísticos do Cemitério Santa Isabel, Maria 

Elízia Borges destacou a perspectiva paisagística da necrópole, onde ponderou: 

 

Os jazigos estão sobre o terreno rochoso da encosta da Serra do 
Sincorá, alinhados horizontalmente, numerados sequencialmente, 
voltados para frente do cemitério, acompanhando a topografia da 
encosta da Serra. Estes patamares estão entremeados por valas 
repletas de vegetação nativa da região (flores do cerrado como os 
mandacarus, as semprevivas, os olhos de sogra, as samambaias). 
Dentro desta visualidade espacial atípica – impacto do branco 
entre o verde e o cinza – evidenciam se as distinções sociais 
daqueles que ali repousam em ambas as partes do cemitério 
(BORGES, 2008, p. 5). 

 

Sobre a arquitetura da necrópole, Borges corrobora com a leitura realizada 

pelo IPHAN, e a descreve como um exemplo de arquitetura vernacular. Borges 

                                                           
70 Texto encontrado na Revista Guia Chapada Diamantina e no site: 
http://www.guiachapadadiamantina.com.br/cidades-e-vilas/mucuge, acessado no dia 05/10/2012.  
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ainda analisa as possíveis influências arquitetônicas presentes no Cemitério Santa 

Isabel, onde “se preza pela originalidade do conjunto arquitetônico cemiterial” 

(IBIDEM, 2008, p. 4).  

 

Num primeiro olhar, vê se somente os jazigos instalados sobre as 
pedras. Eles são construídos de tijolos revestidos de reboco e 
caiados de branco, ornamentados com elementos arquitetônicos 
clássicos e medievais, Esta parte do cemitério agrupa formas 
reconhecidas pela historiografia da arte, todavia de um modo 
muito peculiar, que nos faz remeter a valores estabelecidos pela 
arquitetura vernacular, que carrega no seu bojo certo ar genuíno. 
Possivelmente ele está em conformidade com a religiosidade 
popular, e com ornatos facilmente reconhecidos pelos imigrantes 
que ali vieram em meados do século XIX. Cabe aqui, mediante a 
variação dos adornos levantados e de como estão inseridos nos 
jazigos, constatar a sua feição mediterrânea, e verificar a 
referência sacra no Cemitério Santa Isabel. (IBDEM, 2010, p. 
4). 

 

Dessa forma, percebemos que desde o seu tombamento, a necrópole vem se 

consolidando como paisagem símbolo de Mucugê, entretanto, algumas operações 

de valorização do patrimônio contribuíram nesse processo. Françoise Choay (2001) 

observa que a valorização acompanha o patrimônio, “ele remete a valores do 

patrimônio que é preciso reconhecer. Contém igualmente a noção de mais-valia. E é 

verdade que se trata de mais-valia de interesse, de encanto, de beleza, mas também 

de capacidade de atrair, cujas conotações econômicas nem é preciso salientar” 

(CHOAY, 2001, p. 212). 

Para a autora, o patrimônio histórico passa por diversas operações para 

transforma-se em um produto potencial na atividade turística, seja sobre a 

edificação em si, ou sobre a percepção do observador. Cita entre elas, a restauração 

e reutilização, a mise in scène e a animação cultural. Observamos que somente as 

duas primeiras ocorreram no Cemitério Santa Isabel. 

Segundo relatos orais e o IPHAN, os cuidados na manutenção do Cemitério 

Santa Isabel, a pintura, a limpeza e iluminação71, mesmo antes do tombamento, 

esteve a cargo da prefeitura de Mucugê. Além disso, apontam que muitos 

moradores da cidade anualmente pintam com cal os mausoléus da família. 

                                                           
71

 Segundo os moradores, na década de 1960 a pedido de um vereador da localidade se instalou um 
poste para iluminar o Cemitério Santa Isabel, para facilitar os enterramentos noturnos. Apesar disso, 
a iluminação era singela, destacando apenas o túmulo abaixo da iluminação. Como pode-se observar 
na imagem a cima.  
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Entretanto, nas imagens que encontramos no IPHAN – tiradas no final da década de 

1970, período do processo de tombamento –, é possível observar que a necrópole 

estava em ruínas, com muitas dos mausoléus deteriorados, acumulando lodo e mofo 

sobre as edificações.  

