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RESUMO 

 

 

 

 O Museu Regional, criado, em 1967, por iniciativa do jornalista e empresário 
Assis Chateaubriand, desempenhou importante função sociocultural na cidade de Feira 
de Santana. As características de seu acervo, formado por coleções distintas, uma que 
envolve obras expressivas ligadas às vanguardas artísticas, no Brasil e no exterior, e a 
outra voltada para a cultura regional, exerceram papel fundamental na criação de 
sensibilidades artísticas e na preservação de referências identitárias sertanejas. O objetivo 
geral deste trabalho é investigar como as mediações artísticas, educacionais e culturais do 
Museu Regional de Feira de Santana contribuíram para a difusão do conhecimento e 
formação dos artistas visuais de Feira de Santana, entre 1967 e 1995. Com esse propósito, 
identifica, de forma específica, o acervo (dividido em coleções) que deu origem ao Museu 
Regional; alguns artistas visuais, cuja formação foi influenciada pela presença do Museu 
Regional; e as inter-relações que o Museu Regional estabeleceu com as culturas locais e, 
em particular, com os artistas visuais, destacando os elementos que caracterizaram o 
diálogo entre a tradição e a inovação de formas artísticas. O recorte temporal observa o 
ano da inauguração do museu, em 1967, e a transferência do acervo para o Centro 
Universitário de Cultura e Arte, em 1995. Utiliza-se, como estratégia metodológica, a 
pesquisa qualitativa descritiva, considerando que ela comporta uma multiplicidade de 
abordagens relacionadas com as ciências sociais, em que se articulam saberes e políticas 
ligadas à produção do conhecimento. Os procedimentos metodológicos envolvem 
levantamento e identificação do acervo, pesquisa documental em arquivos e entrevistas 
semiestruturadas para apontar as influências do Museu Regional na formação dos 
seguintes artistas: Caetano Dias, Carlo Barbosa, César Romero, Graça Ramos, Guache 
Marques e Juraci Dórea. Inicialmente, o trabalho investiga os cenários históricos e as 
articulações políticas e culturais que tornaram possível o surgimento do Museu Regional 
em Feira de Santana.  Em seguida, analisa o papel dos museus na contemporaneidade, 
assinala as afinidades entre as propostas museológicas de Lina Bo Bardi e Eurico Alves 
Boaventura e estuda o acervo inicial. Finalmente, apresenta argumentação que mostra o 
significado das obras artísticas para a construção do conhecimento e analisa, após 
entrevistar os artistas citados, os conteúdos e as motivações estéticas a eles 
proporcionadas pelo Museu Regional, no período que se seguiu à sua instalação, em 1967. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Museu Regional de Feira de Santana. Arte. Museus. Nova 
museologia. Difusão do conhecimento. Ação educativa em museus. Formação de artistas. 
Artes visuais. Arte popular. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 The Regional Museum, created, in 1967, by initiative of the journalist and 
businessman Assis Chateaubriand, has played an important sociocultural role in the city 
of Feira de Santana. The characteristics of its art collection, which is constituted by 
distinct collections, one that involves expressive works connected to artistic vanguards, 
in Brazil and abroad, and the other one, which is focused on the regional culture, have 
played a fundamental role in the creation of artistic sensibilities and in the preservation 
of identity references of the Sertão’s people. The general objective of this work is to 
investigate how the artistic, educational and cultural mediations of the Regional Museum 
of Feira de Santana have contributed for the dissemination of knowledge and visual artist 
training of Feira de Santana, between 1967 and 1995. With this purpose, it identifies, 
specifically, the art collection (divided by collections) which gave rise to the Regional 
Museum; some visual artists, whose formation was influenced by the presence of the 
Regional Museum; and interrelationships that the Regional Museum has established with 
local cultures and, in particular, with visual artists, emphasizing the elements that have 
characterized the dialogue between tradition and innovation of artistic forms. The time 
frame observes the opening year of this museum, in 1967, and the transference of the art 
collection to the University Center of Culture and Art, in 1995. The qualitative descriptive 
research was used as a methodological strategy, whereas it involves a multiplicity of 
approaches related to the social sciences, in which know-how and policies associated to 
the production of knowledge are connected. The methodological procedures involve 
compilation and identification of the art collection, documentary research in archives and 
semi-structured interviews to point out the influences of the Regional Museum in the 
formation of the following artists: Caetano Dias, Carlo Barbosa, César Romero, Graça 
Ramos, Guache Marques and Juraci Dórea. Initially, this work investigates the historical 
scenarios and the political and cultural connections that became possible the advent of 
the Regional Museum in Feira de Santana. After that, it analyzes the role of museums in 
contemporary times, points out the affinities between the museum proposals of Lina Bo 
Bardi and Eurico Alves Boaventura and studies about the initial art collection. Finally, it 
presents the argument that shows the meaning of artistic works for the knowledge 
construction and analyzes, after interviewing the mentioned artists, the contents and 
aesthetic motivations provided to them by the Regional Museum, in the following period 
of its establishment, in 1967. 

  

KEY-WORDS: Regional Museum of Feira de Santana. Art. Museums. New Museology. 
Dissemination of Knowledge. Educative Action in Museums. Artist Training. Visual 
Arts. Popular Art. 
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MOTIVAÇÕES                                                            

                          
 
 
  

 Estas “motivações”, propositalmente, têm caráter um tanto informal, 

evidentemente que nos limites do que pode ser para um trabalho acadêmico. Escritas na 

primeira pessoa, elas envolvem as influências de minha trajetória profissional na 

definição do tema. Nasci em Feira de Santana, no interior da Bahia, cidade em que passei 

a infância e a adolescência. Em 1989, ingressei no Curso de Museologia, da Faculdade 

de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. Como discente, 

direcionei meus interesses para estágios na área da expografia, documentação e 

conservação de acervos. 

 Em 1993, desenvolvi o trabalho final do curso no campo da ação cultural 

educativa. Estudei a realidade social e histórica do bairro Tanque da Nação, em Feira de 

Santana, a partir do envolvimento dos alunos da Escola Ubaldina Regis com a produção 

da ceramista Crispina dos Santos1. Moradora por muitos anos no bairro, a ceramista se 

tornou conhecida pelas figuras de barro que fazia no período do Natal. Suas obras, que 

recriavam particularmente o imaginário rural, se destinavam no princípio aos presépios 

feirenses. Mais tarde, passaram também a despertar o interesse dos colecionadores. 

Nossas atividades foram desenvolvidas levando em conta a diversidade de experiências 

dos alunos. O resultado foi uma exposição no Museu Regional de Feira de Santana, 

intitulada “Mostra didática de objetos em cerâmica”. Foi meu primeiro contato formal 

com o museu. 

 Depois de vinte e três anos e de muitas outras vivências que envolveram o Museu 

Regional, elegi a instituição, que acaba de completar seu cinquentenário, como objeto de 

pesquisa do Doutorado. Além das motivações pessoais, considerei para tal escolha a 

presença do museu no contexto educativo da cidade e a influência que exerceu sobre os 

artistas feirenses. 

 Recordo-me que durante o primeiro contato com o acervo, em 1993, foi a parte 

regional que mais despertou minha atenção. Nos anos seguintes, passei a conhecer mais 

                                                            
1 Crispina dos Santos nasceu em Humildes, distrito de Feira de Santana, em data ignorada. Faleceu no dia 
3 de outubro de 2014. Sobre a ceramista, escreveu Lopes (2014, p. 4): “Desde criança inspirava-se na 
paisagem do meio rural, onde vivia, observando/admirando a flora e a fauna, esta principalmente, bem 
como as procissões. Com sua mãe aprendeu a arte de lidar com o barro. Ao mudar-se para a cidade de Feira 
de Santana, o seu olhar percorre o urbano sem, contudo, deixar de lado sua admiração pelo palco 
campestre”. 
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de perto o trabalho de vários artistas, tanto da Bahia quanto de outros estados. Também 

acompanhei eventos como os Salões Regionais de Artes Plásticas da Bahia, Bienal do 

Recôncavo, Aberto do CUCA, Projeto Chocalho de Cabra, Projeto Terra, 3ª Bienal da 

Bahia e 10ª Bienal do Mercosul. Além disso, estive à frente de numerosas exposições, 

como curadora independente e como diretora do Centro Universitário de Cultura e Arte 

(CUCA), que pertence à Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Entre elas:  

Exposição de implantação do Museu de Arte Contemporânea de Feira de Santana (1996), 

Três Contemporâneos (1996), Artistas Contemporâneos da Bahia (1996), Singularidades 

(1998), Projeto Nordeste de Artes Plásticas (2005), Abril: Artistas de Feira de Santana 

Premiados nos Salões Regionais de Artes Plásticas da Bahia (2008), Arte Comestível 

(2009), Aberto do CUCA (2007, 2008, 2009 e 2014), e a Exposição de Reabertura do 

Museu Regional de Arte (2014).  

 Em 1998, aprovada em Concurso Público para Museólogo, na Universidade 

Estadual de Feira de Santana, comecei a conviver mais de perto com o acervo de artes 

visuais do Museu Regional de Feira de Santana, instituição que, em 1995, foi transferida 

para o Centro Universitário de Cultura e Artes e passou a se chamar Museu Regional de 

Artes.  Durante as várias ações que desenvolvi no museu, ampliei meus conhecimentos, 

e também minha curiosidade, sobre o contexto em que o museu foi criado, a importância 

do seu acervo e o impacto sobre os artistas locais e a comunidade. 

 Percebi as aproximações entre o projeto do museu feirense e a proposta do Museu 

de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), criado no início da década de 1960 pela arquiteta 

Lina Bo Bardi2, em Salvador. Meu primeiro contato com esse museu ocorreu em 1991. 

Na época, desenvolvia uma pesquisa para disciplina da graduação em Museologia e não 

posso esquecer o impacto provocado pela escada que liga os dois pavimentos do casarão. 

Imponente, elegante, leve, com um desenho criativo, singular e com um travejamento 

inspirado nos antigos carros de boi. Imagino até hoje que é impossível entrar MAM-BA 

sem fazer reverência àquela escada-monumento. Na oportunidade, estava em companhia 

da museóloga Malba Velame, detalhe que tornou a visita mais significativa, pelo diálogo 

                                                            
2 Lina Bo Bardi nasceu em 1914, em Roma, onde estudou arquitetura. Em 1946, casada com Pietro Maria 
Bardi, veio para o Brasil. Naturalizou-se em 1951. Iniciou, em 1957, o projeto do Museu de Arte de São 
Paulo, cuja obra seria concluída em 1968. Esteve na Bahia, em 1958, para lecionar Teoria da Arquitetura 
na Ufba. Realizou a exposição “Bahia no Ibirapuera”, em 1959, durante a V Bienal de São Paulo e, em 
seguida, foi convidada para dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia. Em 1963, inaugurou o Museu de 
Arte Popular, no Solar do Unhão. Opondo-se ao movimento militar de 1964, retornou para São Paulo. Em 
1977, iniciou o projeto do Centro de Lazer Sesc-Pompéia, em parceria com André Vainer e Marcelo Ferraz. 
Faleceu em 1992, em São Paulo. 
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e pela troca de informações. Mais tarde, conheci outras obras de Lina Bo Bardi, inclusive 

o Museu de Arte de São Paulo (Masp). 

 Todas essas lembranças estavam adormecidas até que, em 2014, durante a 3ª 

Bienal da Bahia, evento realizado entre 29 de maio e 7 de setembro, voltei a focar a 

biografia e produção intelectual da arquiteta. Em momentos que precederam ou mesmo 

durante a 3ª Bienal, as ideias de Lina Bardi e sua passagem pela Bahia ganharam destaque. 

A revista Contorno, por exemplo, criada em 2013, por Marcelo Rezende3, então diretor 

do Museu de Arte Moderna da Bahia, dedicou sua primeira edição à arquiteta. Como, na 

época, eu já estava desenvolvendo a pesquisa sobre o Museu Regional de Feira de 

Santana, o contato com o evento permitiu um maior entendimento das circunstâncias que 

trouxeram a arquiteta para a Bahia, além da possibilidade de conversar com alguns artistas 

que foram influenciados pelo acervo feirense, e que hoje residem em Salvador, como 

Caetano Dias, Baldomiro e César Romero. 

 Nesse mesmo período, visitei, em São Paulo, a mostra "Maneiras de expor: 

arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi”, no Museu da Casa Brasileira. A exposição, que 

resgatava algumas propostas da arquiteta no campo museográfico, me surpreendeu pela 

presença de imagens que remetiam à exposição inaugural do Museu Regional de Feira de 

Santana. Isso me deu a certeza de que o projeto do Museu do Vaqueiro, idealizado pelo 

escritor feirense Eurico Alves Boaventura4, em 1961, estava em sintonia com o 

pensamento da arquiteta Lina Bo Bardi, cujos projetos também eram fortemente 

influenciados pela cultura popular. Não conheci o escritor pessoalmente, mas o contato, 

ao longo dos últimos anos, com sua obra e a convivência com seus familiares permitiram 

uma maior compreensão de suas ideias e do contexto em que ele atuou. 

 Todos os aspectos acima comentados foram decisivos para a definição do tema 

desta tese, que tem como eixo norteador a avaliação do impacto da criação do Museu 

Regional sobre a cultura feirense, considerando, em particular, o papel que ele 

desempenhou na época, ao possibilitar acesso às artes — contribuindo para a formação 

do imaginário e habilidades dos artistas — além da possibilidade de dialogar com as 

dimensões culturais de Feira de Santana. 

                                                            
3 Marcelo Rezende (1968) nasceu em São Paulo. Jornalista, crítico de arte e curador. Dirigiu o Museu de 
Arte Moderna da Bahia entre 2012 e 2015. Coordenou, como diretor artístico, o projeto da 3ª Bienal da 
Bahia. Publicou Arno Schmidt (romance, 2005). 
4 Eurico Alves Boaventura (1909-1974) nasceu em Feira de Santana. Poeta e ensaísta. Diplomou-se em 
direito em 1933. Participou de Arco & Flexa, revista que introduziu o Modernismo na Bahia, na década de 
1920. Autor de Poesia (1990), Fidalgos e vaqueiros (1989), A paisagem urbana e o homem: memórias de 
Feira de Santana (2006) e Cipós verdes: narrativas (2009). 
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INTRODUÇÃO 
 
 

                                                                                                        Para isto somos feitos. 
                                                                                                 E o que nos resta? Contar. 

                                                                                                                                       Antonio Brasileiro  
 

 
 
 

Feira de Santana é uma referência entre as cidade da Bahia. Surgiu, no século 

XVIII, como pouso obrigatório para os que transitavam pelos caminhos de gado que 

ligavam o litoral baiano ao sertão. Na primeira metade do século XX, transformou-se num 

dos maiores entroncamentos rodoviários do país, aspecto que foi decisivo para seu 

crescimento econômico. O nome da cidade extrapolou, desde cedo, os limites do estado 

e atraiu personalidades diversas, inclusive o imperador D. Pedro II, que a visitou em 1859, 

a pretexto de conhecer a feira de gado, já famosa naquela época. Muita gente vinha a 

Feira de Santana para fazer negócios, em função do seu vigoroso comércio e da feira livre, 

que, às segundas-feiras, reunia os moradores locais e de cidades vizinhas.   

Tudo isso, certamente, contribuiu para que, sem maiores dificuldades, os feirenses 

conseguissem incluir a cidade no roteiro da Campanha Nacional dos Museus Regionais, 

projeto criado por iniciativa do jornalista e empresário Assis Chateaubriand5, nos anos de 

1960.  Chateaubriand conhecera Feira de Santana em 1928, conforme ficou documentado 

em artigo de sua autoria que saiu, no dia 28 de abril daquele ano, no semanário feirense 

Folha do Norte. Com um título sugestivo, “Na boca do sertão: uma visita a Feira de 

Santana”, o artigo revelava seu interesse em experimentar um pouco da Bahia sertaneja: 

 

A excursão que decidira empreender agora à Bahia me levara a 
imaginar na possibilidade de uma visita pelo menos a duas cidades do 

                                                            
5 Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello (1892-1968) nasceu em Umbuzeiros, na Paraíba. 
Fez os primeiros estudos em Pernambuco, diplomando-se pela Faculdade de Direito do Recife. Atuou 
inicialmente no jornalismo, escrevendo para o Diário de Pernambuco. Transferiu-se em seguida para o Rio 
de Janeiro, onde começou a vida como advogado e articulista de alguns jornais. Tornou-se, em pouco 
tempo, empresário no ramo das comunicações, à frente dos Diários Associados. Participou intensamente 
da política brasileira, chegando a ser senador. Criou, em 1950, a TV Tupi. Seus negócios se expandiram e 
alcançaram áreas como indústria e pecuária. Grande admirador das artes, criou o Museu de Arte de São 
Paulo (Masp) e museus menores em vários pontos do país. Uma trombose, no início da década de 1960, 
paralisou parte de seu corpo, deixando-o numa cadeira de rodas. Mesmo assim, continuou à frente dos 
negócios, da política e de projetos ligados à difusão da arte no Brasil. Faleceu em 4 de abril de 1968, não 
chegando a presenciar a inauguração da nova sede do Masp, na Avenida Paulista.  Em 1994, Fernando 
Morais publicou Chatô: o rei do Brasil (Companhia das Letras), livro em que registra a vida e os 
acontecimentos que contribuíram para transformar Chateaubriand num “dos brasileiros mais poderosos do 
século XX”.  
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Recôncavo; mas tão exíguas e cheias de movimento foram as horas 
transcorridas para todos nós, na cidade do Salvador, que, com toda a 
boa vontade dos amigos desejosos de me proporcionarem uma excursão 
ao Recôncavo, tive de trocá-la por outra, a Feira de Santana, através da 
larga avenida de sete metros de largura, que nos leva do mar à 
tradicional cidade, que o baiano convencionou chamar — a boca do 
sertão (CHATEAUBRIAND, 1928, p. 3). 

 
 

Chateaubriand comentou com entusiasmado a oportunidade de percorrer a 

“estrada do sertão baiano”, com cerca de 100km, iniciada “na administração do Sr. 

Seabra”, e até registrou várias informações estatísticas sobre a cidade: 

 

Feira de Santana é o centro de convergência de todas as estradas 
sertanejas. É um município de quase 80 mil habitantes, com 8.253 
quilômetros quadrados, e um giro comercial por ano calculado em 
7.450 contos de réis. Célebre pelas suas feiras de gado, que atraem os 
criadores não só das redondezas como do alto sertão. Essas feiras são 
semanais, às segundas-feiras. Vendem-se milhares de cabeças de gado, 
que se elevam no ano a 100 mil, sendo que só de espécie bovina a cifra 
orça por 92 mil (CHATEAUBRIAND, 1928, p. 3). 

 

Não foi, entretanto, a única visita do jornalista a Feira de Santana, antes da criação 

do Museu Regional. Yolanda Penteado6 registrou, por exemplo, mais dois momentos de 

Chateaubriand relacionados com a cidade. Num deles estava acompanhado pela estilista 

italiana Elza Schiaparelli (1890-1973). Penteado (1976, p. 222), que veio com o grupo, 

escreveu: 

 

Rumamos de teco-teco para Feira de Santana, panorama árido, cenário 
perfeito para o grupo de cangaceiros7, que, formados, nos esperavam 
num terreiro. Passamos pela casa do prefeito, onde Elza se vestiu. 
Aguardava-a um belo animal, refreado por três homens. Elza nunca 
havia montado antes, e o animal jamais havia sido montado por um mau 
cavaleiro. 

                                                            
6 Yolanda de Ataliba Nogueira Penteado (1903-1983) nasceu na Fazenda Empyreo, interior de São Paulo. 
Em 1947, casou-se com Ciccillo Matarazzo e daí nasceu “seu envolvimento com as artes plásticas, gosto 
que compartilha com Assis Chateaubriand” (YOLANDA..., 2017, p. 1). Teve participação ativa na criação 
da Bienal de São Paulo. Graças a seu empenho, a Guernica, de Pablo Picasso, integrou a 2ª edição da Bienal 
(dez.1953/fev.1954). Era amiga de Santos Dumont e de personalidades do mundo artístico no Brasil e no 
exterior. Presidiu a Campanha Nacional dos Museus Regionais. Esteve em Feira de Santana, acompanhando 
Chateaubriand, em mais de uma oportunidade. Veio, inclusive, para a inauguração do Museu Regional, em 
26 de março de 1967. Escreveu Tudo em cor-de-rosa (1976). 
7 Provavelmente a autora confunde cangaceiros com vaqueiros encourados. Talvez influenciada pelo 
próprio Chateaubriand, que gostava de evocar o cangaço e a figura do jagunço. Em algumas fotos é possível 
ver o jornalista com indumentária de vaqueiro. 
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Chateaubriand não esqueceu dessa visita a Feira de Santana. Em 1967, ele 

escreveu: “Querem saber onde está, hoje, o curral em que a divina Elza recebeu a Ordem 

do Vaqueiro? Ele se encontra no Museu de Arte e do Couro” (CHATEAUBRIAND, 

1967, p. [1]). Referia-se ao Campo do Gado, local obrigatoriamente visitado por quem 

chegava a Feira de Santana e queria conhecer os costumes do sertão. O Museu Regional 

foi instalado justamente numa das dependências do Campo do Gado, que na época já 

havia sido transferido para outro local.  