 

Figura 17: Cemitério Santa Isabel – fim da década de 1977 

 

Fonte: IPHAN 
 

Nos anos que se seguiram, especialmente na década de 1990, com a 

introdução do turismo na região, foram realizadas pelo poder público local as 

primeiras restaurações do Cemitério Santa Isabel. Os mausoléus e ossuários, de 

propriedade da prefeitura ou de famílias de Mucugê, passaram por reformas em sua 

estrutura arquitetônica. Outro elemento que teve atenção foi o paisagismo do 

Cemitério Santa Isabel, revitalizando assim o entorno da edificação. A restauração 

do patrimônio urbano é um sintoma da medicalização do poder para Certeau 

(2002), poder este que se torna cada vez mais cuidadoso, no qual, partes urbanas 

são colocadas sob sua tutela, num processo que confisca os objetos urbanos dos 

habitantes e confia aos especialistas (da conservação). O cuidado sobre o corpo 
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social se estende às ruas antigas, ao espaço social. Contudo, segundo o historiador, 

os objetos urbanos quando são restaurados são enobrecidos e educados, e saem 

deste processo de transformação comprometidos, pois são  

 

modernizados. Essas histórias corrompidas pelo tempo, As 
“velhas pedras” renovadas se tornam lugares de trânsito entre os 
fantasmas os imperativos do presente. São passagens sobre 
múltiplas fronteiras, que separam as épocas, os grupos e as 
práticas (IBDEM, 2002, p.194). 

 

Em 2011, com investimentos do PAC cidades históricas (Programa 

Aceleração e Crescimento), o Cemitério Santa Isabel passou por restauração e 

conservação de sua edificação e entorno. Em um documento de 2010, encontramos 

a justificação dos técnicos do IPHAN diante da necessidade da reforma do notável 

patrimônio de Mucugê, ainda que este estivesse sendo cuidado pelo poder local. 

Nesta parte do estudo, nos interessa perceber a preocupação com a restauração do 

cemitério e com sua paisagem72.  

 

A situação aparente de bom estado de conservação do cemitério é 
resultado de intervenções pontuais, por parte da prefeitura 
municipal, se restringindo a capinagem e caiação anual dos 
mausoléus. Tais ações tem se mostrado ineficazes para resolver 
inúmeras patologias encontradas no bem, além de esconder a 
situação crítica em que se encontra. Desta maneira, torna-se 
urgente a execução de intervenções emergenciais de restauração, 
em prol da preservação do patrimônio nacionalmente protegido. 
(Solicitação de restauração do Cemitério Santa Isabel, Mucugê, 
IPHAN, 20/05/2010, por Bruno Cezar Tavares). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
72

 Retornaremos a reforma no desenrolar desse texto, quando adentramos a necessidade de 
sepultamentos pelos moradores.  
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Figura 18: Reforma realizada pelo IPHAN no Cemitério Santa Isabel, 2011 

 

 

 

Fonte: IPHAN 
 

Nota-se ainda no documento, que a recomendação em se realizar, durante a 

restauração da necrópole, serviços de tratamento paisagístico em toda sua área. Na 

reforma, foram feitas revisão de instalação elétrica e construídos jazigos em forma 

de gaveta, cuja preocupação dos arquitetos do IPHAN, foi a não descaracterização 

da paisagem tradicional. Os técnicos do instituto optaram em edificar os novos 

jazigos detrás do muro do cemitério, não comprometendo desta maneira o aspecto 

paisagístico tão marcante do Cemitério Santa Isabel.  
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Figura 19: Vista aérea do Cemitério Santa Isabel, 2011 

 

Fonte: IPHAN 

 

 

 

Figura 20: Jazigos construídos na reforma realizada no Cemitério Santa Isabel, 2011 

 

Fonte: IPHAN 



118 

 

 
A iluminação do cemitério também foi um recurso utilizado de visibilidade 

e valorização do local. Conforme apresentou Françoise Choay, a iluminação tem 

sido na França um recurso utilizado para pôr o patrimônio numa “mise-in-scéne” 

(“pôr em palco”). Nesse sentido, ao ser iluminado o bem patrimonial pode ser 

contemplado a qualquer hora do dia, aproximando-se daquilo que a autora definiu 

com “uma divindade gloriosa”. Tal operação seria responsável por transformar o 

patrimônio em um espetáculo (CHOAY, 2002).  

 

Trata-se de apresentar o monumento como um espetáculo, de 
mostra-lo sob o ângulo mais favorável. A década de 1930 
inventou a iluminação noturna, que posteriormente não deixaria 
de se aperfeiçoar. Rompendo a espessura da noite, o monumento, 
assemelhando-se à uma aparição de uma divindade gloriosa, 
parece irradiar a eternidade. (IBDEM, 2001, p. 215) 

 

Em Mucugê, essa iluminação foi instalada na década de 1990, a pedido de 

políticos locais. Foram alojados quatro grandes holofotes na parte inferior do 

cemitério, dois à direita, dois à esquerda, e dois na parte superior, sendo: um a 

direita e outro a esquerda. Os holofotes passaram a entrar em operação todos os 

dias quando anoitece73. Tal ação foi acompanhada por um trabalho de restauração 

dos jazidos e mausoléus e de uma pintura a cal. O resultado foi que o entorno 

rochoso da Serra do Sincorá passou a se sobressair devido aos efeitos provocados 

pela iluminação instalada, podendo ser contemplada por moradores, turistas e por 

todos aqueles que passam pela rodovia que cerca a cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73

 Relatório IPHAN, iluminação do Cemitério Santa Isabel em 1993.  



119 

 

 

Figura21: Visão noturna do Cemitério Santa Isabel 

 

Fonte: autor 

 

 

3.3 O espaço da morte de Mucugê, entre o passado e o presente 
 

Ao ser tombado, um objeto urbano, a exemplo do Cemitério Santa Isabel, 

passa a ser resguardado por lei federal, assegurando a sua integridade física. Assim, 

após a inscrição do objeto em qualquer um dos quatro Livros do Tombo no IPHAN, 

quaisquer intervenções sobre o patrimônio cultural material devem ser autorizadas e 

acompanhadas pelo mesmo instituto. Deste modo, no ano de 1980, o Cemitério 

Santa Isabel e o sítio urbano de Mucugê, ao serem inscritos no Livro arqueológico, 

etnográfico e paisagístico, passaram à tutela do poder público, neste caso federal.  

O Cemitério Santa Isabel é único existente na cidade de Mucugê. Desde sua 

construção os sepultamentos vêm ocorrendo nele. Implantado na Serra do Sincorá, 

é dividido em duas partes: na parte inferior, sobre os terrenos de aluvião do vale; a 

parte superior na encosta rochosa da serra. Na parte inferior ocorrem os 

sepultamentos em covas rasas, e a parte superior, devido às rochas, foram 

construídas carneiras onde os corpos são depositados, sendo comum, as famílias 

retirarem o caixão três anos após o enterro, deixando na carneira somente os restos 
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mortais dos entes. Com isso, em muitos jazigos da parte superior foram sepultados 

dezenas de pessoas da mesma família. Vale lembrar que, muitas vezes, os ossos 

retirados das carneiras são depositados nos ossuários das famílias ou da prefeitura, 

existentes no cemitério. 

Nesse sentido, notamos que esta característica que possibilita a reutilização 

dos mausoléus da parte superior, contribuiu para a preservação do cemitério, visto 

que, durante alguns anos, os mausoléus existentes na necrópole supriram as 

necessidades de sepultamentos para a população de Mucugê. Contudo, nos últimos 

anos, a necrópole chegou ao limite máximo de sua capacidade de enterros. Segundo 

os moradores de Mucugê, na parte inferior, algumas vezes quando se abria as covas 

para algum sepultamento, encontravam-se restos mortais, diante do grande número 

de pessoas que nesta parte foram enterradas. 