O outro registro, feito por Yolanda Penteado, comenta a importância econômica 

de Feira de Santana e descreve um almoço com vaqueiros: 

 

A Feira de Santana, na Bahia, isolada, pequenina, tinha um mercado 
importante, com muito interesse folclórico. Aí a população comprava 
tudo. O clube da cidade já existia. Quando íamos lá, comíamos numa 
enorme mesa de cangaceiros, jagunços, tipos rígidos tostados pelo sol. 
Chatô me fazia a apresentação de cada um deles: “Fulano de Tal, 5 
mortos”. E assim corria a mesa toda. Eu ficava sem saber se era verdade, 
ou não. Não aprofundava o assunto, continuava minha conversa com 
eles. No Brasil daquele tempo, era uso, de norte a sul, a justiça por suas 
próprias mãos, só mudava o nome, conforme o lugar (PENTEADO, 
1976, p. 270). 
 
 

O interesse de Chateaubriand por Feira de Santana ia além de aspectos folclóricos. 

Ele sabia da relevância do lugar como centro econômico e, em especial, como polo 

cultural, que, inclusive, remetia às suas próprias raízes culturais sertanejas e nordestinas. 

A criação do Museu Regional de Feira de Santana trouxe à tona um pouco da energia 

nordestina que fez com que esse polêmico personagem da história recente do país, acima 

das dificuldades decorrentes da enfermidade que acompanhou seus últimos anos de vida, 

pudesse se dedicar a um projeto tão ambicioso como a Campanha Nacional dos Museus 

Regionais.   

Instalado com o apoio logístico da Prefeitura Municipal, que adaptou em tempo 

recorde o prédio, o museu feirense reuniu um valioso acervo, formado por obras de 

artistas nacionais e ingleses, que tiveram atuação relevante nos anos de 1950 e 1960 e por 

um conjunto de artefatos utilizados no cotidiano rural nordestino. 

A inauguração, ocorrida no dia 26 de março de 1967, trouxe para Feira de Santana, 

diversas personalidades do mundo político e cultural do país. A revista O Cruzeiro, uma 

das mais prestigiadas da época, deu visibilidade nacional ao evento, publicando matéria 

de seis páginas, amplamente ilustrada. Entre os nomes que marcaram presença na 



19 
 

inauguração, estavam o pintor Di Cavalcanti, um dos ícones do Modernismo brasileiro, o 

embaixador inglês John Russel e o então prefeito de São Paulo, Faria Lima. De Salvador, 

vieram Lomanto Júnior8, que na época era o governador da Bahia, e os jornalistas João 

da Costa Falcão e Odorico Tavares. Chateaubriand compareceu juntamente com Yolanda 

Penteado, na condição de presidente da Campanha Nacional dos Museus Regionais.  

Para administrar o museu foi criada a Fundação Museu Regional de Feira de 

Santana. A Prefeitura Municipal ficou responsável pelas despesas com a manutenção e 

com os funcionários. Ao longo dos anos, a instituição passou por diversas situações. Teve 

momentos de brilho intenso e fases em que, esquecido pelas autoridades, enfrentou 

incertezas e dificuldades para se manter. Em 1985, seu acervo foi doado à Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS), mas o museu continuou funcionando no mesmo 

prédio em que fora criado. Em 1995, isto é, dez anos mais tarde, a UEFS resolveu 

transferir o citado acervo para outros espaços da instituição, onde permanece até hoje. 

O desenvolvimento desse trabalho levou em conta objetivos (geral e específicos) 

previamente elaborados: 

Objetivo geral: 

Investigar como as mediações artísticas, educacionais e culturais do Museu Regional de 

Feira de Santana contribuíram para a difusão do conhecimento e formação dos artistas 

visuais de Feira de Santana, entre 1967 e 1995.  

Objetivos específicos:  

1 Identificar e analisar o acervo (dividido em coleções) que deu origem ao Museu 

Regional. 

2 Identificar alguns artistas visuais cuja formação foi influenciada pela presença do 

Museu Regional. 

3 Identificar as inter-relações que o Museu Regional estabeleceu com as culturas locais 

e, em particular, com os artistas visuais, destacando os elementos que caracterizaram o 

diálogo entre a tradição e a inovação de formas artísticas. 

O recorte temporal considerou o ano da inauguração do museu, 1967, e a 

transferência do acervo, em 1995. A transferência implicou na mudança do nome da 

instituição, que passou a se chamar Museu Regional de Arte e se transformou num museu 

                                                            
 
8 Antônio Lomanto Júnior (1924-2015). Começou a carreira política como vereador de Jequié, chegando a 
senador. Governou a Bahia de 1963 a 1967.  
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dedicado apenas às artes visuais, já que as peças que representavam a cultura regional 

foram para o Museu Casa do Sertão9.   

Para dar conta dos objetivos acima mencionados, utilizou-se, como estratégia 

metodológica, a pesquisa qualitativa descritiva, considerando que ela comporta uma 

multiplicidade de abordagens relacionadas com as ciências sociais, em que se articulam 

saberes e políticas ligadas à produção do conhecimento. Além disso, a abordagem 

qualitativa  

 

[...] se caracteriza por buscar uma apreensão de significados na fala dos 
sujeitos, interligada ao contexto em que eles se inserem e delimitada 
pela abordagem conceitual (teoria) do pesquisador, trazendo à tona, na 
redação, uma sistematização baseada na qualidade, mesmo porque um 
trabalho desta natureza não tem a pretensão de atingir o limiar da 
representatividade (FERNANDES, 1991 apud ALVES; SILVA, 1992, 
p. 65). 

 

Para Bruno (2013, p. 75), os métodos qualitativos se baseiam em paradigma 

interpretativista, que compreende a realidade como uma construção social. Por outro lado, 

deve-se observar, como alerta Minayo (1994, p. 21), que “a visão de mundo do 

pesquisador e dos sujeitos sociais estão implicados em todo o processo de conhecimento, 

desde a concepção do objeto até o resultado do trabalho”.  

No que concerne aos procedimentos metodológicos, considerou-se pertinente 

discutir o relacionamento dos museus com a comunidade e os aspectos ligados à educação 

em museus, tendo como fundamentação os trabalhos oriundos da nova museologia10, 

particularmente os estudos de Bellaigue e Guarnieri. Também foram comtemplados os 

conceitos do Conselho Internacional de Museus (ICOM) e do Estatuto de Museus, numa 

tentativa de estabelecer um paralelo entre as realidades teóricas e práticas que regem o 

funcionamento de tais instituições. 

                                                            
9 O Museu Casa do Sertão foi construído, em 1978, pelo Lions Clube e, em seguida, doado à Universidade 
Estadual de Feira de Santana. Seu acervo contempla diversos aspectos da cultura sertaneja. 
10 A expressão museologia significa “o estudo do museu”. Refere-se a tudo que diz respeito ao museu, mas 
não especificamente à sua prática. Remete a palavras como museografia e museal. Museografia é 
comumente aplicada para indicar as técnicas expositivas. Museal é um neologismo recente. Apresenta duas 
acepções: “O adjetivo museal serve para qualificar tudo aquilo que é relativo ao museu, fazendo a distinção 
entre outros domínios (por exemplo: ‘o mundo museal’ para designar o mundo dos museus). Como 
substantivo, o museal designa o campo de referência no qual se desenvolvem não apenas a criação, a 
realização e o funcionamento da instituição museu, mas também a reflexão sobre seus fundamentos e 
questões” (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p. 54). 
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A investigação abordou o papel do Museu Regional de Feira de Santana, 

considerado como tradicional, em um período em que ainda não eram muito divulgadas 

as novas formas de atuação desse tipo de instituição junto à população e, muito menos, 

as ideias renovadoras da museologia, que, entre outras coisas, passaram a orientar o papel 

pedagógico e social do museu. Os parâmetros que regiam o funcionamento dos museus 

no passado, ou seja, ações centradas apenas na preservação e exposição de acervos, já não 

atendem aos anseios da sociedade contemporânea, mais democrática e inclusiva. Não é 

mais possível ignorar a importância de um diálogo permanente entre os museus e as 

comunidades a que pertencem.  

Para contextualizar o panorama cultural de Feira de Santana, no qual o Museu 

Regional surgiu e se desenvolveu, buscou-se a produção historiográfica sobre a cidade e 

a região e, em particular, as informações contidas na obra de Poppino, intitulada Feira de 

Santana. No que diz respeito ao debate que envolve cultura erudita e popular, recorreu-

se a Canclini, autor que passa em revista o debate sobre as diferentes visões de cultura. 

As relações culturais e as construções e percepções do sentido, inclusive as do campo 

simbólico, características do fazer artístico, tiveram como suporte teórico autores como 

Hauser e Gombrich. 

Foram ainda consultadas fontes diversas que tratam especificamente do Museu 

Regional, como matérias publicadas em jornais e revistas, catálogos e documentos 

existentes em arquivos particulares e públicos, entre os quais: 1 – Arquivo do Museu 

Regional de Arte (Rua Conselheiro Franco, 66, Centro, Feira de Santana, Bahia); 2 – 

Arquivo do Museu de Arte Moderna da Bahia (Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão, 

Salvador, Bahia); 3 – Arquivo do Museu Casa do Sertão (Av. Transnordestina, s/n – Novo 

Horizonte, Feira de Santana, Bahia); 4 – Arquivo do professor Raimundo Gama (Rua 

Itapetinga, 26, Serraria Brasil, Feira de Santana, Bahia); 5 – Arquivo do artista visual 

Juraci Dórea (Rua Bacelar de Castro, 36, Centro, Feira de Santana, Bahia); 6 – Arquivo 

do professor Carlos Alberto Almeida Mello (Rua da Palma, 191, Sobradinho, Feira de 

Santana, Bahia); 7 – Arquivo do escritor Eurico Alves Boaventura (Casa do Sertão, Av. 

Transnordestina, s/n – Novo Horizonte, Feira de Santana, Bahia; Fazenda Fonte Nova, s/n, 

Maria Quitéria, Feira de Santana, Bahia); 8 – Arquivo da Fundação Carlo Barbosa (Rua 

Leonídio Rocha, 174, Centro, Feira de Santana, Bahia). 

Entre as fontes pesquisadas no arquivo do Museu Regional de Arte, destacam-se 

a revista O Cruzeiro, edição de 29 de abril de 1967, que registra a inauguração, os livros 

de tombo e os documentos de constituição do museu, que integram os “Anexos”. No 
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Museu Casa do Sertão, além de consultas ao arquivo, procedeu-se a complementação do 

inventário das peças voltadas para a cultura popular, que, em 1995, foram desmembradas 

do acervo original do Museu Regional e, como se disse, passaram a integrar o acervo da 

instituição.  

Finalmente, como importante complemento do estudo, foram realizadas 

entrevistas com artistas visuais que atuavam em Feira de Santana entre 1967 e 199511.  A 

maioria desses artistas destaca a importância do Museu Regional no início de suas 

carreiras. Optou-se por estudar a contribuição do museu para a formação dos seguintes 

artistas: Caetano Dias, Carlo Barbosa, César Romero, Graça Ramos, Guache Marques e 

Juraci Dórea12. Todos eles tiveram algum vínculo com o museu no período em que a 

instituição funcionava na rua Geminiano Costa, 255. O vínculo pode ser traduzido na 

participação em exposições, no incentivo para definição de vocações ou na escolha das 

opções estéticas. Para a seleção dos nomes mencionados foram adotados os seguintes 

critérios:  

1  Artistas nascidos em Feira de Santana. 

2  Artistas com produção constante desde o final da década de 1960. 

3  Artistas com participação em exposições nacionais e/ou internacionais. 

4  Artistas que contribuíram ao longo de suas carreiras para a criação e difusão de novas 

expressões estéticas. 

5  Artistas reconhecidos pela crítica de arte no Brasil e/ou no exterior. 

O percurso metodológico nessa parte do trabalho se deu por meio das seguintes 

ações: visita aos artistas, convite para o envolvimento e participação colaborativa na 

pesquisa e realização de entrevistas semiestruturadas para identificar as influências do 

acervo do Museu Regional na produção e formação desses artistas. Em seguida, discutiu-

se o diálogo entre a produção dos artistas e o acervo do museu, tendo como principal 

fonte de análise o depoimento, a vivência e a estética. 

As entrevistas observaram o roteiro abaixo, conforme Parecer Consubstanciado 

do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da UEFS, nº 2.106527, aprovado em 

8 de junho de 2017 (Anexo P). O parecer atende à Resolução nº 466/12 e à Resolução nº 

510/16 Conselho Nacional de Saúde (CNS): 

                                                            
11 Parte dos depoimentos dos artistas foi incorporada ao texto, capítulo 3. As entrevistas completas ficarão 
arquivadas na sala Av. Transnordestina, s/n – Novo Horizonte, UEFS, Modulo II MP27 — Sala de Artes 
Lênio Braga, Feira de Santana, Bahia, CEP: 44031-460, conforme Resolução 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde – CNS. O parecer completo está no Anexo P.  
12 Detalhes biográficos dos citados artistas estão no tópico 3.2. 
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1 Identificação do artista. 

2 O Sr. (A Sra.) nasceu em Feira de Santana?  

3 Em que período residiu em Feira de Santana? 

4 Quando entrou em contato com o Museu Regional de Feira de Santana? 

5 O Museu Regional contribuiu para sua formação artística? 

6 Alguma obra do acervo, em particular, despertou seu interesse ou influenciou sua                

produção? 

7 Algum dado relevante da sua relação com o museu que você queira registrar?  

 Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 195), uma entrevista  

 

[...] é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 
conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 
investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico 
ou no tratamento de um problema social. 

 

 Existem vários tipos de entrevistas, entre as quais: estruturada, semiestruturada e 

não estruturada. Cada uma delas tem suas especificidades e atende a determinados 

propósitos do pesquisador. Optou-se, aqui, pela entrevista semiestruturada, que é uma das 

formas de coleta de dados nas pesquisas qualitativas. Além disso, possibilita uma 

investigação que vai além dos tradicionais paradigmas positivistas (das entrevistas 

estruturadas, por exemplo). Afirma Triviños (1987, p. 146), que a entrevista 

semiestruturada  

  
                            [...] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 
surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. Desta 
maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 
pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado 
pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da 
pesquisa. 

 
 

 A elaboração das perguntas da entrevista levou em conta os três pressupostos que, 

segundo Alves; Silva (1992) devem guiar as entrevistas semiestruturadas: 

 

[...] 1 — As questões advindas do seu problema de pesquisa (o que ele 
indaga, o que quer saber); 2 — As formulações da abordagem 
conceitual que adota (gerando polos específicos de interesse e 
interpretações possíveis para os dados); 3 — A própria realidade sob 
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estudo (que exige um “espaço” para mostrar suas evidências e 
consistências). 
 

 

 O procedimento metodológico para a realização da entrevista, envolveu as 

seguintes etapas: 

1 Definição do tipo de entrevista com o objetivo de coletar informações dos artistas 

sobre a atuação do Museu Regional em Feira de Santana. 

2 Elaboração de um roteiro com perguntas. As perguntas foram previamente submetidas 

ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UEFS. 

3 Definição dos equipamentos utilizados: máquina fotográfica e gravador. 

4 Entrevista propriamente dita: contato inicial com os artistas, por telefone e e-mail, 

explicando o objeto de estudo e os objetivos da entrevista.   

5 Agendamento das entrevistas com encaminhamento do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para os artistas. 

6 Realização da entrevista, que foi gravada e acompanhada de registro fotográfico.  

7 Transcrição dos dados. 

8 Análise e interpretação dos conteúdos identificando as afinidades com o objeto de 

estudo. 

9 Incorporação desses conteúdos ao texto.  

 Seguindo observações de Marconi e Lakatos (2003, p. 167), após a transcrição 

dos dados coletados, o passo seguinte foi a análise e interpretação dos dados, que são 

atividades distintas. Na análise, o pesquisador tenta “conseguir respostas às suas 

indagações, e procura estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as 

hipóteses formuladas. Estas são comprovadas ou refutadas, mediante a análise” 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 168). Já a interpretação é  

 

[...] a atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo 
às respostas, vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral, a 
interpretação significa a exposição do verdadeiro significado do 
material apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema. 
Esclarece não só o significado do material, mas também faz ilações 
mais amplas dos dados discutidos. Na interpretação dos dados da 
pesquisa é importante que eles sejam colocados de forma sintética e de 
maneira clara e acessível (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 168). 
 

 O resultado das entrevistas envolveu uma reflexão crítica-descritiva sobre o papel 

que o Museu Regional desempenhou na formação e na difusão do conhecimento, por 
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meio da veiculação de obras de arte, formação dos artistas plásticos acima citados e 

interlocuções estabelecidas com manifestações culturais de Feira de Santana.  

O trabalho foi estruturado em três capítulos e, além dessa introdução, conta com 

os seguintes tópicos: “Motivações”, “Considerações finais”, “Apêndice” e “Anexos”. O 

primeiro capítulo, intitulado “A Feira de Santana e o Museu Regional” está dividido em 

três partes: “A cidade de Feira de Santana”, “Assis Chateaubriand: a Campanha Nacional 

dos Museus Regionais” e “A criação do Museu Regional de Feira de Santana”. Na 

primeira parte, analisam-se a posição de Feira de Santana no contexto histórico e 

econômico da Bahia e os cenários que tornaram possível o surgimento do Museu 

Regional. O tópico seguinte trata da campanha em âmbito nacional, empreendida pelo 

empresário e jornalista Assis Chateaubriand para criação dos Museus Regionais. 

Contando com o apoio de Yolanda Penteado (presidente da campanha), Pietro Maria 

Bardi13 e Odorico Tavares14, Chateaubriand instalou em curto espaço de tempo (entre 

1965 e 1967), museus em Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia e 

Paraíba.  Tinha planos para novos museus, mas faleceu no início de 1968.  O terceiro item 

aborda as articulações políticas e culturais que possibilitaram a criação do Museu 

Regional de Feira de Santana. 

 O segundo capítulo, “O acervo do Museu Regional e suas interfaces”, apresenta-

se em quatro tópicos: “Museus, a nova museologia e o Museu Regional”, “Lina Bo Bardi 

e Eurico Alves Boaventura: saudação da arte moderna e do aboio” e “O acervo histórico 

(1967)”. O primeiro tópico começa com esclarecimentos sobre o termo museu e configura 

o esforço para situar as ações museológicas na contemporaneidade, espaço em que as 

demandas vão além do papel ocupado tradicionalmente pelos museus, o que significa 

dizer que para a nova museologia compete ao museu mais do que conservar e expor 

objetos. Esse é o contexto em que surge e atua o museu de Feira de Santana. Em “Lina 

                                                            
13 Pietro Maria Bardi (1900-1999) nasceu em La Spézia, Itália. Crítico de arte, jornalista e marchand. Veio 
para o Brasil em 1946, oportunidade em que Chateaubriand o convidou para criar o Museu de Arte de São 
Paulo. A arquiteta Lina Bo Bardi, recém-casada com Bardi, também participou do projeto, pensado 
inicialmente como uma galeria de arte. Ela fez as adaptações do prédio, na rua 7 de Abril, onde seriam 
instalados o Masp e a sede dos Diários Associados. Pietro Bardi, além de implantar o Masp, foi um dos 
grandes parceiros de Chateaubriand na Campanha dos Museus Regionais.  
14 Odorico Tavares (1912-1980) nasceu em Timbaúba, Pernambuco. Jornalista, poeta, escritor e 
colecionador de arte. Assumiu, a convite de Chateaubriand, a direção dos Diários Associados na Bahia, 
onde passou a residir a partir do início dos anos de 1940. Contribuiu para a difusão da arte baiana, 
promovendo a primeira geração modernista da Bahia:  Mário Cravo Júnior, Raimundo de Oliveira, Carybé, 
Carlos Bastos, Mirabeau Sampaio, Jenner Augusto e Genaro de Carvalho. Pertenceu à Academia de Letras 
da Bahia. Publicou Bahia, imagens da terra e do povo (1951). 
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Bo Bardi e Eurico Alves Boaventura: saudação da arte moderna e do aboio”, trata-se dos 

possíveis diálogos entre dois personagens que por certo não se conheceram pessoalmente, 

mas que alimentaram afinidades e projetos muito próximos, em especial no que concerne 

à criação de museus e à valorização da cultura popular. O terceiro tópico é o que estuda 

o acervo original do Museu Regional, denominado “acervo histórico”, para deixar claro 

o recorte investigado nesta pesquisa, que não inclui, portanto, os acréscimos posteriores 

a 1967.  

 O terceiro capítulo chama-se “A presença do Museu Regional em Feira de 

Santana, entre 1967 e 1995”. Está dividido em dois tópicos: “A obra de arte e a construção 

do conhecimento” e “A importância do Museu Regional para a difusão do conhecimento 

e para formação dos artistas visuais de Feira de Santana”. O primeiro apresenta 

argumentação que mostra o significado das obras artísticas para a construção do 

conhecimento e contextualiza o surgimento do Museu Regional. O segundo analisa os 

conteúdos e as motivações estéticas proporcionadas pelo museu aos artistas visuais de 

Feira de Santana, no período que se seguiu à sua instalação, em 1967. Esse tópico teve 

como fundamento entrevistas e/ou pesquisa documental, envolvendo os artistas Caetano 

Dias, Carlo Barbosa, César Romero, Graça Ramos, Guache Marques e Juraci Dórea.  

            A abertura do trabalho é feita com o item “Motivações”, que explica as 

circunstâncias que levaram à definição do tema investigado.  O texto, intencionalmente 

informal, é elaborado na primeira pessoa. Nas “Considerações finais”, opta-se por 

retomar alguns temas abordados ao longo do trabalho, apontando-se a convergência de 

elementos que contribuíram para a instalação do museu em Feira de Santana. Analisa-se 

ainda o diálogo das estéticas de vanguarda com as culturas do sertão, num contexto em 

que também se discutem ideias e práticas inerentes à nova museologia.  

           No “Apêndice”, estão os arquivos pesquisados, com respectivos endereços, o 

roteiro das entrevistas e a identificação das obras que compõem o acervo original do 

Museu Regional, acima referido como “acervo histórico”. Para tanto, observa-se a ordem 

que consta no primeiro livro de tombo do museu, datado de 1º de abril de 1967. Além das 

coleções de arte, a identificação contempla os artefatos da cultura regional que faziam 

parte do acervo inicial do museu e que agora foram inventariado em sua totalidade. 

Finalmente, os “Anexos” reúnem fotos e documentos que resgatam parte significativa da 

história do museu.  
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CAPÍTULO 1 

 

FEIRA DE SANTANA E A CRIAÇÃO DO MUSEU REGIONAL 

 

  Minha terra é menino, 
                                                                                                               é um vaqueirinho 

                                                                                                                  vestido de couro. 
                                                                                                                             Eurico Alves Boaventura 

 

 

 

1.1 A cidade de Feira de Santana 

 

 

 O vocábulo “cidade” data provavelmente do século XIII e segundo o Dicionário 

Houaiss da língua portuguesa está associada a populações não agrícolas. Refere-se a  

 

[...] aglomeração humana de certa importância, localizada numa área 
geográfica circunscrita e que tem numerosas casas próximas entre si, 
destinadas a moradia e/ou atividades culturais, mercantis, industriais, 
financeiras e outras não relacionadas com a exploração direta do solo 
(HOUAISS; VILAR, 2001, p. 714).  
 

O sentido da palavra cidade manteve-se através dos tempos, entretanto nomeia um 

objeto em constante mutação. Provavelmente, 

 

[...] por não conseguirmos expressar as transformações constantes de 
algo tão mutável, temos mantido a palavra cidade e acrescentado a ela 
adjetivos [...]: cidade satélite, cidade horizontal, cidade verticalizada, 
cidade mundial, cidade moderna, cidade administrativa, cidade 
interiorana, cidade informal e tantos mais adjetivos que possamos 
agregar (LENCIONI, 2008, p. 115). 
 

 Mumford (1998, p. 9) considera que  

 

[...] não há definição que se aplique sozinha a todas as suas 
manifestações nem descrição isolada que cubra todas as suas 
transformações, desde o núcleo social embrionário até as complexas 
formas da sua maturidade e a desintegração corporal da sua velhice. As 
origens da cidade são obscuras, enterrada ou irrecuperavelmente 
apagada uma grande parte de seu passado, e são difíceis de pesar suas 
perspectivas futuras. 
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  Para identificar as origens da cidade, sugere Mumford, seria preciso uma volta no 
tempo, um reencontro com as pequenas povoações, com as aldeias, com os acampamentos 
e, até mesmo, com o momento em que “houve certa predisposição para a vida social” 
(MUMFORD, 1998, p. 11). Gomes (1994, p. 23) diz que a ideia de cidade “como 
ambiente construído, como necessidade histórica, é resultado da imaginação e do trabalho 
coletivo do homem que desafia a natureza”. O arquiteto e urbanista francês, Le Corbusier 
(2000, p. 117) recorre à trilha da poesia para ampliar essa afirmação: 

 

 Uma cidade! É o domínio do homem sobre a natureza. É uma ação 
humana contra a natureza, um organismo humano de proteção e de 
trabalho. É uma criação. A poesia é ato humano – relações harmoniosas 
entre imagens perceptíveis. A poesia da natureza é, exatamente, apenas 
uma construção do espírito. A cidade é uma imagem poderosa que 
aciona nosso espírito. Por que a cidade não seria, ainda hoje, uma fonte 
de poesia? 

 
 

 No mesmo caminho, Eurico Alves (1990) produziu uma série de poemas, em que 

o tema cidade se destaca, poemas tais como “Hino da transubstanciação” (Eu tenho a 

alma das cidades novas/ e sinto em mim estas cidades grandes — p. 76) e “Canto final” 

(a maravilhosa cidade aturdida e vibrante de vida, / a cidade de luz que não verei — p. 

54). Há também poemas voltados especificamente para Feira de Santana, como “O dia 

alegre da minha cidadezinha romântica” e “Canção da cidade amanhecente”. No primeiro 

caso, ele evoca o cotidiano simples de uma cidade do interior. No segundo, exalta 

 

                           [...] o processo de transformação de sua cidade, por meio de descrições 
calcadas em símbolos da civilização moderna: “máquinas velozes, 
velocíssimas” misturam-se ao “febril alarido de vozes tumultuosas” e 
às diversas vozes de operários, de comerciantes, “vozes do norte, do 
sul, do centro, de todas as terras produtoras em volta” (OLIVIERI-
GODET, 1999, p. 34).  

 
 
 Distante do mundo da poesia, mas ainda na geografia de Feira de Santana, não 

custa lembrar que, após a Lei Complementar Estadual nº 35, de 6 de julho de 2011, a 

cidade passou a integrar a Região Metropolitana de Feira de Santana (RMFS), que reúne 

também os municípios de Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, 

São Gonçalo dos Campos e Tanquinho. Sete anos depois, ainda não se sabe o que isso 

representará para a cidade, mas Mumford (1998) não traça um panorama alentador para 
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as grandes metrópoles (Feira de Santana ainda não chegou a tanto). No tópico “Sombras 

do êxito”, ele diz: 

 

Esse mundo metropolitano é, portanto, um mundo onde a carne e o 
sangue são menos reais que o papel, a tinta e o celuloide. É um mundo 
em que as grandes massas humanas, incapazes de ter contato direto com 
os meios de vida satisfatórios, passam a viver por procuração, ora como 
leitores, ora como espectadores, ora como observadores passivos 
(MUMFORD, 1998, p. 589-590). 
 

 

 Deve-se considerar que  

 

[...] a cidade é fruto não só de uma formação espacial e geográfica mas, 
e principalmente, é parte de um processo histórico que se estabelece 
sempre e de maneira peculiar em cada um dos casos entre a 
territorialidade e a apropriação simbólica deste pelos seus membros 
(ALVETTI; HUMMELL, 2008, p. 3). 

 

 Feira de Santana tem o início de sua história vinculada a uma capela, construída 

nos Olhos d’Água, em homenagem a São Domingos e Senhora Santana, nos começos do 

século XVIII. Surgiu no local uma pequena feira, que, tempos depois, deu origem ao 

arraial de “Santana dos Olhos d’Água”. Daí para frente, com um rápido desenvolvimento 

urbano e uma feira livre que atraía moradores de vários municípios vizinhos, o povoado 

não parou de crescer. Em 16 de junho de 1873, a vila ganhou foro de cidade, e passou a 

ser a chamada “Cidade Comercial de Feira de Santana”.  

 O desenvolvimento artístico-cultural de Feira de Santana, no entanto, não 

apresenta um marco preciso. Segundo Rollie Poppino (1968), as primeiras manifestações 

locais estão associadas à educação e à cultura folclórica que vinham de uma longa 

tradição do período colonial. Explica o autor que 

 

 É possível, contudo, conceber-se uma apreciação do grau desse 
desenvolvimento, no município, por meio de um estudo dos folguedos 
e da educação. A cultura folclórica tradicional persistiu nos tipos de 
diversões, que vinham desde os tempos coloniais, ao passo que a marca 
das novas ideias e dos costumes modernos se reflete, claramente, nas 
formas mais recentes da recreação.  

                            Conquanto as festas religiosas constituíssem, desde muito, um 
derivativo importante para as energias sociais de todas as classes, em 
Feira de Santana, a alegria do povo pela participação em folguedos 
públicos exprimia-se muitas vezes através das festas profanas 
(POPPINO, 1968, p. 286).  
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 Chamada por Rui Barbosa de “Princesa do Sertão”15, Feira de Santana é hoje a 

maior cidade do interior da Bahia. No censo de 2010, contava com 556. 642 habitantes16. 

Considerada como  

 
[...] a segunda posição em população do estado atrás de Salvador, é a 
34ª colocação no ranking nacional, maior que oito capitais: Cuiabá/MT, 
Vitória/ES, Florianópolis/SC, Rio Branco/AC, Palmas/TO, Porto 
Velho/RO, Boa Vista/RR e Macapá/AP, conforme estimativas 
calculadas pelo IBGE em 01/07/2015 (CÂMARA DE DIRIGENTES 
LOJISTAS DE FEIRA DE SANTANA, 2015, p. 5). 
 

 

 No que diz respeito à educação, a cidade tinha, até a década de 1960, 

estabelecimentos de nível primário e uns poucos de nível secundário17. Dentre eles se 

destacavam a Escola Normal, o Colégio Santanópolis e o Colégio Estadual, que 

preparavam a grande maioria da população urbana e dos distritos que tinha acesso à 

educação formal. Os moradores da cidade desfrutavam, desde o século XIX, do Cine 

Teatro Santana, onde se apresentavam artistas locais e, eventualmente, de Salvador e de 

outras cidades. Mais tarde, o cinema viria substituir, quase totalmente, o teatro, como o 

entretenimento preferido pelo feirense. “Em 1950, os filmes norte-americanos e 

brasileiros mais modernos eram apresentados com regularidade no Cine Teatro Santana 

e no espaçoso e moderno Cinema Iris” (POPPINO, 288, p. 288). 

 A população da cidade parecia inclinar-se entretanto para as festividades, nas 

quais pudesse ter uma participação mais ativa. Era o caso do carnaval, “celebrado em 

Feira de Santana, em todo o século XIX, mas só apareceu como uma festa anual em 1925” 

(POPPINO, 1968, p. 288). Mais tarde, o carnaval se transformou na micareta18, hoje um 

evento conhecido nacionalmente. A primeira micareta, segundo Alencar (1968, p. 28), 

aconteceu em 27 de março de 1937, “com três dias de grandes festas, bailes à fantasia, 

préstito, cordões e batucadas que levaram a população a um tríduo de total e completo 

divertimento”.  

                                                            
15 Observa Gama (2002, p. 74), que Rui Barbosa criou o “famoso epíteto para Feira de Santana”, em 1919, 
durante uma conferência proferida na cidade.  
16 A estimativa da população de Feira de Santana, em 2018, é de 609.913 habitantes (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). 
17 Em 1967, existiam 359 estabelecimentos de ensino primário no município, “55,4% são estaduais, 33,7% 
são municipais e 10,9% são particulares. [...] No nível secundário, existiam 13 estabelecimentos”. 
(COPLAN, 1968, p. 79). 
18Micareta: “festa semelhante ao carnaval, que se realiza, geralmente, quinze dias após a Páscoa” 
(ALENCAR, 1968, p. 13).  A expressão vem da palavra francesa Mi-carême. 



31 
 

 Além da micareta, a cidade contava com a festa em homenagem à padroeira, a 

“Festa de Santana”, que incorporava manifestações, até hoje presentes na memória da 

população, como o Bando Anunciador, Lavagem da Igreja e a Levagem da Lenha. Em 

1988, o bispo Dom Silvério Albuquerque “tomou a decisão de separar o litúrgico do 

profano e, para dificultar qualquer resistência, retornou a festa para o mês de julho, como 

acontecia até o século XIX” (FESTA..., 2007, p. 14). Com isso, a parte popular da festa 

desapareceu, ficando apenas as cerimônias religiosas. 

 A música também tinha posição de destaque, já nos anos de 1950. Na maioria dos 

casos, estava associada às filarmônicas locais — 25 de Março, Vitória e Euterpe Feirense 

— presentes em quase todos os acontecimentos públicos. Poppino (1968, p. 286-287) 

ressalta que “os fogos de artifícios e uma banda de música sempre constituíram um 

complemento, tanto para as festividades religiosas como para as profanas”. 

 As grandes transformações no quadro da cultura feirense intensificaram-se na 

década de 1960. Entre outras coisas, essas transformações tentavam colocar a produção 

artística local em sintonia com o olhar modernista, quarenta anos após a Semana de Arte 

Moderna, realizada em São Paulo, em 1922. Marco importante para a cultura brasileira, 

a Semana coincidiu com o momento em que o país, especialmente São Paulo, modificava 

sua realidade socioeconômica, em virtude da implantação de novas fábricas, da chegada 

dos imigrantes e da economia do café. 

 O evento de 1922 incluiu exposições, concertos e conferências e foi o divisor de 

águas entre as concepções estéticas conservadoras e as propostas de jovens intelectuais, 

todos residentes no Rio e em São Paulo, que pretendiam dar um novo direcionamento à 

arte brasileira. O contato com as tendências modernistas e as vanguardas artísticas 

europeias contribuiu para o processo de renovação da arte brasileira em geral e contou, 

em particular, com o suporte crítico de escritores como Oswald de Andrade e Mário de 

Andrade. Além da atuação dos dois escritores, tiveram destacada participação nos 

acontecimentos desse período Manuel Bandeira, Brecheret, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, 

Vicente do Rego Monteiro e Heitor Villa-Lobos, entre outros. 

 É evidente que esse movimento, em busca de uma atualização fundamentava-se 

em movimentos europeus, mas deu início também à tentativa de produzir uma arte voltada 

para as raízes culturais do Brasil, atitude que pode ser identificada na pintura de Tarsila 

do Amaral e em obras como Macunaíma, de Mário de Andrade e Cobra Norato, de Raul 

Bopp.  
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 A partir do Modernismo, a arte brasileira procurou acompanhar as tendências da 

arte ocidental, reciclando-se e reinventando-se com a defasagem natural dos países em 

desenvolvimento. Da mesma forma, os movimentos artísticos da chamada pós-

modernidade continuam repercutindo hoje no país. Como momento de afirmação 

nacional, surgiu, na década de 1950, a Bienal de São Paulo, hoje considerada como um 

dos três maiores eventos de arte do mundo, ao lado da Bienal de Veneza e da Documenta 

de Kassel.  

 Do ponto de vista regional, a Bahia saiu de uma arte baseada em valores 

acadêmicos para a atualização modernista com bastante defasagem: “a renovação chegou 

à Bahia quase vinte anos depois" (COELHO, 1973, p. 10). De fato, a primeira geração de 

artistas modernos da Bahia realizou sua mostra quase em meados do século XX.  

 Os anos de 1950 pareciam anunciar que havia algo de novo no ar da cidade de 

Feira de Santana. Em 1951, por exemplo, o jovem e desconhecido pintor Raimundo de 

Oliveira19, fez no Hall da Prefeitura Municipal sua primeira exposição. Em 1952, 

organizou, juntamente com Dival Pitombo20, a “1ª Exposição de Arte Moderna de Feira 

de Santana”. A mostra era um acontecimento totalmente inédito para a cidade e reunia 

artistas importantes, como Aldo Bonadei, Aldemir Martins, Carlos Scliar, Carybé, Clóvis 

Graciano, Jenner Augusto, José Pancetti, Marcelo Grassmann, Mario Cravo Júnior e Poty, 

entre outros. A Folha do Norte (1952, p. 1) destacou o evento na primeira página com a 

seguinte manchete: “Grande exposição de arte moderna em Feira de Santana”. Ainda 

assim, não se pode dizer que houve mudança significativa no ambiente cultural da cidade. 

Raimundo de Oliveira que já estudava em Salvador desde 1950, foi progressivamente se 

afastando de Feira de Santana. Em 1958, transferiu-se definitivamente para São Paulo, 

onde deu prosseguimento a uma bem-sucedida carreira artística. 

 A efervescência cultural dos anos de 1960 pode ser percebida em várias áreas. 

Eventos que só eram registrados ocasionalmente na cidade passaram a acontecer com 

mais frequência. Surgiu a Associação Feirense de Arte (AFA), criada por Dival Pitombo, 

que promoveu, na cidade, “concertos, exposições, conferências e outras manifestações 

                                                            
19 Raimundo Falcão de Oliveira (1930-1966), nasceu em Feira de Santana e, desde cedo, revelou vocação 
artística. Participou de exposições no Brasil e no exterior, a exemplo da VII Bienal de São Paulo, Salon 
Comparaison (Paris), Pintores Primitivos Brasileiros (Moscou) e X Salão Paulista de Arte Moderna (Prêmio 
aquisição).    
20 Dival da Silva Pitombo (1915-1989) nasceu em Feira de Santana. Professor, poeta e animador cultural. 
Criou a Associação Feirense de Arte, nos anos de 1960. Publicou artigos em jornais e revistas sobre a 
história e a cultura da cidade. Autor do livro Litania para o tempo e a esperança (poesia, 1984).  
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congêneres, com a finalidade de trazer ao nosso povo uma familiaridade ao trato das 

coisas da arte” (PITOMBO, 1978, p. 7). 

 A literatura, o teatro e o cinema também tiveram desenvolvimento marcante nesse 

período. Na literatura, destaca-se a publicação da revista Sertão, entre 1961 e 1963, pela 

Associação Cultural Filinto Bastos. No teatro, há a atuação intensa de três grupos locais: 

META, SCAFS e TEF. No cinema, realiza-se um longa-metragem. Trata-se do filme 

Grito da Terra (1964), de Olney São Paulo. O mais surpreendente, no filme, é que a 

produção foi de uma empresa feirense, a Santana Filmes S/A. Dois anos antes, outro 

acontecimento marcara de forma significativa a vida cultural da cidade: a construção do 

prédio da biblioteca pública. Inaugurada em abril de 1962, com o nome Biblioteca 

Municipal Arnold Silva, o novo espaço também começou a funcionar como opção para 

mostras de arte. Até então, os artistas plásticos feirenses contavam apenas com hall da 

Prefeitura Municipal. 

 Como se percebe, não havia na cidade nenhuma galeria de arte, nenhum espaço 

específico para as artes plásticas. Tampouco havia qualquer mobilização, por parte dos 

artistas, para a criação de um museu de artes visuais, apesar de toda a inquietação cultural 

que caracterizou a década de 1960. Existia sim, por parte de alguns intelectuais, 

principalmente de Eurico Alves Boaventura e Dival Pitombo a vontade de criar o Museu 

do Vaqueiro, com o objetivo de abrigar aspectos diversos de cultura regional.  

 Nesse sentido, Eurico Alves Boaventura elaborou, em 1961, um projeto que 

deveria ser encaminhado à Câmara Municipal. Segundo Boaventura (2006, p. 135), o 

 

  [...] Museu do Vaqueiro não se prenderia apenas ao vaqueiro, que foi 
muito, muito, na paisagem pastoril, mas acompanhado do senhor da 
fazenda. Não será apenas manifestação da vida do curral tão só, dos 
meios de trabalho do vaqueiro. Guardará o museu a vida passada das 
nossas fazendas, das casas de fazenda, que foram reais solares de 
prosápia verdadeira. E mesmo das cidades que floriram no mundo da 
pastorícia.  

 

 

 É importante ressaltar que foram essas ideias e esse ambiente que terminaram 

influenciando o projeto do Museu Regional de Feira de Santana. Criado, em 1967, ele 

contemplou, além do expressivo acervo de artes plásticas, um conjunto de peças ligadas 

à cultura regional, como se verá mais adiante.   
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1.2  Assis Chateaubriand: a Campanha Nacional dos Museus Regionais  

 

 

 Antes da aventura de criação dos museus regionais, que levou acervos valiosos 

para vários pontos do país, o empresário e político Assis Chateaubriand, em parceria com 

o crítico Pietro Maria Bardi, criou o Museu de Arte de São Paulo (Masp). Inaugurado em 

outubro de 1947, o museu funcionou, inicialmente, no edifício dos Diários Associados, 

na rua 7 de abril, mas foi no final da década de 1960, que consolidou seu prestígio, com 

a inauguração da nova sede, projetada na avenida Paulista pela arquiteta Lina Bo Bardi. 