Ainda segundo relatos orais, há uma maior dificuldade nos sepultamentos 

dos habitantes da cidade que não possuem carneiras no cemitério, uma vez que, 

esse grupo depende das urnas de propriedade da prefeitura municipal, e, por 

conseguinte, que alguma destas esteja desocupada. Essa necessidade levou a 

prefeitura criar uma rotatividade de uso dos mausoléus, para atender a todos que 

precisam enterrar seus entes. No entanto, devido à existência de um tempo mínimo 

para a retirada dos corpos, muitos moradores criticam o tombamento do cemitério 

por ele impossibilitar a construção de novas carneiras ou ampliação das existentes, 

especialmente aqueles que dependem das urnas da prefeitura de Mucugê.  

Um caso pontual expôs o problema da falta de espaço físico provocada pela 

preservação do Cemitério Santa Isabel. No final da década de 2000, um jovem da 

cidade foi enterrado em um jazigo da necrópole, no entanto, teve seu corpo retirado 

pouco tempo depois, para ser sepultada outra pessoa no mesmo local. O episódio 

originou a insatisfação de familiares e moradores da cidade. Embora a população 

tenha responsabilizado aqueles que cometeram o incidente, encontramos na 

proibição pelo IPHAN na construção de novas urnas a origem deste e de outros 

problemas no espaço da morte de Mucugê.  

Ainda, segundo os moradores da localidade, o IPHAN autorizou a 

construção do mausoléu da família Matos de Mucugê e região há alguns anos. Esse 

caso foi um das raras intervenções no Cemitério Santa Isabel, já que para os 

arquitetos do IPHAN, eventuais reformas e construção de novas urnas 

descaracterizariam o Cemitério Santa Isabel, um patrimônio cultural nacional. Os 
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problemas para atender a demanda dos enterramentos em Mucugê foi uma das 

justificativas da ampla reforma que passaria a necrópole em 2011, como podemos 

ver abaixo: 

 

O cemitério já não comporta novos enterramentos, o que levou o 
IPHAN com a Prefeitura Municipal alternativas para a questão. 
Para tanto, deveram ser construídas jazigos em gavetas e 
ossuário, na parte anterior do muro de divisa do terreno, como 
medida paliativa até que o novo cemitério do cemitério municipal 
esteja concluído. (Relatório de restauração do Cemitério Santa 
Isabel, Mucugê, IPHAN, 20/05/2010, por Bruno Cezar Tavares). 

 

No documento é apontado o diálogo entre a prefeitura de Mucugê e o 

IPHAN em buscar uma solução para os enterramentos do Cemitério Santa Isabel. 

Em 2010 o IPHAN concretizou o “Acordo de preservação do patrimônio cultural 

(APPC)” com a prefeitura da localidade. Nele firmava-se a responsabilidade do 

poder público local em construir nos próximos anos um novo cemitério municipal 

na cidade. Deste modo, nos últimos anos da década de 2000, após o agravamento 

da situação da necrópole, o IPHAN projetou e realizou a construção dos jazigos, em 

forma de gavetas, apenas para sanar a situação em curto prazo.  

Em 11 de novembro de 2010, Marina Brandão, moradora de Mucugê, 

enviou em carta a arquiteta Venícia Rodomar, solicitando a autorização para a 

ampliação do túmulo de sua família, localizado na parte superior do Cemitério 

Santa Isabel. No pedido, Marina Brandão justifica a necessidade de ampliação do 

ossuário em um túmulo maior para permitir o sepultamento de três pessoas de sua 

família, que estavam enterradas no Cemitério do Campo Santo, em Salvador. Na 

solicitação, a moradora anexou o projeto da ampliação, feito pela arquiteta Nélia 

Paixão, a solicitante ainda se responsabilizava pelos gastos da eventual reforma.  
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Figura 22: Túmulo da Família Brandão, 2011 

 

Fonte: IPHAN 

 

Em 18 de novembro de 2010, a arquiteta do escritório do IPHAN de Rio de 

Contas, Venícia Rodomar, enviou para o superintendente do IPHAN Regional da 

Bahia, Carlos Amorim, o seu parecer sobre a solicitação de ampliação e reforma do 

túmulo da família Brandão. No início do documento, ela apresentou a singularidade 

do patrimônio nacionalmente protegido e o pedido da família Brandão de Mucugê. 