O edifício foi inaugurado “pela rainha Elizabeth II da Inglaterra em 7 de novembro de 

1968, mas abre ao público apenas cinco meses depois, em 7 de abril de 1969” 

(PEDROSA, 2015, p. 16, nota 6). Segundo Latorraca (2015, p. 58),  

 

A origem do Masp, nos anos 1950, representou a inserção das 
vanguardas mundiais na realidade cultural de São Paulo, 
simultaneamente à incorporação de artistas locais no universo 
consagrado das artes históricas. Era parte do projeto do museu oferecer 
uma visão ampla e atemporal sobre a criação humana a partir das artes, 
em busca da formação de um olhar democrático para a população local, 
não eurocêntrico, mas aberto às novas interpretações desde uma 
experiência cultural unicamente viável no Novo Mundo. 

 

 

 Não eram modestas as pretensões de Assis Chateaubriand em relação a esse 

museu, que depois passou a se chamar Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 

em sua homenagem.  Ele queria fazer “o mais importante museu de arte antiga e moderna 

na América do Sul” (LATORRACA, 2015, p. 58). Para isso, foi fundamental o gosto e a 

experiência do casal Pietro Maria Bardi e Lina Bo Bardi, recém-chegado da Itália. Pietro 

Bardi ficou à frente do museu e capitaneou a aquisição de obras referenciais na Europa 

do pós-guerra. Segundo Mantoan (2015, p. 134), 

 

Bardi dá a Assis Chateaubriand o aval necessário para a seleção das 
obras e estende sua contribuição como curador-chefe da instituição até 
1996 — quando decide se afastar de suas atribuições. O crítico italiano 
concebe a coleção e o seu caráter — tanto que ao ser questionado sobre 
constituir ou não um acervo moderno, ele retruca que ‘arte é arte’. Para 
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ele, é dispensável a inútil distinção entre arte antiga e moderna. E, por 
essa razão, o museu seria denominado Museu de Arte de São Paulo.  

 

 A participação de Lina Bo Bardi não foi menor na criação do museu paulista. Ela 

adaptou o prédio da rua 7 de Abril e, em seguida, concebeu o novo edifício do museu, 

que logo se transformou num dos marcos da arquitetura moderna brasileira. Além disso, 

contribuiu com novas propostas museográficas, fruto de seus contatos com os conceitos 

projetuais e expositivos italianos, na época em que viveu na Europa, e de sua temporada 

no Nordeste brasileiro, entre 1958 e 1964. Foi nesse período que se aproximou da cultura 

popular e criou o Museu de Arte Moderna da Bahia e o Museu de Arte Popular. O 

economista Edmundo Monteiro21 também tem relevante papel na formação do Masp. 

Mantoan (2015, p. 135), por exemplo, diz que ele, sempre de forma discreta, “conquista 

novos doadores e resolve os problema administrativos que vão surgindo até a 

consolidação do museu”.  

 Para formar o acervo do Masp, Chateaubriand adotou “métodos quase iguais aos 

adotados para a campanha dos aviões22: primeiro era preciso caçar um milionário (ou um 

grupo deles) para doar o dinheiro que pagaria um determinada obra de arte a ser adquirida 

na Europa” (MORAIS, 2011, p. 410). O empenho de Chateaubriand foi tão grande que 

em finais dos anos de 1940, ele “não conseguia ficar um mês inteiro no Brasil. Quase 

sempre acompanhado por Bardi — encarregado de ajudá-lo a escolher as obras a serem 

adquiridas e de se certificar da autenticidade delas —, viajava incansavelmente para todos 

os cantos da Europa em busca de seus tesouros” (MORAIS, 2011, p. 416). 

 Em 1965, Chateaubriand, aos 73 anos de idade, iniciou seu último projeto: a 

Campanha Nacional dos Museus Regionais, com o objetivo de espalhar museus de arte 

por todo o Brasil. Apesar das dificuldade, decorrentes da trombose, ocorrida cinco anos 

antes, que o deixou numa cadeira de rodas, ele participou desse projeto com a mesma 

determinação com que impulsionou a criação do Museu de Arte de São Paulo. Além de 

Pietro Bardi, tinha agora ao seu lado a figura de Yolanda Penteado, que assumiu o cargo 

honorífico de presidente da campanha:  

 

                                      [...] Ajudei-o com prazer, cooperando no que podia.  
                                                            
21 Edmundo Monteiro (1917-1996) era paulista. Formado em economia, tornou-se um dos mais importantes 
executivos dos Diários Associados.  
22 Chateaubriand idealizou, na década de 1940, a Campanha Nacional de Aviação, com o objetivo de 
estimular a criação de aeroclubes, formar pilotos e consolidar a aviação civil no Brasil. Muitos aeroclubes 
— inclusive o de Feira de Santana, criado por Áureo de Oliveira Filho — receberam aviões doados pela 
campanha.  
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Corríamos de avião pelo Brasil todo. Houve um movimento único para 
acolher aquele homem, que, tão doente, ainda pensava no Brasil. Como 
em todas as campanhas, Chatô motivava um interesse tal que conseguia 
obter doações inesperadas. Queria levar a arte a todos os estados. Dizia 
aos doadores:  
— Vocês estão fazendo casas de pintura, escultura e artesanato pelo 
Brasil inteiro (PENTEADO, 1976, p. 274). 
 
 

 Vários museus surgiram, do norte ao sul do Brasil, em função do projeto de 

Chateaubriand.  Alguns foram bem-sucedidos e bem administrados. Outros nem tanto.  A 

preocupação maior era a indicação de pessoas pouco qualificadas para dirigir os museus. 

Muitas vezes havia indicações que levavam em conta apenas o prestígio político ou social 

dos diretores, o que se refletiu na atuação dos museus e, até mesmo, na conservação dos 

acervos. O problema não passou despercebido para os que acompanhavam a criação dos 

museus regionais, imaginados  

 

[...] em termos de Museu de Arte. Não foi determinada uma linha a ser 
seguida. Assim, alguns foram formados com arte contemporânea, 
outros mesclando contemporânea e antiga, outros nacional, outros 
estrangeira e finalmente arte popular. Do ponto de vista organizativo as 
responsabilidades couberam aos estados ou entidades particulares e a 
direção sempre confiadas a incompetentes que provavelmente ouviram 
falar de arte e de museu na hora, apresentando-se prontinhos para tomar 
o leme da instituição (OS MUSEUS..., 1968, p. 17). 

 

 A afirmação acima não é totalmente desprovida de fundamentos, mas, é claro, 

houve exceções, a exemplo do Museu Regional de Feira de Santana, dirigido inicialmente 

pelo professor Dival Pitombo, que, mesmo não sendo expert em museologia, era um 

estudioso e amante das artes. Note-se que também Pietro Bardi, segundo conta Morais 

(2011, p. 407), tentou dizer a Chateaubriand, quando foi convidado para criar o Masp, 

que “embora tivesse visitado muitos museus em sua  vida, nada entendia de museologia 

— não sabia onde começar e como terminar um museu”. Ambos os personagens, Pitombo 

e Bardi, entretanto, tinham sensibilidade e conhecimento de arte e haviam visto vários 

museus do mundo. Pitombo teve, durante o tempo em que ficou à frente do museu 

feirense, que enfrentar o descaso das autoridades e a incompreensão da sociedade local 

em relação à importância do acervo que veio para a cidade. O que não ocorreu com Pietro 

Bardi, que sempre contou com o apoio irrestrito de Chateaubriand e ainda tinha ao seu 

lado a arquiteta Lina Bo Bardi. 
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 A rede dos Diários Associados, de Chateaubriand, assim como já acontecera 

noutras campanhas desenvolvidas pelo empresário, empenhava-se na divulgação dos 

museus e na promoção dos mecenas e artistas doadores das obras.                             

Segundo Lourenço (1999, p. 241), a imprensa escrita dos Diários, em particular, 

contribuiu significativamente, 

 

[...] seja noticiando em colunismo social, matérias destacadas no 
primeiro caderno, ou mesmo na primeira página, bem como na parte de 
crítica artística. Reproduzem-se quadros, nomeiam-se doadores e até 
algumas biografias de artistas são produzidas, assim dignificando as 
aquisições. O vocabulário laudatório reitera e evidencia a cena em todas 
as editorias. A coluna de Quirino da Silva, no Diário de S. Paulo, 
engaja-se plenamente no espírito da campanha, tendo como ponto 
positivo um dos pioneiros conjuntos de dados e documentações 
sistemáticos sobre arte brasileira.      

 

 

 A mídia sob o comando de Chateaubriand também reafirmava, por meio de 

inúmeras reportagens, “a necessidade de se estender a todas as regiões brasileiras a 

formação de coleções, levando-lhes a arte de outras regiões, daí o nome (regional), e, 

também, de aglutinar os valores locais, circulando-os pelo território nacional” 

(LOURENÇO, 1999, p. 239). Os críticos da Campanha dos Museus Regionais 

costumavam questionar a associação do termo “regional” à concepção dos novos espaços, 

argumentando que o “nome ‘regional' causou confusão: para muitos ‘regional’ significava  

a arte da região, até mesmo o folclore; para outros uma simples indicação geográfica” 

(OS MUSEUS..., 1968, p. 17).  

 O primeiro museu criado por Chateaubriand no contexto da Campanha foi o 

Museu Dona Beja, ou Museu Histórico de Araxá Dona Beja, na cidade de Araxá, Minas 

Gerais. Inaugurado em 21 de dezembro de 1965, ele resultou de um pleito do escritor 

Thomas Leonardos23, que teria enviado para a revista O Cruzeiro, em 1958, “a sugestão 

de criação do referido museu, encampado oito anos depois por Chateaubriand” 

(LOURENÇO, 1999, p. 299, nota 3). A origem desse museu parece reeditar os 

acontecimentos que envolveram o surgimento do Museu Regional de Feira de Santana, 

em que a carta do também escritor Eurico Alves Boaventura, solicitando à Câmara de 

                                                            
23 Thomas Leonardos (1906-1990), advogado e escritor. Publicou A feiticeira de Araxá (1957). 
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Vereadores a criação do Museu do Vaqueiro, em 1961, foi um dos argumentos para 

sensibilizar Chateaubriand, na época da Campanha dos Museus.  

 O museu de Araxá assumiu desde seu acervo inicial as características de um 

museu histórico e destacava uma figura referencial da região: Anna Jacintha de São José, 

a Dona Beja. Priorizou também a história local, reunindo “cerca de trezentas peças”, que 

englobavam “mobiliário do século passado, gravuras, telas, porcelanas, equipamentos de 

trabalho, utensílios domésticos, objetos religiosos, documentos, fotografias e obras 

modernas” (LOURENÇO, 1999, p. 241). O museu foi fechado em 2014, depois de um 

incêndio. A Fundação Cultural Calmon Barreto, que é responsável por sua administração, 

tenta até hoje resolver pendências burocráticas e captar os recursos para a restauração. 

Em Minas Gerais, Chateaubriand ainda criou a Galeria Brasiliana, inaugurada no saguão 

da Biblioteca Estadual, em Belo Horizonte, com montagem de Pietro Bardi. Tempos 

depois, o acervo passou para a reitoria da Universidade de Minas Gerais. Penteado (1976, 

p. 274) contabiliza uma centena de peças doadas: “o testamento de Martim Afonso, 175 

cartas de Camilo Castelo Branco, autógrafos de Pombal, dos Inconfidentes, de Feijó, dos 

imperadores Dom Pedro I e II, de Rio Branco e outros”.  

 Montoan (2015, p. 146) nota que se estabelece certa sistemática na organização 

dos museus regionais: “enquanto Bardi se ocupa da seleção das obras nacionais e 

internacionais [...], Chateaubriand e Yolanda ficam com a tarefa de conseguir novas 

adesões e de promover os futuros mecenas em eventos sociais e nos veículos de 

comunicação”. Acrescenta que a partir de meados de 1966, para evitar confrontos com 

Yolanda Penteado, “Bardi é constantemente designado para viagens a Europa com a 

finalidade de realizar contatos e adquirir novas obras de artistas estrangeiros” 

(MONTOAN, 2015, p. 147). 

 Em 23 de dezembro de 1966, ocorreu nova inauguração: a do Museu de Arte 

Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), instalado na antiga prisão eclesiástica24 de 

Olinda, prédio histórico, mas de características um tanto inadequadas para a preservação 

de obras de arte. Inicialmente dirigido por uma amiga de Chateaubriand, Helena 

Lundgren, o museu teve como madrinha a artista Djanira25. Em resumido comentário, 

Penteado (1976, p. 276) diz que o acervo contava com  

                                                            
24 Segundo Labanca (2015, p. 2), é “a única prisão eclesiástica da qual se tem notícia no Brasil. Foi usada 
para recolhimento de homens e mulheres acusados de delitos contra a Igreja Católica Apostólica Romana.”  
25 Djanira da Motta e Silva foi também indicada para madrinha do Museu Regional de Feira de Santana. 
“Em 1961, Djanira, nome de destaque do modernismo brasileiro, produziu uma série de cinco gravuras 
utilizando a técnica da serigrafia e guache sobre papel” (CARDOSO, 2015, p. 25), gravuras essas que, 
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[...] obras de Batista da Costa, F. Brenan [Francisco Brennand], Antonio 
Bandeira, Mário Cravo, Lula Cardoso Ayres. Tinha os quadros valiosos 
de Sutherland: Nelson e Três formas suspensas, bem como 5 Portinaris. 
O homem e a bicicleta, Enterro, Gaúchos junto ao espantalho, 
Jangadeiros, Quarteto de músicos. 

 
 

 O acervo do museu, no entanto, reunia muitos outros artistas e alcançava períodos 

diversos da arte brasileira, o que dificultava a compreensão do nome escolhido para ele: 

Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco. Em algumas publicações, o museu chega 

a aparecer com outro nomes: Museu Regional de Olinda (OS MUSEUS..., 1968, p. 17), 

Museu de Arte Contemporânea de Olinda (LOURENÇO, 1999, p. 244) e Museu de Arte 

Contemporânea de Pernambuco, em Olinda (PENTEADO, 1976, p. 274). Um catálogo, 

editado em 2105, refere-se à “Coleção Assis Chateaubriand do MAC-PE” e explica: “com 

a doação ao Estado de Pernambuco de parte da coleção do embaixador Assis 

Chateaubriand, o governo resolveu por bem instalar nessas dependências o Museu de Arte 

Contemporânea, que é hoje um complexo cultural” (LABANCA, 2015, p. 2).  

 O museu pernambucano associou sua identidade à arte contemporânea, mas, a 

rigor, seu acervo, segundo Labanca (2015, p. 3) “permite uma leitura da história da arte 

do Brasil, desde o academicismo do século XIX até o modernismo de meados dos anos 

1960”.  Considera-se que a produção moderna abrange o período que vai dos anos 1860 

até meados do século XX. A arte contemporânea surge com a Pop Art, movimento 

artístico que ganha expressão, nos Estados Unidos, na década de 1960. A discussão que 

envolve a distinção entre o moderno e o contemporâneo se estende até os dias atuais e, 

portanto, era de difícil caracterização na época em que o MAC-PE foi criado.  Cocchiarale 

(2006, p. 63), por exemplo, explica que “diferentemente da arte moderna, a arte 

contemporânea não possuiu um campo específico especializado que nos facilitaria a 

empresa de designá-lo e dominá-lo por meio do conhecimento e da informação.”  

Provavelmente, o desejo de atualização constante, herança das vanguardas do século XX, 

que ainda repercutiam no Brasil, influenciaram a opção pernambucana: era preciso ir além 

do moderno. 

                                                            
juntamente com o óleo “Olaria”, foram doadas ao MAC-PE. No livro de tombo de 1967, do Museu Regional 
de Feira de Santana, consta, com o número 86, a doação de uma serigrafia de Djanira, intitulada Bumba 
meu boi. A doação foi feita por Maria Tavares Taboada, na época da implantação da instituição. 
Arrolamentos posteriores a 1991 já não registram a presença da obra no acervo.  



40 
 

 A Coleção Assis Chateaubriand do museu possui obras relevantes, entre as quais, 

os cinco trabalhos de Portinari, referidos anteriormente, e um conjunto de litogravuras do 

artista inglês David Hochney, produzido no contexto da Pop Art, em 1965, chamado 

Hollywood Collection. Entre os artistas do século XIX, estão João Baptista da Costa, 

Telles Júnior e Almeida Júnior, além de Eliseu Visconti, grande expressão do 

impressionismo no Brasil. A maior parte do acervo é formada por artistas que atuaram 

em várias regiões do país, alguns muito prestigiados na atualidade pelos críticos e 

colecionadores, com destaque para Alberto Guignard, Aldo Bonadei, Marcelo Grassman, 

Wellington Virgulino, Francisco Brennand, Montez Magno, Lasar Segall, Ismael Nery, 

Manabu Mabe, Antonio Dias, Mario Cravo Júnior, Tomie Ohtake, Wesley Duke Lee, 

Darel Valença, Maria Bonomi e Djanira.   

 Observa Lourenço (1999, p. 245-246) que o ano de 1966 se encerrou com projetos 

para a realização de novos museus, “em Porto Alegre, Campina Grande, Jequié e Feira 

de Santana”.  A ideia da criação de um museu em Jequié surgiu, provavelmente, por 

influência do então governador da Bahia, Antônio Lomanto Júnior, que era filho da 

cidade. Com sua saída do governo, em 1967, e a morte de Chateaubriand, em 1968, o 

museu não foi viabilizado. 

 O museu criado por Chateaubriand em Porto Alegre se chamou inicialmente 

Galeria Boitatá26 e nasceu de sua amizade com o então presidente da Varig, Ruben 

Berta27. Chateaubriand era um entusiasta defensor da aviação comercial no Brasil e isso 

o aproximou de Ruben Berta, o que foi decisivo 

 

[...] para obter o apoio da Varig no transporte das coleções. A parceria 
brindou Porto Alegre como destino da Galeria Boitatá. Ocorre que, pouco 
antes da instalação na capital dos gaúchos, o lendário presidente da Varig 
sofreu um infarto fulminante, falecendo precocemente. Por sugestão de 
Yolanda Penteado, a Galeria imediatamente passou a ser denominada 
Ruben Berta, sendo instalada, em março de 1967, na sede local dos Diários 
Associados, o prédio da Rádio Farroupinha, no Morro Santa Teresa 
(ABARNO; KRAWCZYK, 2014, p. 15). 
 
 

 Segundo Lourenço (1999, p. 246), a morte inesperada do presidente da Varig, 

ocorrida logo após o transporte das obras para Olinda, alterou os planos de Chateaubriand, 

                                                            
26 Chateaubriand foi o responsável pelo nome da galeria.  Boitatá, segundo o Dicionário Houaiss da língua 
portuguesa, é um “mito indígena simbolizado por uma cobra de fogo ou de luz com dois grandes olhos, ou 
por um touro que lança fogo pelas ventas” (HOUAISS; VILAR, 2001, p. 479). 
27 Ruben Martin Berta (1907-1966), destacado empresário gaúcho. Como presidente da Varig e amigo de 
Chateaubriand colaborou para o transporte das obras para os museus regionais.   



41 
 

que além de mudar o nome da Boitatá para Galeria Ruben Berta, acelerou a inauguração, 

ocorrida em 6 de março de 1967. Yolanda Penteado (1976, p. 276) refere-se a Ruben 

Berta como “aquele gaúcho fora de série” e explica que ele doou quase toda a coleção do 

museu.  

 Com a morte de Chateaubriand, em 1968, e a consequente desestruturação dos 

Diários Associados, o acervo da Galeria — que era formado por mais de cem obras, e deu 

origem à atual Pinacoteca Ruben Berta — foi transferido para a Prefeitura de Porto 

Alegre. A coleção passou, então, a ser “exposta no pavimento térreo do Paço28, ao longo 

da década de 1970, tornando-o um locus referencial para artistas, turistas, escolas e 

público em geral” (ABARNO; KRAWCZYK, 2014, p. 16). O destino do acervo, 

entretanto, não seria tão tranquilo: ele chegou a permanecer guardado no porão do prédio 

por um longo tempo. Ainda segundo Abarno e Krawczyk (2014, p. 16), revertendo esse 

“equívoco histórico” e “a partir de grande esforço logístico e concentração de recursos, a 

coleção retornou ao Paço dos Açorianos em 2008”, em condições expositivas adequadas. 

Posteriormente, a prefeitura, com recursos do Programa Monumenta, restaurou um 

casarão, de características ecléticas, situado na rua Duque de Caxias, 973, no Centro 

Histórico de Porto Alegre, com o objetivo de abrigar em caráter definitivo a Pinacoteca 

Ruben Berta. As novas instalações foram inauguradas em dezembro de 2013.                               

 As coleções que integram os museus criados por Chateaubriand têm em comum a 

predominância de uma produção artística característica dos anos de 1950 e 1960, mas isso 

não quer dizer que exista homogeneidade nos recortes e na formação dos acervos. Cada 

museu tem suas particularidades, em função da região e das circunstâncias em que foram 

criados. A Pinacoteca Ruben Berta, por exemplo, conta com  

 

[...] um núcleo histórico, com obras dos séculos XIX-XX (Almeida 
Júnior, Pedro Américo, Batista da Costa, Benedito Calixto, Eliseu 
Visconti), um bloco de modernistas, com obras de Lasar Segall, 
Portinari, Di Cavalcanti, Flávio de Carvalho, Joaquim Lopes Figueira. 
Dentre os estrangeiros, apontamos a expressiva representação inglesa, 
com obras de Allen Jones, Alan Davie, Graham Sutherland, Michael 
Buhler, John Piper, Patrick Procktor, John Johnstone, Bill Maynard, 
Neville King e Peter Behan, configurando–se uma representação 
geracional de excepcional relevância e qualidade (GOMES, 2014, 75). 
 
 

                                                            
28 O Paço dos Açorianos, na Praça Montevidéu, é sede do governo municipal. 
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 Um núcleo histórico muito próximo do que está na Pinacoteca Ruben Berta é o do 

MAC-PE, em que figuram pinturas de Eliseu Visconti, João Baptista da Costa, Teles 

Júnior e Almeida Júnior. São artistas que refletiam o pensamento do século XIX e tiveram 

formação baseada no Academicismo29. Krawczyk (2014a, p. 26) considera que, 

provavelmente,  

 

[...] pelo fato de possuir uma visão ampliada sobre a história da arte, 
Pietro Maria Bardi tenha sido o responsável pela entrada nos museus 
regionais, entre eles a Pinacoteca Ruben Berta, desse conjunto que 
apenas aparentemente destoaria da proposta inicial de Chateaubriand de 
priorizar a produção artística moderna. 

 

 Influência de Pietro Bardi é também identificada por Krawczyk (2014b, p.165) 

em relação à presença dos artistas naïfs30 na coleção da Pinacoteca gaúcha (observação 

que se aplica aos demais museus regionais), lembrando que  

 

[...] o objetivo de Bardi em promover essa manifestação popular e suas 
possíveis significações traz um recado bastante atual. Passados quase 
cinquenta anos da formação da Pinacoteca, artistas das camadas mais 
pobres da população, com pouca ou nenhuma escolaridade, seguem 
criando espontaneamente formas inspiradas no seu cotidiano. E, em 
contrapartida, persiste mesmo hoje em dia um tácito bloqueio elitista 
para a plena inserção dessas obras no mundo das artes.   

 

 Não se deve esquecer aqui a convergência de propósitos entre as ideias de Pietro 

Bardi e a experiência da arquiteta Lina Bardi, que destacou a presença da criação popular 

na implantação do Museu de Arte Moderna da Bahia e do Museu de Arte Popular, ambos 

em Salvador, em princípios da década de 1960.  A coleção dos artistas naïfs que está na 

Pinacoteca Ruben Berta inclui nomes como Manezinho Araújo, José de Souza Estêvão, 

Lucídio Leão, Agostinho Batista de Freitas, João Alves, José de Dome e Adelson do 

Prado.  

                                                            
29 O termo é decorrente dos métodos de ensino vigentes nas academias de arte na Europa, durante o período 
neoclássico. O academicismo chegou ao Brasil com Missão Artística Francesa e se consolidou com a 
criação da Academia Imperial de Belas Artes, em 1826. 
30  A expressão arte naïf é comumente usadas para designar a produção de autodidatas, isto é, de pessoas 
sem os conhecimentos convencionais do campo artístico. Legitimada pelos modernistas, no século XX, 
costuma também ser chamada de arte ingênua, primitiva ou primitivista. Nos anos de 1960, [...] “a produção 
naïf, ou ingênua [...], ganha espaço no cenário paulista. São obras que abusam das cores brilhantes e alegres; 
da simplificação, dos elementos decorativos; do gosto pela descrição minuciosa; da visão idealizada da 
natureza e da presença de elementos do universo onírico” (MANTOAN, 2015, p. 140).  
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 Outro aspecto que chama atenção na Pinacoteca é a quantidade de artistas da Bahia 

presentes no acervo. Alguns eram baianos de nascimento, outros viviam na Bahia 

(Salvador) na época da criação dos museus. Além dos naïfs citados acima, João Alves, 

José de Dome e Adelson do Prado, integravam a coleção enviada para Porto Alegre os 

seguintes artistas da Bahia: João José Rescala, Floriano Teixeira, Carybé, Jorge Costa 

Pinto, Fernando Coelho, Carlos Bastos, Sonia Castro, Genaro de Carvalho, José Maria e 

Emanoel Araújo. Lourenço (1999, p. 246) liga esse fato ao jornalista Odorico Tavares, 

diretor dos Diários Associados na Bahia, que entrou no circuito dos museus regionais, a 

partir da criação do Museu Regional de Feira de Santana:  

 

[...] Odorico Tavares assume o papel antes legado a Bardi, revertendo 
nomes e critérios a compor tais museus. Inicialmente, limita-se à 
seleção dos baianos, presentes nos demais, mas logo amplia sua órbita, 
passando a exercer essa ligação entre os extremos do país, porem em 
direção inversa ao fluxo consagrado, ou seja, agora do norte para o sul. 

 

 A presença dos artistas baianos na coleção da Pinacoteca gaúcha confirma tal 

observação, mas não invalida a contribuição de Pietro Bardi na concepção geral dos 

museus regionais e mesmo na seleção das obras.  A figura de Odorico Tavares, de fato, 

vai ser marcante na implantação do Museu Regional de Feira de Santana, aspecto que já 

pode ser identificado na participação de um grupo de arquitetos, liderado por Jader 

Tavares, seu filho, na adaptação do prédio que abrigaria o museu feirense. Além disso, os 

dois museus foram inaugurados quase que simultaneamente. O de Porto Alegre, em 6 de 

março de 1967; o de Feira de Santana, que será estudado adiante, vinte dias depois, em 

26 de março.   

 O último museu implantado por Chateaubriand foi o de Campina Grande, na 

Paraíba. Inicialmente se chamou Museu Regional de Arte Pedro Américo e, a partir de 

1987, Museu de Arte Assis Chateaubriand (MAAC). Sua inauguração ocorreu em 20 de 

outubro de 1967, num “prédio histórico construído em 1924 para sede da primeira escola 

estadual de Campina Grande, o Grupo Escolar Solon de Lucena” (GOMES, 2014, p. 18). 

Tinha como diretor o artista visual paraibano Raul Córdula. Grunberg e Silva (2016, p. 

11) informam que o museu “também contou para sua criação, com o empenho pessoal de 

Drault Ernanny, importante empresário paraibano, amigo e suplente de Assis 

Chateaubriand no Senado Federal”.  

 Assis Chateaubriand e Yolanda Penteado não compareceram à festa de 

inauguração que, segundo Chaves (2013, p. 3), contou “com a presença de autoridades, 



44 
 

artistas e críticos como Mário Pedrosa, Mário Barata, Antonio Dias, Solange Escosteguy, 

Rubens Gerchman, Anna Maria Maiolino, Yannis Gaitis, Jean Boghici, além de artistas 

paraibanos e de estados vizinhos”. A ausência de Chateaubriand foi atribuída a seu estado 

de saúde, agravado em finais de 1967. 

 Mais de cem obras foram enviadas para compor o acervo do museu de Campina 

Grande, que seria administrado pela Fundação Universidade Regional do Nordeste 

(FURNe)31, cujo presidente era o professor Edvaldo do Ó. O conjunto reunia  

 

                                         [...] objetos de diversas técnicas e procedimentos artísticos, com 
exemplares de produções de desenhos, pintura, escultura, gravura, 
montagem, colagem e outros meios, comunicando a linguagem visual 
da arte de diferentes momentos e artistas da cena brasileira, do 
Academismo Neoclássico — Séc. XIX à nova vanguarda da década de 
1960, e obras de artistas estrangeiros modernos e contemporâneos 
(GOMES, 2014b, p. 17). 

 
 Trata-se de um acervo heterogêneo, como o dos demais museus regionais. Possui 

obras de artistas do período acadêmico, como Pedro Américo (paraibano da cidade de 

Areia), Rodolfo Amoedo, João Batista da Costa, Antônio Parreiras, Eliseu Visconti, e 

Francisco Aurélio de Figueiredo Melo (irmão de Pedro Américo). Do modernismo 

brasileiro, há obras de Ismael Nery (Café de Paris, década de 1920), Di Cavalcanti (A 

dançarina, 1924), Santa Rosa (Rosto, s.d.), Vicente do Rego Monteiro (Ceia eucarística, 

1925), Anita Malfatti (o óleo Beira do riacho), Portinari (O perna de pau e sua senhora, 

s.d.) e Antônio Gomide (Café de Paris, década de 1920)32. Há também um grupo de 

artistas nacionais e estrangeiros ligados à Nova Figuração33, que inclusive havia 

participado das mostras Opinião 65 e Opinião 66, organizadas por Ceres Franco e Jean 

Boghici, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, entre os quais Antonio Berni, 

Jack Vanarsky, Peter Foldès, Gérard Tisserand, Alain Jacquet, Juan Genovés, Flávio 

Império, Rubens Gerchman, Pedro Escosteguy, Raul Córdula e Antonio Dias (os dois 

últimos paraibanos).  

 Figuram no acervo, entre os artistas em ascensão, nos anos 1960, nomes como 

Mario Cravo Júnior, Manabu Mabe, Wakabayashi, Tomie Ohtake e Carybé. O museu 

                                                            
31 Atualmente, Fundação Universitária de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão (Furne).  
32 Os trabalhos de Ismael Nery e Antônio Gomide chamam atenção pela coincidência de títulos e datas.  
33 Nova Figuração: movimento artístico que se caracterizou pela “retomada da figura, ocorrida nos Estados 
Unidos nos anos 1960. Constituiu-se de várias vertentes” (AMARANTE, 1989, p. 385). No Brasil, assumiu 
a crítica social.  
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também incorporou artistas locais, como Chico Pereira e Eládio Barbosa, além de alguns 

naïfs, com destaque para Manoel Alexandre Filho e José Martins Lucena. Merece registro 

ainda um conjunto de quatro aquarelas, produzidas por discípulos do mestre chinês Chang 

Dai-chien (Zhang Daqian)34, que residiu quase duas décadas no interior de São Paulo. 

Segundo Grunberg e Silva (2016, p. 34-37), os artistas são:  Wong Tan-Tan (Diana 

Wong), Chang Yiu-Cho, (Zhang Shi Zheng ou Bob Chang), Sun Chia-Chin (Sun Jiaqin) 

e Shen-Chieh (Judy Shen). 

 O MAAC funcionou durante alguns anos em sua sede original, localizada na 

Avenida Floriano Teixeira, 718. Em 1974, foi transferido 

 

                                         [...] para o prédio onde hoje funciona o Museu Histórico de Campina 
Grande, e em 1976 passou para o edifício construído pela Prefeitura 
Municipal, no Parque Evaldo Cruz – Açude Novo, projetado pelo 
arquiteto Renato Azevedo. A partir de 1997, o museu retorna para o 
antigo prédio do Grupo Escolar Solon de Lucena, finalizada a instalação 
em 2007 (GRUNBERG; SILVA, 2016, p.12). 

 

 Ainda há notícias de entendimentos para a implantação de mais um museu no 

Nordeste, em São Luís, no Maranhão. Segundo Silva e Santo (2017, p. 196) a 

 

[...] criação do Museu Regional do Maranhão fazia parte dos planos de 
Chateaubriand, que disponibilizou o acervo em 1968. Porém, nesse 
momento, o governo maranhense não se mobilizou, a exemplo de Feira 
de Santana para atender aos requisitos básicos de Chateaubriand: 
destinar um local para recepção das obras e tornar-se o Museu Regional 
do Maranhão. 
 

 Isso fez com as obras permanecessem sob a guarda do Masp e só fossem 

encaminhadas para o Maranhão em 1988. São, ao todo, 42 obras que hoje compõem a 

Coleção Assis Chateaubriand, que está no Museu de Artes Visuais35, ligado ao Museu 

                                                            
34 Chang Dai-chien (Zhang Daqian) (1899-1983) chegou ao Brasil na década de 1950, instalando-se em 
Mogi das Cruzes, São Paulo. Suas obras são, hoje, valorizadíssimas no mercado internacional. A Pinacoteca 
Ruben Berta tem uma obra do artista, “adquirida, em 1966, pelo jornalista e empresário Assis 
Chateaubriand, e doada ao Museu de Porto Alegre” (GORGULHO, 2013, p. 6). Trata-se de Passeio ao 
longo do rio apreciando as flores das ameixas (aquarela, s.d.).  
35 O Museu de Artes Visuais (MAV) foi inaugurado em 1989, “com objetivo de expor ao público o acervo 
de obras ligadas à produção das artes visuais presentes nas diversas instituições museológicas do Maranhão, 
sob responsabilidade do governo estadual. A base deste acervo foi principalmente as obras pertencentes até 
aquela data ao Museu Histórico e Artístico do Maranhão (MHAM), o que incluiu também a Coleção Assis 
Chateaubriand, que na ocasião recebeu sala expositiva própria” (SILVA; SANTO, 2017, p. 192).  
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Histórico e Artístico do Maranhão. Mantendo o perfil das coleções que integram os 

museus regionais, na década de 1960, o acervo é eclético e inclui nomes como Fernando 

Coelho, Edsoleda, Manezinho Araújo, Sante Scaldaferri, Emanoel Araújo, Adelson do 

Prado, Wagner, Jorge Costa Pinto, Mario Cravo Neto, Lígia Milton, Carlos Ayres, 

Bernard Bouts, Paulo Vale Júnior e Silvio Pinto, e até uma serigrafia atribuída a Picasso. 

Novamente surpreende, na coleção do Maranhão, o número de artistas da Bahia.  

 Fernando Morais, em Chatô: o rei do Brasil, livro que hoje é referência para quem 

quer conhecer a trajetória política e empresarial de Assis Chateaubriand, não se detém 

sobre a Campanha para a criação dos museus regionais, mas observa que, apesar da 

doença, o “rei do Brasil” não perdeu  

 
[...] o ânimo para as duas únicas atividades que continuavam 
consumindo suas energias como se ele estivesse são: o museu e a 
política. Aliás, não era mais “o”, mas os museus. Uma de suas últimas 
iniciativas tinha sido a criação de museus regionais, espécie de filhotes 
do Masp espalhados por todo o país e dedicados exclusivamente à arte 
brasileira36. Já haviam sido fundados os de Olinda, em Pernambuco, 
Campina Grande, na Paraíba, Feira de Santana, na Bahia, Araxá e Belo 
Horizonte, em Minas, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (MORAIS, 
2011, p. 566). 
 

 Morais (2011, p. 566) escreveu que mais dois museus “estavam em via de ser 

criados, em Natal, no Rio Grande do Norte, e em São Luís, no Maranhão”, e que os 

investimentos para o acervo do Masp continuaram, mesmo nos momentos em que os 

Diários Associados” já começavam a enfrentar dificuldades. Lourenço (1999, p. 254) 

acrescenta que, na época dos museus regionais também foram anunciadas “doações para 

o Museu de Arte da Pampulha, para o Maranhão, para Alagoas e para o Ceará”. O “Diário 

da Noite”, registrou em sua edição de 20 de janeiro de 1966, a doação de “25 milhões” 

para a Campanha dos Museus Regionais, feita pelo empresário americano Morris Edward 

Marvin. O cheque foi entregue por seu genro, Daniel Brand, a Yolanda Penteado e, 

conforme a matéria do jornal, a doação seria “destinada ao Museu de Arte do Ceará” e 

para a “instalação do Museu Folclórico de Campina Grande” (Figura 1). 

                                                            
36 Os museus regionais não contemplavam apenas a arte brasileira: o Museu Regional de Feira de Santana 
e a Pinacoteca Ruben Berta, por exemplo, mantêm em seus acervos um conjunto significativo de obras de 
pintores ingleses dos anos 1950 e 1960. O Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco tem um conjunto 
de litogravuras do artista inglês David Hockney, realizadas na década de 1960.  
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               Figura 1   Registro de doação para os museus regionais.  
(Diário da Noite, São Paulo, 1966). Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação Masp. (MANTOAN, 2015. Anexos, p. XX). 
 

 
                                                        
 A inauguração dos museus regionais observou a seguinte cronologia:  

1    — Museu Regional Dona Beja: 14 de dezembro de 1965;  

2 — Galeria Brasiliana: 21 de janeiro de 1966;  

3 — MAC-PE: 23 de dezembro de 1966;  

4 — Galeria Ruben Berta/ atual Pinacoteca Ruben Berta: 6 de março de 1967;  

5 — Museu Regional de Feira de Santana: 26 de março de 1967;  

6 — Museu de Arte Assis Chateaubriand: 20 de outubro de 1967. 

 

 Os museus regionais, criados por Chateaubriand, com apoio de Pietro Maria Bardi 

e Yolanda Penteado, completaram cinquenta anos. Chamam atenção pela coragem e 

discernimento dos que à frente do empreendimento buscaram, entre outras coisas, tornar 
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o Brasil mais inclusivo no campo da cultura e da arte. O centro hegemônico da arte 

brasileira continua sendo o eixo Rio-São Paulo, mas a Campanha Nacional dos Museus 

Regionais foi uma aceno para outras percepções e outras possibilidades culturais. 

 Ao longo desses cinquenta anos os museus percorreram caminhos diferentes. Uns 

enfrentaram dificuldades que muitas vezes obrigaram seus gestores a fecharem as portas, 

afastando dos olhos do público obras de inegável significação artística. Outros mudaram 

de nome, ou de sede, conforme a circunstância. Em certos casos, foi preciso encontrar a 

parceria de instituições que lhes permitissem sobrevivência. Todos eles, no entanto, 

impactaram positivamente o ambiente em que se instalaram, contribuindo para o 

surgimento ou a renovação dos cenários artísticos regionais.  

                 

 

 

 

1.3 A criação do Museu Regional de Feira de Santana 

 

 

     A proposta mais concreta para a criação de um museu em Feira de Santana surgiu 

de uma conversa entre o intelectual feirense Dival Pitombo e o escritor Vasconcelos Maia, 

que na época era o Diretor de Turismo de Salvador. Vasconcelos Maia, naquela 

oportunidade, teria sugerido a criação do Museu do Vaqueiro. Pitombo imediatamente 

solicitou a Eurico Alves Boaventura, profundo conhecedor da cultura regional, a 

elaboração de um projeto (Anexo A). Pouco tempo depois, o projeto estava pronto e o 

próprio Pitombo encarregou-se de encaminhá-lo à Câmara de Vereadores, que, 

entretanto, não se manifestou a respeito (PITOMBO, 1978, p. 7). No documento, 

Boaventura (2006, p. 133-134) explicava: 

 

    No conjunto das figuras que nos legaram o Brasil de hoje, nenhuma 
excede em tamanho moral e expressão à do nosso vaqueiro. Basta 
apenas que queira fazer um exame da sua figura e da sua vida, do seu 
labor. A sua sombra enche todos os horizontes da Pátria. Ponham-se em 
confronto o trabalho do sertanejo e do homem do litoral, aí por volta 
dos seiscentos. Converse-se com a História imparcial. [...] Quais as 
tropas que garantiram as terras matutas, quais os elementos que se 
encarregaram de ocupar biologicamente o sertão, dando-nos a 
mestiçagem apolíneo que é a nossa raça vencedora, quais as fontes de 
víveres, por exemplo, para o heroísmo litorâneo da guerra da 
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Independência? Abram-se os arquivos e os nossos olhos e os olhos dos 
descrentes, a verdade histórica surgirá. 

 
 
     A ideia já começava a cair no esquecimento quando Assis Chateaubriand passou 

a liderar a campanha para implantação de museus regionais em algumas cidades do 

interior do país. Dival Pitombo, ao tomar conhecimento disso, retomou o projeto do 

museu. Em seguida, solicitou a Chateaubriand, 

 

                                         [...] através de Odorico Tavares a instalação de um em Feira de Santana. 
Centro de uma região geográfica, entroncamento rodoviário e polo 
comercial de uma vasta área do estado, não foi difícil o acolhimento de 
nossa pretensão. E após reuniões com representantes da terra, definiu-
se a instalação do nosso museu, graças à boa vontade do então 
Secretário de Educação, Alaor Coutinho37 e do Prefeito Joselito 
Amorim, que facilitou tudo, inclusive o prédio (PITOMBO, 1978, p. 7). 

 
 Joselito Amorim38, que era o prefeito de Feira de Santana na época, tem uma 

versão um pouco diferente para o surgimento do museu:  

 

   Instado a falar sobre a criação do Museu Regional de Feira de Santana, 
em todas as oportunidade sempre afirmei, que o mesmo foi fruto da 
percepção artística e do esforço do Dr. Odorico Tavares, diretor dos 
Diários Associados na Bahia, do Dr. Alaor Coutinho, secretário da 
Educação e Cultura e da compreensão da Prefeitura de Feira de Santana, 
com apoio maior do Dr. Assis Chateaubriand, diretor proprietário dos 
Diários Associados, que promovia uma campanha nacional para criação 
de museus, e do Dr. Lomanto Júnior, governador do estado. [...] 