Em seguida, apontou a situação que encontrava a necrópole de Mucugê, partindo do 

ofício enviado ao prefeito Fernando Medrado, no qual proibia intervenções no 

local: 

 

Tendo o conhecimento da informação técnica 0037/10 de 
08/03/2010 encaminhada pelo IPHAN/Ba ao prefeito municipal 
de Mucugê Sr. Fernando de Azevedo Medrado através do ofício 
n. 0323/10 no qual informa a impossibilidade de construção de 
novos mausoléus de forma desordenada causando assim, 
interferência na leitura do referido bem, pois o mesmo “ já 
apresenta sinais de saturação de sua capacidade de 
enterramentos, principalmente no trecho dos mausoléus, 
localizados na parte superior. (Relatório sobre a reforma e 
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ampliação da família Brandão, Mucugê, IPHAN, 18/11/2010, 
por Venícia Rodomar, Pt n.61/10). 
 

Diante do estado que se encontrava o cemitério, apresentado pela arquiteta, 

expõe seu parecer ao pedido de Marina Brandão, “somos de parecer contrário a 

aprovação do projeto”. E por fim, recomenda a solicitante que: 

 

O cemitério Santa Isabel deverá passar por obras de restauração 
e ampliação da sua capacidade, de modo que sugiro a Sra. 
Marina Brandão possa reservar junto a prefeitura o espaço 
necessário para a pretendida transferência após o termino das 
obras.  (Relatório sobre a reforma e ampliação da família 
Brandão, Mucugê, IPHAN, 18/11/2010, por Venícia Rodomar, 
Pt n.61/10). 

 
A arquiteta do IPHAN ainda lembrou que: 

Enfatizando que qualquer intervenção sobre imóvel em sitio 
tombado deve ser procedido de anuência do IPHAN, e que a 
alteração do aspecto local especialmente protegido por lei, sem 
licença da autoridade competente, constitui crime contra o 
patrimônio (Relatório sobre a reforma e ampliação da família 
Brandão, Mucugê, IPHAN, 18/11/2010, por Venícia Rodomar, 
Pt n.61/10). 

 

No dia 25 de agosto de 2011, dirigentes do IPHAN junto a políticos de 

Mucugê e região entregaram à comunidade a obra de restauração e construção de 

170 mausoléus em gavetas no Cemitério Santa Isabel. Seguindo a determinação do 

IPHAN, após essa data, os sepultamentos em Mucugê estão restritos as novas urnas 

funerárias, sendo proibidos os sepultamentos nas outras partes da necrópole, visto 

que, ao se realizar os sepultamentos a estrutura física dos mausoléus era 

comprometida com sua abertura, mesmo nos de propriedade familiar. Desde então, 

dezenas de pessoas já foram enterradas nos novos jazigos, onde já foram ocupados 

parte deles. O IPHAN acredita que as carneiras atenderão a alguns anos os enterros 

na cidade, até a construção do novo cemitério municipal da cidade, contudo, nem o 

local para a obra foi escolhido segundo os moradores de Mucugê.  

Tomamos este exemplo para demonstrar os conflitos de interesse entre a 

população local e o IPHAN, no que diz respeito ao Cemitério Santa Isabel. Apesar 

do mesmo instituto ter construído nas últimas duas décadas uma concepção 

avançada sobre a preservação do patrimônio imaterial, antecipando resoluções da 

Unesco sobre essa categoria de patrimônio, ainda é comum e recorrente decisões 

que se pautam exclusivamente no valor material dos bens tombados. Observamos 
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que o Cemitério Santa Isabel, além de um objeto urbano com sua função prática de 

enterramento, consolidou-se para os moradores de Mucugê como espaço mediador 

entre os vivos e mortos, como um espaço simbólico, construído por meio de suas 

práticas culturais. Deste modo, acreditamos que o critério na preservação de 

determinados bens, onde são realizadas por seus praticantes diversas manifestações 

culturais e religiosas, deveria ser pautados em suas especificidades.  