    Confesso que não estava na meta das minhas realizações, a criação do 
museu, muito embora o Dr. Dival Pitombo e o Dr. Hélder Alencar39, em 
várias oportunidades, estivessem a sugerir-me a criação do Museu do 
Vaqueiro, tendo em vista ter sido Feira de Santana palco da maior feira 
livre de gado do país e o Dr. Eurico Alves Boaventura, feirense ilustre, 
possuir um arquivo do gênero, valiosíssimo, que deveria ser 
aproveitado (AMORIM, 2000, p. 113). 

 
   

                                                            
37 Alaor Coutinho nasceu em Salvador, em 1928. Formado em medicina pela Universidade Federal da 
Bahia, ocupou a Secretaria de Educação, no governo de Lomanto Júnior, nos anos de 1966 e 1967.  
38 Joselito Falcão de Amorim nasceu, em Feira de Santana, em 1919. Professor e político, foi vereador e 
secretário municipal. Assumiu a Prefeitura de Feira de Santana, durante o regime militar, cargo que ocupou 
de 8 de maio de 1964 a 7 de abril de 1967. Além da reforma do prédio do Museu Regional, construiu o 
Ginásio Municipal e o Parque de Exposições João Martins da Silva. 
39 Helder Alencar nasceu em Feira de Santana em 1945. É advogado e escritor. Atuou no jornalismo feirense 
e, na época da criação do Museu Regional, era secretário municipal. Publicou 31 anos de micareta (1968) 
e Espaço vago (1969). 



50 
 

 O ex-prefeito continua sua exposição, afirmando que o museu chegou 

inesperadamente, como “uma dádiva caída do céu”:  

 

    Encontrava-me em Salvador, no gabinete do Dr. Alaor Coutinho [...], a 
discutir a finalização de algumas obras educacionais do estado 
construídas em convênio pelo município, quando surge a figura 
prazerosa do Dr. Odorico Tavares [...]. Com a sua presença, a conversa 
foi conduzida para a campanha que o Dr. Assis Chateaubriand [...] 
estava encetando no país. Ambos estavam entusiasmados. 
Aproveitando a oportunidade indaguei: “Por que não instalar em Feira 
de Santana?” O Dr. Odorico pergunta: “Você topa?” “Topo”. “O que é 
necessário?” Respondeu Odorico: “Uma sede”. Prontifico-me a 
oferecer um local condigno, porém, necessito da ajuda do Senhor 
Secretário de Educação para a reforma do prédio, que embora seja ideal 
está bastante estragado. Tendo ali mesmo recebido a concordância 
necessária (AMORIM, 2000, p. 113). 

 

     Uma nota, do jornalista Odorico Tavares, publicada no Diário de Notícias, de 

Salvador, em 12 de janeiro de 1967, e divulgada no semanário feirense Folha do Norte, 

edição de 21 de janeiro do mesmo mês, confirma as declarações o ex-prefeito:  

 

                                         Acredito na realidade da inauguração do Museu Regional de Feira de 
Santana dentro de sessenta dias, porque à sua frente estão dois 
magníficos loucos mansos que se chamam Alaor Coutinho e Joselito 
Amorim. [...] De uma conversa desse esplêndido secretário com o 
prefeito de Feira, em poucas horas, estava o Museu Regional com local 
para sede, plano de reformas, instalações, prazo para inaugurar. 
Confesso que meu entusiasmo extravasou: sou hoje modesto servidor 
dessa obra magnífica que dará a Feira o primeiro Museu Regional da 
Bahia (TAVARES, 1967a, p. 1). 

 

     O local escolhido pela prefeitura para sede do museu foi uma construção da 

primeira metade do século XX, onde funcionara a administração dos Currais Modelo40. 

Com a desativação dos Currais Modelo, o espaço, que era amplo, foi usado para a 

edificação de vários prédios públicos. A sede da administração se transformou na Escola 

Agostinho Fróes da Motta e, em seguida, no Ginásio Municipal (Figura 2). O edifício 

situava-se na rua Geminiano Costa, 255, numa área privilegiada, pois ao seu lado já 

existia, desde 1962, a moderna Biblioteca Municipal Arnold Silva.  

 

                                                            
40 Em Feira de Santana, “o comércio de gado em pé chegou a ser feito em vários locais, mas foi tomando 
uma dimensão tão grande que na década de 30 o prefeito Heráclito Dias Carvalho percebeu a necessidade 
de propiciar organização a esse movimento de vendas e construiu o primeiro campo do gado do município, 
denominado Currais Modelo (MELLO, 2009, p. 8). 
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Figura 2   Fachada do Ginásio Municipal (antigo edifício dos Currais Modelo).  
            Fonte: Adilson Simas.  

Disponível em:   <http://www.feiradesantana.ba.gov.br/secom/noticias.asp?idn=14040>. 
                    Acesso em 17 abr. 2017. 
 
 
 A reforma do prédio do museu seguiu projeto elaborado pelos arquitetos Jader 

Tavares, Diocleciano Barreto, Fernando Frank e Oton Gomes, e foi feita em pouco menos 

de 45 dias (Figura 3). Jader Tavares, que era filho de Odorico Tavares, ficou responsável 

também pela museografia, atividade que em outros museus era “resolvida por Bardi” 

(LOURENÇO, 1999, p. 248). Como já se disse, a participação de Odorico Tavares no 

circuito dos museus de Chateaubriand se intensificou a partir da criação do museu 

feirense. Penteado (1976, p. 276) registrou a atuação do jornalista: “O Museu de Feira de 

Santana, Bahia, ficou muito bem arranjado, Odorico Tavares se dedicou”.  
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Figura 3   Estudos para a fachada do Museu Regional de Feira de Santana. 
                   Fonte: Situação, Feira de Santana, 2 abr. 1967, p. 1. 

 

 
 No dia 20 de fevereiro de 1967, o secretário de Educação, Alaor Coutinho, veio à 

cidade para a instalação da Fundação Museu Regional de Feira de Santana, criada para 

administrar o futuro espaço cultural. Estava acompanhado por uma comitiva, formada por 

políticos, intelectuais e artistas, entre os quais, Jorge Amado, Aldemir Martins, Tomie 

Otake, Fernando Coelho, Odorico Tavares, Carlos Eduardo da Rocha, Floriano Teixeira, 

José Condé, João Falcão, Ruy Santos e Fernando Coelho. 

 A sessão de instalação da Fundação ocorreu na Câmara de Vereadores de Feira de 

Santana, presidida pelo então prefeito Joselito Falcão de Amorim. O estatuto (Anexos C 

e D), preparado pelo advogado Fernando Pinto de Queiroz, foi lido e aprovado por 

unanimidade. O artigo 2 dizia que a Fundação Museu Regional de Feira Santana tinha 

como objetivo a “manutenção e ampliação do Museu Regional criado e instituído na 
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cidade de Feira de Santana pela Fundação Museus Regionais da Bahia41, bem assim 

promover, nesta cidade, o conhecimento e difusão das artes e artesanato” (ATA..., 1967b, 

p. 1).  

 No mesmo dia, ficou decidida a data de inauguração do museu, 26 de março de 

1967. Após a aprovação do estatuto, foram escolhidos os integrantes do Conselho 

Diretivo do museu:  

 

    [...] Dr. Antônio Lomanto Júnior, governador do estado; Dr. Alaor 
Coutinho, secretário de Educação e Cultura; Prof. Joselito Falcão de 
Amorim, prefeito do município; deputados Wilson da Costa Falcão, 
Ruy Santos, Áureo Filho e Hamilton Cohim; Dr João Durval Carneiro,  

    prefeito eleito; D. Jackson Berenguer Prado, bispo da Diocese; 
presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Almeida Cordeiro; 
secretário de Educação e Cultura do município, Prof. Almiro  
Vasconcelos; jornalista — Odorico Tavares; jornalista — João da Costa 
Falcão; juiz de direito da Vara Cível,  Dr. Raymundo Nonato Vilela; 
custódio do Convento dos Capuchinhos, Frei Germano de Coli; 
Superiora do Asilo Nossa Senhora de Lourdes, madre Maria Henrique; 
Drs. Dival Pitombo, Eurico Alves Boaventura, Raymundo Antônio 
Carneiro Pinto, Fernando Pinto de Queiroz, Jorge Leal e José Joaquim 
Lopes de Brito; diretora do Colégio Estadual, Profª Laura Pires Foly; 
diretor do Instituto de Educação de Menores, Dr. José Maria Nunes 
Marques; padre Renato Andrade Galvão; monsenhor Adherbal Saback 
Miranda; presidente do Rotary Club, Dr. Amélio Amorim; presidente 
do Lions Clube, Dr. Almir de Oliveira Dias; Dr. Mário Linhares Nou; 
Vicente Quezado Leite; José de Souto Soares; presidente da Associação 
Rural, Gil Marques Porto; Dr. Renato Santos Silva; Profª Laura Ribeiro 
Lopes; Drs. Hugo Navarro Silva, Waldy da Silva Pitombo, José Maria 
Anchieta de Santana; promotor público da Comarca, Dr. Thalma 
Marques de Souza, Profª Arminda Emília Guimarães de Alencar e 
escritor Jorge Amado (ATA..., 1967b, p. 3-4).   

 

 A extensa lista dos integrantes do Conselho Diretivo, aqui propositalmente 

reproduzida, revela a intenção de comprometer vários segmentos da sociedade feirense 

com o projeto do Museu Regional. Para reunir tantas personalidades da cidade, em torno 

de um evento de natureza cultural, foi decisiva a capacidade de mobilização do professor 

Dival Pitombo, do escritor Eurico Alves Boaventura e do prefeito, em cuja equipe estava 

                                                            
41 A formalização da Fundação Museus Regionais da Bahia havia ocorrido um pouco antes, no Palácio de 
Ondina, em Salvador, na presença de Alaor Coutinho, Boris Tabacoff, Jorge Amado, Odorico Tavares, 
Godofredo Filho, Carlos Eduardo da Rocha, Dom Clemente Nigra, Mario Cravo Júnior, João José Rescala, 
Jorge Calmon, João Falcão, Luiz Henrique Dias Tavares, Antônio Celestino e do governador Lomanto 
Júnior, conforme ata de 13 de janeiro de 1967 (Anexo B). O documento registrava que três museus já 
estavam “em vias de organização”, em “Feira de Santana, Cachoeira e Jequié”. Durante o encontro, Odorico 
Tavares destacou que “graças aos esforços do Sr. governador Lomanto Júnior, do secretário de Educação 
Sr. Alaor Coutinho e do prefeito Joselito Amorim, a cidade de Feira de Santana iria ter a primazia de 
inaugurar o primeiro Museu Regional da Bahia” (ATA..., 1967a, p. 1-2).  
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o jovem intelectual Hélder Alencar. Infelizmente, o esperado comprometimento da 

sociedade local com o museu e seus projetos não chegou a ocorrer.  Dival Pitombo (Figura 

4), que naquele momento foi nomeado diretor, só em raríssimas oportunidade contou com 

o apoio das autoridades e dos empresários locais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                         Figura 4   Dival Pitombo, primeiro diretor do Museu Regional. 
                                                  Fonte: IPAC, foto s. d.  
 

     O próprio Conselho Diretivo aclamou, na solenidade, a diretoria do Museu, para 

o período de “20 de fevereiro de 1967 a 10 de dezembro de 1970”, composta da seguinte 

forma: “presidente: Dr. João da Costa Falcão; vice-presidente: Dr. Eurico Alves 

Boaventura; secretário: Dr. Fernando Pinto de Queiroz; tesoureiro: Dr. Jorge Bastos Leal; 

diretor do museu: Dr. Dival da Silva Pitombo” (ATA..., 1967b, p. 4).  

     Ao finalizar a seção de instalação da Fundação Museu Regional de Feira de 

Santana, decidiu-se aclamar Assis Chateaubriand e o ex-prefeito João Marinho Falcão 
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como presidentes de honra do museu.  O encontro para a instalação da Fundação, com a 

presença de tantas personalidades, bem ao gosto de Chateaubriand, era a garantia de 

viabilidade para o museu feirense. Um grupo ainda aproveitou a oportunidade para visitar 

o local em que seria instalado o Museu Regional (Figura 5). 

 

 

Figura 5   Visita às obras de adaptação do prédio para sede do Museu Regional. 
                    Fonte: Diário de Notícias, Salvador, 21 fev. 1967. Caderno 1, p. 4. 
 

 

  O discurso pronunciado por Odorico Tavares na solenidade de instalação da 

Fundação foi reproduzido, dias depois, no jornal Folha do Norte: 

 

O Dr. Assis Chateaubriand dedicou-se a fundar no Brasil pequenos 
museus regionais que vão ser futuras células de cultura e de saber 
artístico. Na Bahia, encontrou logo o decidido apoio do governador 
Lomanto. A primeira vontade foi de que se instalasse um museu em 
Feira de Santana, cidade que lhe é muito cara, porque o Dr. Assis já 
veio aqui há muito tempo para instalar o Aeroclube. O Chateaubriand 
tem lembranças gratíssimas da Feira de Santana e Lomanto se 
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entusiasmou tanto que pôs de lado a fundação do museu de sua cidade 
que é Jequié, para que o Museu fosse instalado em Feira de Santana. 
Tive a sorte de iniciar a tarefa com Dr. Alaor Coutinho, e aqui chegando 
a encontrar o prefeito Joselito Amorim, como já disse certa vez, são 
dois loucos mansos a desenvolver duas tarefas extraordinárias, em 
benefício desta terra (TAVARES, 1967b, p. 1). 

 

     A mesma edição do jornal feirense publicou a fala de Dival Pitombo, recém-

empossado diretor do museu:  

 

    O que foi realizado neste momento é uma grande satisfação para todos 
nós. Quanto a escolha do meu nome para o Conselho Diretivo, acredito 
que essa lembrança não seja dirigida, realmente, aos méritos 
intelectuais que possuo mas apenas ao esforço coordenador que tenho 
empregado para trazer um pouco de cultura artística ao povo de minha 
terra. Não posso deixar de acrescentar a essas palavras a minha 
compreensão e meu agradecimento [...] às figuras de Odorico Tavares, 
desse secretário admirável Alaor Coutinho, do prefeito Joselito 
Amorim que demonstrou tanta compreensão na instalação e realização 
desse museu, e sobretudo a esse espírito indomável que é Assis 
Chateaubriand [...] (PITOMBO, 1967, p. 1). 

     

 A inauguração do museu foi cercada de muita expectativa, especialmente pelo 

curto tempo previsto para a reforma do prédio (Figuras 6 e 7). O esforço do prefeito 

Joselito Amorim foi fundamental para superar as dificuldades, como reconhece Alkmim 

(1967, p. 1):  

 

   O prefeito Joselito Amorim constituiu-se no prodigioso artífice do 
primeiro museu regional da Bahia.  

    Matou-se como mouro para fazer, a tempo e a hora, a obra que encheu 
de admiração o país todo. 

    Um dia, mandou um telegrama ao Odorico Tavares, no Salvador.  
    Dizia só isto:  
    “Vamos acabar esta obra, porque, do contrário, morro de fome”.  

 

 



57 
 

Figura 6   Fachada do prédio após a reforma. 
                    Fonte: Diário de Notícias, Salvador, 26 mar. 1967. Suplemento, p. 6.  
 

                                       

                                      Figura 7   Detalhe da fachada.  
                                                                  Fonte: Diário de Notícias, Salvador, 26 mar. 1967.  
                                                                             Suplemento, p. 1. 
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  Um pouco antes da inauguração, um bilhete assinado pelos arquitetos e pela 

equipe de montagem tranquilizava Odorico Tavares: “Dr. Odorico: Tudo em ordem. A 

casa está toda pronta. É o maior museu do Brasil” (ARAÚJO, 2005, p. 332). Em seguida, 

vinham as assinaturas de Jader [Tavares], Leite [?], Oton [Gomes], Emanoel [Araújo], 

Fernando [Frank], Diocleciano [Barreto] e [Francisco] Liberato (Figura 8).  

 

                                                       
 

Figura 8   Bilhete da equipe de montagem do museu para Odorico Tavares. 
                    Data: 1967. Fonte: ARAÚJO, 2005, p. 332. 
 
 
 

  No dia 26 de março de 1967, conforme previsto, o Museu Regional de Feira de 

Santana foi inaugurado com uma grande festa, prestigiada por políticos e intelectuais de 

vários lugares (Anexo O). O artista visual Emanoel Araújo, autor do cartaz do museu 

(Figura 9), registrou, no livro que organizou sobre Odorico Tavares, a emoção daquele 

momento para o diretor dos Diários Associados na Bahia: 

 

   Penso que a inauguração do Museu Regional de Feira de Santana, 
projeto de seu filho, o arquiteto Jader Tavares, lhe trouxe um prazer 
inusitado. Naquela manhã, vestidos de vaqueiros, estavam o prefeito de 
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São Paulo, Faria Lima, o governador Lomanto Júnior, da Bahia, o 
embaixador da Inglaterra — responsável pelo belo acervo de arte 
inglesa daquele museu —, Aldemir Martins e Assis Chateaubriand. 
Este, mesmo numa cadeira de rodas, comandava um sem número de 
vaqueiros da terra e convidados, entre os quais, não posso esquecer, 
Maria da Aparecida, a grande cantora brasileira que sempre vivera em 
Paris (ARAÚJO, 2005, p. 22). 

                             

 Além dos nomes citados por Emanoel Araújo, compareceram à inauguração, entre 

outras personalidades, o pintor Di Cavalcanti, Odorico Tavares, o jornalista João da Costa 

Falcão, o prefeito Joselito Amorim, a presidente da Campanha Nacional dos Museus 

Regionais Yolanda Penteado, o pintor Manezinho Araújo, o professor Dival Pitombo, o 

jornalista Gomes Maranhão e Helena Lundgren, que havia sido indicada para dirigir o 

Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, e segundo informação de Tavares (1970, 

p. 1), o casal Juda, que havia participado da seleção das obras dos artistas ingleses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
                                    
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
               
 
                             Figura 9   Gravura de Emanoel Araújo utilizada no  
                                              cartaz do museu.  
                                                       Data: 1967. Fonte: ARAÚJO, 2005, p. 332. 
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 O Suplemento do Diário de Notícias publicou, no dia da inauguração, um artigo 

do escritor Jorge Amado, que exaltava a cidade de Feira de Santana e comentava a 

importância do acervo, especialmente da parte ligada à cultura sertaneja:  

 

                                         Feira de Santana é uma capital. Não apenas porque o progresso que a 
anima deixou de ser, há muito, o lento caminhar das cidadezinhas do 
interior, dando-lhe dimensão metropolitana, mas porque essa cidade é 
cabeça de uma região, é a porta de entrada e saída de uma civilização, 
a civilização sertaneja do couro.  O Museu Regional de Feira de Santana 
é o museu dessa civilização, dessa cultura, o museu do couro. Do couro 
e do chifre, do metal para as esporas, da caça de agreste sabor, do 
vaqueiro e do jagunço, de Besouro, de Lucas da Feira, de uma bravia 
saga de machos destemidos (AMADO, 1967, p. 1). 

                                     

 As notícias sobre a inauguração do museu feirense não ficaram restritas à Bahia, 

ganharam dimensão nacional.  O jornal Folha do Norte transcreveu na primeira página 

um artigo de Tereza Alkmim, publicado, em 6 de abril, no Diário de São Paulo, que dizia 

o seguinte: 

 
                                             Foi dito que, quando o embaixador da rainha Elizabeth entrou no 

pavilhão inglês do Museu de Feira de Santana, sua primeira frase, vendo 
a coleção dos pintores britânicos de vanguarda, foi esta a sua 
exclamação: 

                                            “É uma coleção soberba”.   
                                             Já pensaram os matutinos [sic] do interior baiano fazer uma galeria de 

arte para arrancar de connaiseur, como sir John Russel, um comentário 
destes? (ALKMIM, 1967, p. 1). 

 

 

 Em sua edição de 24 de abril de 1967, a revista O Cruzeiro publicou, com 

destaque, uma matéria, assinada por Marisa Alves Lima, com o título “Museu Regional 

de Feira de Santana: arte para o povo”. O texto veio ilustrado por fotos de autoridades, 

pessoas da comunidade e vaqueiros visitando a acervo do museu (Figuras 10 e 11). Lima 

(1967, p. 30) observava que o museu feirense, 

 
[...] obedecendo ao dinamismo de seus criadores, foi instalado em 
tempo recorde, no pavilhão da entrada da antiga Feira do Gado, após 
sofrer várias reformas [...]. Ali, no mesmo local onde anteriormente os 
rudes vaqueiros, de pele tostada e curtida pelo sol, vinham vender gado 
a ricos fazendeiros, hoje, movidos por uma curiosidade quase infantil, 
buscam travar um primeiro contato com os valores mais representativos 
da moderna pintura nacional e estrangeira. E o vaqueiro, homem 
valente, figura lendária do sertão nordestino, acostumado às lutas e 
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intempéries, agrega à sua vida mais esse impacto, causado pela 
presença de uma arte que jamais logrou conhecer. 

 
 

                                                  
                                     Figura 10   Jovem diante de tapeçaria de Genaro de Carvalho.                      
                                                                   Fonte: O Cruzeiro, 24 abr. 1967, p. 33.         
     

                                                                                          

 

Figura 11   Vaqueiros observam trabalho do artista visual Francisco Liberato.                      
                      Fonte: O Cruzeiro, 24 abr. 1967, p. 29.             
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 A inauguração incluiu a entrega, pelo prefeito Joselito Amorim, da Comenda da 

Ordem Municipal do Mérito a Assis Chateaubriand42, Odorico Tavares43 e ao prefeito de 

São Paulo, Faria Lima44, e muitos discursos. Falaram, além do próprio prefeito, Yolanda 

Penteado (Figura 12), Gomes Maranhão, Di Cavalcanti, João Falcão e o governador 

Lomanto Júnior (Figuras 13 e 14). Os presentes ainda tiveram a oportunidade de ouvir 

uma “Louvação à Bahia”, escrita à maneira de cordel pelo pintor Manezinho Araújo, que 

terminava com os seguintes versos:  

 
 Desculpe, Doutor Assis, 
 se não consegui ser feliz 
 nesta minha louvação.  
 Se faltou-me inteligência, 
 tenha, o senhor, paciência,  
 foi feita com o coração! 
 (ARAÚJO, 1967 apud LIMA, 1967, p. 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      
                       

Figura 12   Yolanda Penteado na solenidade da inauguração. 
                        Fonte: O Cruzeiro, 24 abr. 1967, p. 30.    
          

                                                            
42 Decreto n. 1830, de 23 de março de 1967. 
43 Decreto n. 1831, de 23 de março de 1967. 
44 Decreto n. 1832, de 23 de março de 1967. 
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 O semanário Folha do Norte, também reproduziu na edição de 1° de abril de 1967, 

o discurso elogioso à cidade e ao museu, feito por Yolanda Penteado: 

 

Quando aqui vim pela primeira vez, acompanhando a minha amiga Elsa 
Schpiarelli, senti desde logo a pujança admirável desta gente feirense, 
tão cheia de energia e de confiança no seu futuro. Hoje, aqui volto, na 
qualidade de presidente da Campanha Nacional dos Museus Regionais, 
para ter a honra de ver inaugurado o Museu de Feira de Santana. 
Não estranho, nem me surpreendo ter encontrado uma casa de cultura, 
como se já tivesse surgido amadurecida. O que aqui está representa um 
povo e define uma comunidade. [...] 
Não poderíamos ter melhor terreno para tão boa semente. Em Feira, em 
vez de chocar-se, se harmonizam a civilização pastoril e a civilização 
do litoral. Pois aqui, neste Museu, esta mesma harmonia se vem 
processar (PENTEADO, 1967 in AMORIM..., 1967, p. 1).                                  

                                                                     
  

                                   

 

Figura 13   O prefeito Faria Lima, Assis Chateaubriand (centro) e o embaixador inglês        
John Russel. 

                       Fonte: O Cruzeiro, 24 abr. 1967, p. 31. 
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 Figura 14   O pintor Di Cavalcanti fala em nome dos artistas. Na foto, aparecem Faria 
Lima, Odorico Tavares, Lomanto Júnior e o radialista feirense Edival Souza. 

                          Fonte: O Cruzeiro, 24 abr. 1967, p. 31. 
 
 
 A programação da abertura do museu foi associada à inauguração de outras obras 

do governo do estado na cidade — a exemplo do prédio da Estação Rodoviária, situado 

na Avenida Presidente Dutra (Anexo N) — e seu encerramento se deu com um almoço 

no Clube de Campo Cajueiro, na época um dos mais prestigiados da cidade. 

Chateaubriand aproveitou a oportunidade para conceder a “Ordem do Vaqueiro” ao 

embaixador inglês, John Russel, ao prefeito de São Paulo, Faria Lima e às senhoras 

Yolanda Penteado e Helena Lundgren.  

  A Fundação Museu Regional de Feira de Santana, criada para manter o museu, 

não chegou a funcionar na prática. Nem ao menos conseguiu reunir seus membros após 

a festa da inauguração. A prefeitura terminou ficando como a única responsável pela 

manutenção do museu, o que deixou a instituição à mercê da sensibilidade e dos interesses 

políticos dos prefeitos que vieram depois. Por muito anos, o museu foi identificado com 

a figura de Dival Pitombo, que o dirigiu de 1967 a 1989. Seu trabalho, aplaudido por uns 

e questionado por outros, foi, entretanto, fundamental para a sobrevivência da instituição, 

que se tornou uma referência para a cultura local. Embora contasse em raras 

oportunidades com o apoio oficial, o museu era muito visitado pela população feirense e, 

em função da importância de seu acervo, por pessoas de várias parte do Brasil. 
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 Para Feira de Santana, seguindo o critério dos outros museus criados por 

Chateaubriand, vieram obras de natureza diversa. Mas o acervo feirense tinha algumas 

peculiaridades, que o diferenciava dos demais. As duas mais relevantes eram a 

valorização da cultura regional e o foco na produção moderna. Os museus regionais foram 

pensados como museus de arte, mas Feira de Santana, além das coleções de artes visuais 

exibia com destaque uma sala com artefatos da civilização do couro45.  

 As coleções de artes visuais contavam com numerosas obras de artistas ingleses, 

produzidas nas décadas de 1950 e 1960 e com trabalhos de artistas brasileiros consagrados 

e emergentes. Também reunia muitos artistas da Bahia, entre os quais estavam alguns 

feirenses. O museu de Feira não tinha obras do período acadêmico, como nos outros 

museus, mas, em contrapartida, apresentava um conjunto representativo de esculturas.  

 Na década de 1980, conhecedor das dificuldades administrativas e financeiras do 

museu, Pitombo tomou a iniciativa de doar o acervo para a Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS), instituição em que trabalhava. Imaginava, assim, preservar o 

museu das ingerências políticas e, principalmente, resolver a pendência jurídica, 

decorrente da desarticulação da Fundação Museu Regional de Feira de Santana, fato que 

deixava o acervo sem proteção legal.  A doação foi oficializada no dia 20 de agosto de 

1985, por meio de ata assinada pelos seguintes “membros remanescentes da Fundação 

Museu Regional de Feira de Santana”: Jorge Leal, Dival Pitombo, Renato de Andrade 

Galvão, Almiro de Almeida Vasconcelos e Arlindo da Silva Pitombo (Anexos E e F).   

 A doação não significou melhores condições para o museu, que continuou dirigido 

por Dival Pitombo e funcionando no mesmo endereço, na rua Geminiano Costa, 255, mas 

teve a vantagem de proteger legalmente o acervo. Com o falecimento de Pitombo, 

ocorrido em 1989, o museu começou a ser administrado por Franklin Machado, 

convocado “pela então reitora Yara Cunha Pires” (MACHADO, 1996, p. 8).  Quando o 

professor Josué Mello assumiu a reitoria, em 1991, substituindo Yara Cunha, “o contador 

Antônio Alves Barreto46 passou a responder pelo Museu Regional até a sua mudança para 

o prédio restaurado da antiga Faculdade de Educação” (MACHADO, 1996, p. 8).   

                                                            
45 Capistrano de Abreu refere-se à importância do couro para o sertanejo e identifica uma “época do couro”: 
“De couro era a porta das cabanas, o rude leito aplicado ao chão duro, e mais tarde a cama para os partos; 
de couro todas as cordas, a borracha para carregar água, o mocó ou alforje para levar comida, a maca para 
guardar roupa, a mochila para milhar cavalo, a peia para prendê-lo em viagem, as bainhas de faca, as 
bruacas e surrões, a roupa de entrar no mato, os banguês para curtume ou para apurar sal” (ABREU, 2000, 
p. 153). Disso decorrem expressões como civilização do couro ou ciclo do couro. 
46 Franklin Machado assumiu a direção do museu em 16 de janeiro de 1990, permanecendo no cargo até a 
posse de Antônio Alves Barreto, em 22 de maio de 1991. Barreto foi substituído pelo museólogo José 
Raimundo Rocha, em 1995. 
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 A decisão de mudar o acervo resultou de dificuldades administrativas e da posição 

da prefeitura, que continuava proprietária do prédio do museu, mas pouco fazia para sua 

manutenção. Na década de 1990, ao avaliar tudo isso e, em particular, as condições físicas 

da edificação que abrigava o museu, a Universidade Estadual de Feira de Feira de Santana 

optou pela transferência definitiva do acervo.  

 A mudança ocorreu em 1995 e teve como consequência o desmembramento do 

acervo original: as obras ligadas às artes visuais (pinturas, desenhos, gravuras e 

esculturas) foram para o Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), localizado na 

rua Conselheiro Franco, 66, e passaram a compor o acervo do Museu Regional de Arte.  

As peças que expressavam a cultura regional foram enviadas para o Museu Casa do 

Sertão, situado no campus da Universidade. O Centro Universitário de Cultura e Arte foi 

inaugurado no dia 15 de setembro de 1995 e, além do Museu Regional de Arte, abrigava 

o Seminário de Música, a Galeria de Arte Simões Filho47 e o Teatro Universitário.   

 Com a transferência, ocorreu o que na museologia se chama de “partilhagem”, 

que é a divisão do acervo numa tentativa de adequação  

 

[...] aos perfis de diferentes museus, geralmente pertencentes a uma 
mesma instituição, como por exemplo, uma fundação com diversas 
unidades museus. Neste caso, os transtornos são menores pois o acervo 
é geralmente interpretado como propriedade da Fundação, como um 
todo, permitindo uma adequação melhor e tecnicamente mais fácil 
(CAMARGO-MORO, 1986, p. 18).  

 

 

 No caso do museu feirense, havia uma condicionante conceitual que não foi 

considerada. O Museu Regional era mais do que um museu de artes visuais, era também 

o Museu do Vaqueiro, o museu do couro, como o conceberam seus idealizadores. Na 

época da inauguração havia tal concepção, conforme explicita matéria publicada no 

Diário de Notícias: “o museu hoje instalado, a par do aprimoramento cultural das jovens 

gerações sertanejas, preservará para o futuro a imagem do vaqueiro, como tipo mais 

representativo na vida e nos costumes daquela região com vivência já em nítido processo 

de mudança” (SOBREVIVÊNCIA..., 1967, p. 1). A manutenção dos dois acervos num 

mesmo espaço físico era uma proposta inovadora do ponto de vista museológico, como 

se verá mais adiante.  

                                                            
47 A Galeria de Arte Simões Filho se chamou posteriormente Galeria de Arte Carlo Barbosa. A mudança 
do nome ocorreu em 1998 e homenageava o artista feirense Carlo Barbosa, falecido 10 anos antes.  
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 Além do desmembramento, a transferência do acervo motivou a mudança do 

nome do museu, que passou a se chamar Museu Regional de Arte. Vale a pena lembrar 

que houve tentativas anteriores para mudar o nome da instituição.  Uma delas, em 1990, 

está registrada no jornal Feira Hoje:  

 

O Museu Regional de Feira de Santana poderá receber uma nova 
denominação: Museu Dival Pitombo. A proposta foi apresentada pelo 
prefeito Colbert Martins, terça-feira à noite, durante a homenagem 
póstuma prestada pela Prefeitura, Universidade Estadual de Feira de 
Santana e Academia de Letras ao destacado intelectual feirense, quando 
completava um ano da sua morte (PREFEITO..., 1990, p. 6). 

 

 Cinco anos mais tarde, quando o reitor da Universidade Estadual de Feira de 

Santana, Josué Mello, anunciou a transferência do acervo, o assunto voltou a ser 

discutido, provocando manifestações contrárias de artistas e intelectuais. A Academia de 

Letras de Feira de Santana, por exemplo, após reunir seus membros, se posicionou:  

 
Os membros da Academia de Letras de Feira de Santana (ALFS) estão 
se manifestando contrários à mudança do nome do Museu Regional de 
Feira de Santana para Museu de Arte Moderna, uma proposta que surge 
na reitoria da Universidade Estadual de Feira de Santana que mantém a 
instituição cultural (ACADEMIA..., 1995, p. 4). 
 
 

   Diante da polêmica, a nova denominação, Museu Regional de Arte, foi, de certa 

forma, uma proposta conciliadora, pois conseguia preservar a expressão “regional”, 

ligada às origens do museu criado, em 1967, por Chateaubriand, ao tempo em que deixava 

claro o novo projeto da instituição: ser um museu voltado para as artes visuais.  

  Não foi apenas a alteração do nome que provocou discussões entre os intelectuais 

que tinham alguma ligação com o museu. A própria mudança de endereço motivou 

aplausos e descontentamentos Entre os nomes envolvidos nas discussões, estavam Carlos 

Eduardo da Rocha, Carlos Bastos, Justino Marinho, Mario Cravo Júnior, Sante 

Scaldaferri e Juraci Dórea. Scaldaferri (1995 apud RIBEIRO, 1995, p. 1), por exemplo, 

assim se manifestou: “Onde está, o museu está muito bem, mas o espaço é pequeno. Além 

da ignorância, a prefeitura não dá importância, o que é normal. Se o reitor quer transferir 

para um lugar maior, é uma boa”.  

 Já advogado Fernando Pinto de Queiroz, que acompanhou a história do Museu 

Regional desde sua fundação, foi enfático em sua posição:  
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                                         O reitor está fazendo um trabalho magnífico dentro da UEFS, mas pode 
prejudicar sua imagem com esta atitude. [...] 

                                         Entende-se que esta mudança implicaria na perda de uma instituição 
cultural. Dói tanto quanto fechar uma escola. O Museu Regional é uma 
referência histórico-cultural, cujo valor não se estende apenas a seu 
acervo. Naquele local existia o antigo campo do gado da cidade. E mais: 
a adaptação do prédio já é uma obra de arte (QUEIROZ, 1995 apud 
RIBEIRO, 1995, p. 1)  

 
 
 O reitor Josué Mello, por seu lado, justificou a decisão da Universidade, 

chamando atenção para problema da conservação do prédio que abrigava o acervo: “A 

Universidade não pode legalmente aplicar recursos em um patrimônio que não pertence 

ao estado. Desconheço os motivos para as críticas. Só sei que não podem ser de ordem 

técnica” (MELLO, 1995 apud RIBEIRO, 1995, p. 1). 

  Independente da polêmica entre os intelectuais e a administração da UEFS, o 

acervo do Museu Regional de Feira de Santana mudou de endereço no dia 6 de setembro 

de 1995: “As obras foram levadas em duas kombis da UEFS sob a supervisão de técnicos 

do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac)” (OBRAS..., 1995, p. 4). 

Durante cinco meses, os técnicos do Ipac haviam trabalhado na preparação das obras para 

a transferência, “realizando serviços de limpeza e tratamento no próprio Museu Regional” 

(OBRAS..., 1995, p. 4) (Figuras 15 a 17).     
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Figura 15  Técnicos do Ipac trabalham no museu: preparação do  
                  acervo para a transferência. Data: 1995. Fonte: Ipac. 
 

 

 
 

Figura 16   Conservação de algumas obras pela equipe do Ipac. 
                       Data: 1995. Fonte: Ipac. 
 

 

Figura 17   Quadros embalados para transferência.  
                       Foto: 1995. Fonte: Ipac. 
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 O edifício destinado ao acervo de artes visuais, na rua Conselheiro Franco, 66, 

sediara, no passado, a Escola Normal e, na década de 1970, a Faculdade de Educação. 

Fazia parte de um conjunto arquitetônico que, após ampla reforma — que incluiu a 

construção de teatros e salas para atividades artísticas e administrativas —, deu origem 

ao Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA). A parte antiga desse conjunto, uma 

edificação de características ecléticas bem definidas, construída em 1916, foi escolhida 

para receber as obras do museu. A escolha exigiu, além da restauração, a adaptação do 

prédio para sua nova finalidade. Num primeiro momento, ocorreu apenas a adequação 

dos espaços expositivos. Posteriormente, a climatização e a criação de uma reserva 

técnica.  

 Já o prédio em que funcionava o Museu Regional de Feira de Santana, na rua 

Geminiano Costa, 255, passou a abrigar, um ano depois, o Museu de Arte Contemporânea 

de Feira de Santana, criado pelo Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal, na 

gestão do prefeito José Raimundo Pereira de Azevedo48, conforme pelo Decreto 5.958, 

de 25 de julho de 1996. Posteriormente, o Projeto de Lei 147/97 mudou o nome do museu 

para Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira.  

 O Museu Regional de Arte e o Museu de Arte Contemporânea são hoje museus 

diferentes, com acervos, particularidades, projetos e atuações próprias. Os dois, somados 

com o acervo que foi transferido para Museu Casa do Sertão, mostram o valioso legado 

cultural que Assis Chateaubriand deixou em Feira de Santana. Um legado que, desde sua 

origem, vem dialogando produtivamente com a arte e a cultura feirenses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
48 José Raimundo Pereira de Azevedo (1949) nasceu em Salvador. Professor de Matemática, formado pela 
Universidade Estadual de Feira de Santana. Destacou-se na política feirense, sendo vereador, vice- prefeito 
e prefeito. 
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CAPÍTULO 2 

 

O ACERVO DO MUSEU REGIONAL E SUAS INTERFACES 

 

Não vi isto em nenhuma parte do mundo, 
 nem mesmo sem São Paulo.  

Somente em Nova York e Feira de Santana. 
Assis Chateaubriand 

 
 

 

 

2.1 Museus, nova museologia e o Museu Regional 

 

 

 O termo museu é comumente utilizado para designar tanto a instituição quanto o 

lugar específico onde se seleciona, estuda, preserva e expõe os testemunhos materiais e 

imateriais do homem. O termo surgiu da expressão grega Museion, que significa templo 

das musas. 

 

Os latinos denominavam Museum ao gabinete ou sala de trabalho dos 
homens de letras e ciências. Ptolomeu I, soberano do Egito, deu esse 
nome à parte do seu palácio, em Alexandria, onde se reuniam os sábios 
e filósofos mais célebres do seu tempo para se entregarem ao estudo das 
letras e das ciências, tendo à sua disposição uma biblioteca que se 
tornou famosa na antiguidade. Foi esse o primeiro estabelecimento 
cultural que recebeu o título de Museu (BARROSO, 1951 apud 
DUPRAT, 1987, p. 5). 
 
 

 A reunião de pinturas, esculturas e de outros objetos de arte num determinado 

espaço, com a finalidade de estudo e contemplação surgiu, no entanto, na Grécia Antiga 

e em Roma. Na Idade Média, coleções de arte e de relíquias estavam associadas às igrejas 

e aos mosteiros. No Renascimento, tais coleções ocupavam também os palácios dos 

nobres. Contudo, nenhuma “teve a designação de museu. A primeira coleção que recebeu 

essa denominação foi a do Louvre, na França, aberta ao público em 1750” (BARROSO, 

1951 apud DUPRAT, 1987, p. 5). 

 Desde então, a expressão museu passou a definir coleções de objetos de arte, de 

ciência e de história (de origem pública ou particular), reunidas num determinado espaço. 
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De forma mais abrangente, o Conselho Internacional de Museus (ICOM) (International 

Council of Museums), em seus estatutos afirma que: 

 

[...] museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço 
da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, 
conserva, estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da 
humanidade e do seu meio, com fins de estudo, educação e deleite (apud 
DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p. 64). 
 

 No Brasil, a Lei 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que instituiu o Estatuto de 

Museus, diz: 

Art. 1º Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições, 
sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, 
interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, 
educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor 
histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza 
cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu 
desenvolvimento. 
Parágrafo único. Enquadrar-se-ão nesta Lei as instituições e os 
processos museológicos voltados para o trabalho com o patrimônio 
cultural e o território visando ao desenvolvimento cultural e 
socioeconômico e à participação das comunidades (BRASIL, 2009). 
 

 Como princípios fundamentais dos museus, a referida Lei, no Art. 2º, estabelece: 

I – a valorização da dignidade humana; 

II – a promoção da cidadania; 

III – o cumprimento da função social; 

IV – a valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental;  

V – a universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade 

cultural; 

VI – o intercâmbio institucional. (BRASIL, 2009). 

            Guarnieri (1990, p.10) identifica duas instâncias em que, rotineiramente, se 

revelam a atuação do museu: a cultura e a história. Disso resulta  

 

[...] a preocupação com a testemunhalidade, a documentalidade dos 
“objetos” (lato sensu) musealizados. Musealização pressupõe ou 
implica em preservar. Preservar por quê?  Porque os objetos têm, para 
nós, um significado (atribuição de significados é, também, um dado 
cultural). Na medida em que estes significados entram para nossa 
hierarquia de valores, ou seja, de simples “coisas” (“res”) passam a 
bens, transfiguram-se em patrimônio (conjunto de bens) e em 
patrimônio cultural.  
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 Os novos conceitos museológicos surgiram na França, nos anos 1950, “onde 

estudiosos como Georges Bazin, Marcel Évrard e Hugues de Varine-Bohan começaram 

a questionar os museus tradicionais europeus cujo modelo estendeu-se pelo mundo” 

(BARRETO, 1993, p. 4).  O que ocorre, na verdade, é que os museus passaram a viver os 

conflitos da industrialização e da especialização do conhecimento. Para Varine-Bohan, 

eles se transformaram em instituições sem grande expressão do ponto de vista cultural, 

funcionando como meros espaços dedicados à conservação. 