 

Figura 23: Cemitério Santa Isabel antes da reforma, um espaço de religiosidade, 2010 

 

Fonte: Autor 

 

Uma vez sanado o problema de enterramento no presente de Mucugê, o 

IPHAN junto à prefeitura de Mucugê acabou decidindo a futura subtração do 

espaço do Cemitério Santa Isabel. Um morador da cidade em entrevista nos 

confidenciou, que desde muito jovem tem cuidado da manutenção do mausoléu de 

sua família, naquele jazigo estão enterrados todos seus antepassados, desde o fim 

do século XIX, e que nesse local ele quer ser enterrado quando falecer, assim como 

os seus familiares. 

Enfim, a construção de outro cemitério e a proibição definitiva de enterros 

no Cemitério Santa Isabel, a partir do acordo realizado entre IPHAN e prefeitura, 

impediria o sepultamento do mencionado morador no mausoléu de sua família, 

retirando dele e de tantos outros o direito a eternidade entre seus entes ancestrais e 
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descendentes. O valor de passado nacional da necrópole supera assim o valor da 

memória dos seus mais antigos praticantes, os moradores de Mucugê, vivos e 

mortos. Concluímos com as palavras do morador sobre o Cemitério Santa Isabel: 

 

“Quem entra no cemitério não entra em um lugar macabro, não 
sente aquela coisa fechada de gente morta, quem entra no 
cemitério de Mucugê sente que tá entrando em um jardim, e as 
flores são as almas que ali estão, as pessoas que foram pra lá, ele 
brota e lhe dá uma alegria, então aquela alegria é muito 
importante porque eu não sinto pelo meus entes queridos que já 
estão lá, porque eles não foram porque quis, eles foram porque 
venceu o tempo deles aqui, então eu vou lá e canto pra mim e 
canto pra eles, do jeito que eu canto pra mim, eu cantava quando 
eles eram vivos, pro meu pai, pra minha mãe, eu cantando lá se 
ele tiver a permissão de ouvir, ele sabe que eu estou com o 
coração oferecendo alguma coisa pra eles” (Depoimento de 
Aloísio Paraguassú, janeiro, 2013).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo partiu de uma curiosidade sobre a eleição de um cemitério 

oitocentista – construído sobre uma serra rochosa na Chapada Diamantina – como 

patrimônio cultural nacional. Deste modo, durante o decorrer do mestrado em 

História e Espaços, muitas questões foram surgindo para compreender o 

reconhecimento do Cemitério Santa Isabel. Vários espaços emergiram da ampla e 

diversificada leitura realizada durante os estudos desta pesquisa, da paisagem ao 

espaço regional, do espaço patrimonial construído por intelectuais e cientistas aos 

espaços construídos por práticas culturais cotidianas.  

Desse modo, analisar a construção do espaço nacional, por meio dos 

discursos regionais no Brasil, nos pareceu fundamental para a compreensão da 

invenção do patrimônio cultural brasileiro, tomando o valor histórico e artístico 

atribuídos ao patrimônio como historicamente construídos, por aqueles que se 

debruçaram em prol da busca dos vestígios materiais que representariam o passado 

da arte e arquitetura nacional e a formação da identidade cultural brasileira.  

Ao pesquisarmos as primeiras décadas do século XX, até o início da década 

de 1980, percebemos como os discursos regionais estiveram continuamente 

presentes na construção do valor histórico e artístico do patrimônio cultural 

nacional. O tombamento de Mucugê e do Cemitério Santa Isabel estiveram do 

mesmo modo imersas nas operações de valorização de determinados espaços 

regionais. A Chapada Diamantina em especial foi reconhecida pelo discurso 

comparativo, isto é, como herança cultural das cidades históricas de Minas Gerais, 

visto que os vestígios materiais do passado localizados nos limites fronteiriços 

deste estado, foram eleitos como símbolo da identidade nacional e o símbolo 

arquitetônico e urbano de cidades preservadas pelo IPHAN.  

Desta maneira, buscamos compreender as diversas narrativas que 

sustentaram a seleção do patrimônio cultural no Brasil, percebendo que o lugar de 

fala dos intelectuais direcionaram seus olhares para um dado passado nacional. 

Neste ínterim, esses enunciados deram visibilidade e dizibilidade a capelinhas 

toscas encontradas no estado de São Paulo e as diversas cidades coloniais mineiras 

com suas igrejas barrocas do século XVIII. O embate intelectual sobre a formação 

do Brasil expandiu-se para a eleição das ruínas que representariam o passado da 

nação. 
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Partindo deste pressuposto, nos deparamos com as estratégias políticas do 

governo da Bahia, na década de 1970, para se fazer reconhecer o patrimônio 

cultural existente nas fronteiras baianas. Foi nesse palco de embates políticos, que o 

sítio urbano de Mucugê e o Cemitério Santa Isabel são retirados do limbo, do 

passado e do esquecimento de mais de um século – pelos cientistas da conservação 

do patrimônio – para serem eleitos como patrimônio nacional brasileiro. O 

tombamento em 1980, dos referidos bens pelo IPHAN, foi o primeiro passo para a 

cidade diamantina se tornar um dos principais destinos turísticos da Chapada 

Diamantina nos anos que se seguiriam.  

Esse processo de valorização emergiu um caso singular no Brasil, a 

construção imagética de uma localidade por meio do Cemitério Santa Isabel, se 

transformando no Cemitério Bizantino, o símbolo de Mucugê. Contudo, a 

preservação do Cemitério Santa Isabel pelo IPHAN provocou mudanças no 

cotidiano dos moradores de Mucugê. Estes vêm presenciando – concomitantemente 

ao processo de valorização do cemitério da cidade como atração turística da região 

– a perda, a retirada, o direito ao espaço físico e simbólico do cemitério no tempo 

presente, frente ao valor de passado que foi atribuído ao Cemitério Santa Isabel. 

Notando que, muitas vezes, os praticantes de espaços patrimonializados não se 

silenciaram diante das imposições e limitações que surgiram com o tombamento.  

O patrimônio, adotado aqui como vestígios matériais que mediam a relação 

entre o passado e o presente, é responsável por construir a memória, o sentido de 

identidade nacional, regional e também local. Não obstante, este valor não deve 

suprimir outras relações de memória e identidade, a preservação da cultura material 

em muitos casos é indissociável da relação imaterial existentes nesses bens e o 

Cemitério Santa Isabel é um exemplo desse argumento. A preservação do espaço da 

morte de Mucugê não deveria se limitar ao seu espaço físico, preservando assim, do 

mesmo modo, as práticas culturais que são realizadas a mais de um século, desde 

sua construção.  

Acreditamos que esta pesquisa não encerra essa discussão, embora 

intentamos com essa escrita trazer para o debate acadêmico diversas questões 

relevantes existentes na política de preservação do patrimônio no Brasil. 

Pretendemos demonstrar, que é possível partir de um objeto, ainda que esteja 

localizado em uma região periférica do Brasil, para compreender a construção da 

representação do patrimônio nacional, evidenciando que mesmo edificados à 
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margem dos espaços que estiveram no centro das políticas culturais, esses objetos 

históricos ou semióforos, foram e estão igualmente inseridos na historicidade da 

política patrimonial brasileira. Do mesmo modo como objetos sistematicamente 

pesquisados como Ouro Preto.  

Pretendemos, nos próximos anos, avançar, aprofundar e expandir esse 

estudo sobre a patrimonialização da Chapada Diamantina, agregando assim as 

demais cidades tombadas da região, com suas especificidades. Mucugê, Lençóis, 

Rio de Contas, Palmeiras e Igatu serão estudadas, visto que, essa região se 

patrimonializou como poucas no país.  

Como observou Hartog (2006), no fim do século XX, o tempo presente se 

expandiu expressivamente, junto às reivindicações de memória, provocando a 

ascensão do patrimônio como importante vetor de reivindicações políticas locais e 

regionais. Nesse sentido, o cuidar e o preservar expandiu-se – o verbo do final do 

século XX segundo Michel de Certeau, Pierre Nora e François Hartog – das 

referidas cidades históricas para as áreas que as cercam, onde paisagens 

montanhosas e rochosas com seus rios, cachoeiras e grutas se patrimonializaram, ou 

seja, a paisagem natural passou também a tutela do poder público federal e 

estadual.  
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