 As primeiras ideias de renovação buscavam uma nova definição do papel 

pedagógico e social do museu, rompendo com a museologia tradicional e tentando 

encontrar outras formas de relacionamento com o público. Surgiram nesse período as 

propostas que desenvolviam estratégias de envolvimento museu/comunidade. Com o 

tempo, duas correntes passaram a dominar as tendências museológicas: a primeira, mais 

tradicional, continuou a considerar o museu como espaço que deve oferecer ao público 

“rituais” e “cerimônias”, dispensando qualquer envolvimento do espectador. Ou seja, 

eventos prontos, que devem ser consumidos sem maiores comprometimentos. A outra 

corrente, denominada “nova museologia”, voltou-se para as questões sociais, procurando 

tomar decisões em parceria com as comunidades em que pretendia atuar. 

 Hoje, são muitos os questionamentos que envolvem os museus. O advento da 

televisão, do computador e da internet fez com que os procedimentos museográficos 

fossem repensados. Houve quem dissesse que a televisão substituiria o museu, o que, na 

verdade, não tem sentido. Já se propalou, também, o fim da pintura, com o surgimento da 

fotografia. Mas o que ocorreu foi um afastamento do real, proporcionando o aparecimento 

de novos movimentos artísticos, como o abstracionismo, o cubismo etc. A invasão 

tecnológica chegou primeiro à área administrativa do museu, mas logo se expandiu, 

alcançando outros aspectos. O que no início era usado para simples trabalho de 

documentação49 passou a ser elemento fundamental na técnica de apresentação dos 

espaços expositivos. 

                                                            
49 A documentação museológica é “toda informação referente ao acervo do museu. Um museu que não 
mantém atualizado e em bom estado as informações relativas a seu acervo, deixa de cumprir uma de suas 
principais funções, ou talvez a mais importante, que é a preservação de sua memória. Os responsáveis pelos 
museus têm a obrigação de manter as coleções em boa ordem e transmiti-las a seus sucessores nas melhores 
condições de registro” (DUPRAT, 1987, p. 12). 
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 Segundo Lumley (1988), os museus devem ser redimensionados para outro 

tempo, onde a convivência com a mídia tem significados diversos. Para ele, a mídia leva 

o museu, primeiro a fazer apenas o que eles podem fazer, isto é, provocar a reflexão, e, 

segundo, possibilitar o surgimento dos espaços “multimediados”. 

 Os museus, circunscritos às suas funções tradicionais, já não fazem sentido, pois 

não conseguem acompanhar a dinâmica do mundo contemporâneo em seus múltiplos e 

complexos caminhos. Está cada vez mais distante o tempo em que, sem maiores 

questionamentos, eles limitavam suas atribuições a atividades centradas apenas na 

manutenção e exposição dos objetos, ignorando suas relações imediatas com as 

comunidades em que se inseriam.  

 Nota-se que, seguindo os avanços da ciência e da técnica, ocorridos desde a 

segunda metade do século XX, os museus vêm tentando encontrar novas formas de 

atuação. Hoje existem recursos, tecnologias e possibilidades que não podiam ser 

imaginadas na época em que surgiram as primeiras referências para essas instituições. A 

maioria das experiências contemporâneas da museologia integra atualmente bibliografia 

expressiva. A Declaração de Quebec, de 1984, por exemplo, que foi escrita para afirmar 

os princípios propostos pelo movimento da nova museologia, diz o seguinte: 

 

Ao mesmo tempo que preserva os frutos materiais das civilizações 
passadas, e que protege aqueles que testemunham as aspirações e a 
tecnologia atual, a nova museologia — ecomuseologia, museologia 
comunitária e todas as outras formas de museologia ativa — interessa-
se em primeiro lugar pelo desenvolvimento das populações, refletindo 
os princípios motores da sua evolução ao mesmo tempo que as associa 
aos projetos de futuro (ARAÚJO; BRUNO, 1995, p. 30). 
 

 Abordagens como essa são relativamente recentes na museologia e, entre outras 

coisas, estimulam os museus a se afastarem de uma postura elitista e excludente. São 

atitudes que procuram tornar a ação museal mais abrangente e democrática, enfatizando 

a necessidade de permanente interação entre o museu e a sociedade. Para Valadares 

(2010, p. 23),  

 

                            Trata-se de um esforço consciente e orientado no sentido de atrair o 
público e, uma vez com o público dentro das galerias, proporcionar 
entretenimentos que o prendam, ao lado das informações que vão 
acrescentar à soma de conhecimentos com que transpôs as portas da 
instituição. 
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 No percurso dos novos posicionamentos, destacam-se os ecomuseus. Trata-se de 

uma experiência que antecede mesmo ao surgimento da nova museologia.  Quando se 

começou a falar em nova museologia já existia todo um trabalho envolvendo os 

ecomuseus. Há, por isso, significativa identificação entre os dois movimentos, 

notadamente no que diz respeito à maneira como enfocam o relacionamento da 

comunidade com o espaço museográfico. Segundo Bellaigue (1993, p. 75), 

 

Um ecomuseu é, essencialmente, um museu fundado sobre uma 
realidade cotidiana. A realidade cotidiana comporta ao mesmo tempo 
um “território” (o conjunto do território do qual ele vai se ocupar) e 
comporta, igualmente, uma “população”, não somente como objeto de 
estudo do ecomuseu mas como agente deste. E há, ainda, a dimensão 
do “tempo”, quer dizer, toda essa ação pode se desenrolar num longo 
período, pode tomar muito tempo, e depende muito de momentos 
favoráveis e da oportunidade de conduzir certas ações de acordo com 
as necessidades e os desejos das pessoas.  

 

 Não se trata aqui de puro e simples questionamento do velho museu, apoiado em 

conceitos tradicionais, mas de buscar alternativas para uma instituição que, em geral, 

sempre se articulou a partir do objeto. Essa magia, que faz o espaço museal gravitar em 

torno do objeto, é, por coincidência, a mesma que estabelece sua ligação com as chamadas 

belas-artes. Convém assinalar, entretanto, que nesse universo também as possibilidades 

têm-se revelado ilimitadas, especialmente quando se adentra os caminhos da arte 

contemporânea, que nos últimos anos passou a experimentar as mais irreverentes formas 

de expressão. 

 A renovação dos conceitos museológicos tornou-se, nas últimas décadas, um tema 

bastante discutido também entre os especialistas no Brasil. Até os museus mais 

tradicionais ficaram sensíveis às novas técnicas de exposição na era da informática. 

Acervos e coleções famosas cederam lugar a aparelhos de televisão e vídeos. 

Computadores com recursos de multimídia são cada vez mais frequentes, tanto nos 

espaços tradicionais e sofisticados, como em galpões e antigos armazéns, adaptados para 

a nova realidade cultural. 

 O Museu Regional de Feira de Santana (Figura 18) surgiu em 1967, num período 

em que ainda não estavam completamente disseminadas, nos meios culturais, as novas 

formas de atuação do museu junto ao público. Isto é, ainda não eram situações rotineiras 

as propostas adotadas, a partir dos novos conceitos museológicos, que passaram a 

valorizar as práticas educativas nos museus. 
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Figura 18   Museu do Museu Regional de Feira de Santana.  
                      Foto: Selma Soares, 1990.  
 
 

 

 Dentro dessa premissa, pode-se indagar que elementos da conjuntura da época 

permitiram ao Museu Regional contribuir para a difusão do conhecimento e formação de 

artistas plásticos que produziram novas expressões estéticas constitutivas de imaginários 

e culturas de grupos sociais de Feira de Santana? Quais as singularidades do acervo, que 

reunindo tanto manifestações da arte popular regional quanto da produção erudita, 

despertaram a atenção da população?  

 Inicialmente, como observa Lopes (1991, p. 8), deve-se levar em consideração o 

seguinte ponto de vista:  

 

A questão colocada diz respeito à contribuição do museu — com ou 
sem, ou apesar da escola — para o processo de construção do 
conhecimento em nossa realidade. Trata-se de os museus serem 
valorizados como mais um espaço, mesmo que institucional — e por 
isso com seus limites – de veiculação, produção e divulgação de 
conhecimento, onde a convivência com o objeto — realidade natural e 
cultural aponte para outros referenciais para desvendar o mundo.  
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 Não há dúvida que o Museu Regional de Feira de Santana contribuiu, por um lado, 

para a preservação e dinamização do patrimônio cultural e, por outro, estabeleceu, por 

meio de seu acervo, importante diálogo com a comunidade local entre as décadas de 1960 

e 1990. Ainda vale a pena ressaltar que a proposta do seu acervo, reunindo o popular e o 

erudito, é inovadora e por isso mesmo merece uma análise mais aprofundada, como se 

verá adiante. 

 

 

 

 

2.2 Lina Bo Bardi e Eurico Alves Boaventura: saudação da arte moderna e do aboio  

 

 

 Embora contasse com obras dos mais diversos gêneros, o acervo do Museu 

Regional de Feira de Santana revelava significativa predominância das artes visuais. Tal 

produção aparecia ao lado da mais genuína arte popular nordestina. Isso quer dizer que, 

em sua concepção original, o museu propunha a convivência das vanguardas artísticas 

com a produção regional, em que se destacavam selas, bruacas50, gibões e arreios 

diversos, todo um conjunto de artefatos relacionados com a civilização do couro.  

  Trata-se de uma ideia que merece algumas considerações, pois, além deslocar para 

o interior do estado a possibilidade de atualização artística, incorporava a perspectiva de 

preservação da identidade cultural feirense. Ao abrigar peças representativas da cultura 

sertaneja, o museu não só contribuiu para a preservação dessas peças, como permitiu um 

novo olhar sobre aspectos culturais que são comumente relegados ao esquecimento ou 

apagados pelo processo de homogeneização cultural que se acentua cada vez mais. 

Observa Hall (2002, p. 73-74) que 

 

Alguns teóricos culturais argumentam que a tendência em direção a 
uma maior interdependência global está levando ao colapso de todas as 
identidades culturais fortes e está produzindo aquela fragmentação de 
códigos culturais, aquela multiplicidade de estilos, aquela ênfase no 
efêmero, no flutuante, no impermanente e na diferença [...]. 

 

                                                            
50 Bruaca: espécie de mala ou saco de couro utilizado para transportar mercadorias. 
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 Ressalte-se que sob tal perspectiva, como lembra Canclini (2013, p. 205),   

 
O popular é nessa história o excluído: aqueles que não têm patrimônio 
ou não conseguem que ele seja reconhecido e conservado; os artesãos 
que não chegam a ser artistas, a individualizar-se, nem a participar do 
mercado de bens simbólicos “legítimos”; os espectadores dos meios 
massivos que ficam de fora das universidades e dos museus, 
“incapazes” de ler e olhar a alta cultura porque desconhecem a história 
dos saberes e os estilos.   
 

 Paradigmas menos preconceituosos se impõem no reconhecimento e valorização 

do patrimônio cultural de um povo. É preciso a compreensão de que as manifestações da 

arte erudita não são superiores às expressões da criatividade popular. A rigor, elas se 

complementam, contribuindo para revelar a alma e o imaginário de uma comunidade. Por 

outro lado, deve-se reconhecer que  

 

                                      Se o patrimônio é interpretado como repertório fixo de tradições, 
condensadas em objetos, ele precisa de um palco-depósito que o 
contenha e o proteja, um palco-vitrine para exibi-lo. O museu é a 
sede cerimonial do patrimônio, o lugar em que é guardado e 
celebrado, onde se reproduz o regime semiótico com que os 
grupos hegemônicos o organizaram. Entrar em um museu não é 
simplesmente adentrar um edifício e olhar obras, mas também 
penetrar em um sistema ritualizado de ação social (CANCLINI, 
2013, p. 169). 

 

 O hibridismo do acervo do Museu Regional talvez tenha sido influenciado pela 

proposta dos intelectuais feirenses Eurico Alves Boaventura e Dival Pitombo, que 

desejavam criar na cidade o Museu do Vaqueiro, com o objetivo de preservar a memória 

e os valores da cultura sertaneja. Lourenço (1999, p. 248) comenta a singularidade desse 

projeto, uma vez que havia na cidade “um mercado de couro com produção da região”, o 

que justificava reunir 

 

[...] no museu: o moderno brasileiro, ingleses e artesanato em couro. 
Convivendo todos em um mesmo espaço, promoveu-se uma espécie de 
versão adaptada do MAM-BA para o interior baiano, porém sem 
fundamentos. Em princípio, isso poderia ser inovador, se embasado em 
desdobramentos consequentes para um projeto museológico e com 
respaldo da comunidade local, o que não acontece.  

 

 Em certa medida, a observação faz sentido, principalmente se se levar em conta 

que a transferência do Museu Regional de Feira de Santana significou o desmembramento 
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do acervo e sua manutenção em espaços diferentes. O resultado é que as peças que 

representavam a cultura regional, quer se queira ou não, ficaram diluídas no acervo do 

Museu Casa do Sertão.  Artistas que conviveram com a instituição, na época em que o 

acervo era um só, têm a percepção da importância conceitual do projeto original do 

museu, como é o caso de Caetano Dias: 

 

O conjunto era muito importante... [...] [A] experiência com os couros, 
madeiras, ferros, metais, tal, [...] se relacionava com a minha memória, 
as coisas que meu pai fazia, o que eu via no interior. Tudo aquilo tinha 
uma memória muito especial. Ou seja, ladeado pela arte baiana, pela 
turma de Carybé, pela arte brasileira modernista e pela arte 
internacional, aquilo criava uma experiência única, que eu não poderia 
ter em nenhum outro lugar do mundo. É uma pena que tenham 
desmembrado, porque desmembraram não apenas peças de um museu, 
mas desmembraram uma ideia, um conceito. Desmontaram algo 
especial, que era aquele museu, não só com relação ao prédio, mas tudo 
aquilo era um conjunto, sabe? Que formava memória, formava conceito 
(DIAS, 2018, entrevista). 
 
 

 Vale lembrar que o Museu Regional não veio para Feira de Santana por acaso. Ele 

foi precedido, como já se disse, da inquietação de alguns intelectuais da cidade em torno 

da criação de um museu voltado para a civilização do couro e em especial para sua 

expressão maior, o vaqueiro. A carta de Eurico Alves Boaventura, de 13 de junho de 

1961, escrita a pedido de Dival Pitombo e endereçada à Câmara de Vereadores da cidade, 

é, nesse aspecto, esclarecedora:  

 

Aí está, nobres Conselheiros Municipais, a necessidade de V. Exas 

criarem em lei o nosso museu municipal, que, por ser municipal é que 
terá expressão. E poderá levar o dignificante título de Museu do 
Vaqueiro, ampliando a sua ação a todo vaqueiro, a todo homem que tem 
no ouvido e no coração a saudação do aboio. Será a lição do passado 
pela voz vigorosa do presente para a pujança do futuro 
(BOAVENTURA, 2006, p. 133). 

 

 É provável também que a experiência da arquiteta italiana Lina Bo Bardi, ao 

conceber, no início dos anos 1960, o Museu de Arte Popular, para atuar ao lado do Museu 

de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA),51 tenha se refletido no museu de Feira de Santana. 

No convite da exposição “Formas como escultura”, realizada em Salvador, em outubro 

                                                            
51 O Museu de Arte Moderna da Bahia foi criado em 23 de julho de 1959, pela Lei 1152. Sua inauguração 
ocorreu em 6 de janeiro de 1960, no foyer do Teatro Castro Alves. Em 1963, passou a funcionar no Unhão, 
conjunto arquitetônico do século XVI, restaurado por Lina Bo Bardi, com o propósito de abrigar o MAM-
BA, o Museu de Arte Popular e uma Universidade Popular.   
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de 1960, a arquiteta escreveu: “O Museu de Arte Moderna da Bahia anuncia o Museu de 

Arte Popular que funcionará paralelamente ao MAM-BA com a função especial de 

documentação histórica e como base de estudo para a futura Escola de Artesanato e 

Desenho Industrial” (BARDI, 1960, apud ZOLLINGER, 2013, p. 15).  

 Não se deve esquecer também a influência de Pietro Bardi na concepção geral dos 

museus regionais. No caso de Feira de Santana, sua participação, já se disse, foi ofuscada 

pela presença de Odorico Tavares. Mas se sabe sua opinião, em defesa da cultura popular, 

na formação do acervo do museu de Campina Grande (publicada no Diário da Noite, São 

Paulo, 28 de maio de 1966):   

 

                          [...] a cidade paraibana deve encarar o problema de um museu como 
centro e cultura, traço de união entre os cultos e os aspirantes a essa 
cultura [...]. Não somos contra o progresso. Todavia pensamos que a 
primeira função do Museu será a de preservar a arte popular. A segunda 
providência consistirá em recolher tudo quanto, relacionando-se com a 
história de Campina Grande, tenha se manifestado em forma de arte [...] 
(BARDI, 1966 apud LOURENÇO, 1999, p. 250). 

 

 Lourenço (1999, p. 250) associa tal proposta ao trabalho desenvolvido por Lina 

Bardi nos museus que ela criou na Bahia. Destaca que o interesse pela arte popular e a 

noção de museus considerados como centros de cultura, posições defendidas por “Lina 

no MAM-BA, reaparecem aqui agregados à ideia do que Bardi entende por museu de 

arte, ou seja, a união de valores fixados nos diferentes períodos e geografias”.  

 Segundo Zollinger (2013, p. 17), Lina Bo Bardi buscava com suas ações culturais 

“superar o limite entre Arte e arte, ou entre as expressões consideradas eruditas e aquelas 

chamadas populares, primitivas, ingênuas”. Acompanhando o pensamento da arquiteta, 

Zollinger (2013, p. 15) observa:   

 

Não existe arte com “A” maiúsculo, nem oposição entre arte erudita e 
arte popular. O nome Museu de Arte Moderna não dá conta da 
necessidade de superar e mesmo inverter essa dicotomia, em uma fusão 
que a própria arte moderna supõe, ao preconizar uma liberdade de 
meios, linguagens e ações, desfazendo os limites entre as artes.  

 

 

 O projeto do Museu de Arte Popular, de Lina Bardi, entretanto, não foi adiante. 

Limitou-se à “1ª grande exposição de arte popular do Nordeste” e à “Exposição 

Nordeste”, coletivas que reuniam elementos da cultura popular e expoentes das artes 
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visuais nordestinas. Ambas foram realizadas, em novembro de 1963, no Solar do Unhão 

(Figura 19). Na concepção de Lina Bardi (1977, p. 54) o “Museu de Arte Popular do 

Unhão pertencia ao Museu de Arte Moderna da Bahia e tinha como programa o 

levantamento do artesanato (pré-artesanato) popular de todo o país.” As obras da 

exposição deveriam integrar o futuro acervo do Museu de Arte Popular. Eram, na 

verdade, “a coleção de arte popular recolhida por Lina Bo Bardi na Bahia, do Recôncavo 

ao sertão”52, trabalho que contou “com a colaboração de Lívio Xavier, diretor do Museu 

da Universidade do Ceará, assim como do pintor e ceramista Francisco Brennand” 

(ZOLLINGER, 2013, p. 22). A ideia de Lina Bo Bardi era 

 

                                         [...] fundar um triângulo de colaboração com Lívio Xavier e Francisco 
Brennand para documentar a chamada arte popular nordestina. O 
triângulo entre Bahia, Pernambuco e Ceará exprime o sentido dinâmico 
da sua concepção para o Museu de Arte Popular. O papel deste era 
fundar uma espécie de movimento, ao mesmo tempo, de procura no 
passado e ação sobre o presente, histórico e atual, um movimento de 
reconhecimento e valorização da memória viva da arte popular 
nordestina (ZOLLINGER, 2013, p. 22). 

 
 

                                                            
52 Há notícias sobre a passagem de Lina Bo Bardi pela feira de Feira de Santana, mas não foi possível 
confirmar a informação. 
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Figura 19   Museu de Arte Popular. Exposição inaugural. Solar do Unhão, 1963. 
                    Fonte: Arquivo do MAM-BA, Salvador. 

 
 O movimento militar de 1964, ocorrido poucos meses depois da inauguração do 

Museu de Arte Popular, veio interromper os projetos da arquiteta na Bahia. Percebendo 

que “a perseguição instaurada no país impediria sua tarefa” (ZOLLINGER, 2013, p. 25), 

ela pediu demissão e voltou para São Paulo. Com isso o Museu de Arte Popular perdeu 

sua principal referência. Em 1965, Lina Bardi ainda tentou levar o acervo para uma 

exposição em Roma: “quando estava tudo pronto, na Galeria de Arte Moderna de Roma 

veio uma ‘ordem superior’ por telegrama mandando cancelar a inauguração e a mostra” 

(COSULICH, 2007, p. 92). A “ordem superior” partiu do governo militar, que considerou 

a exposição prejudicial à imagem do Brasil. O acontecimento, entretanto, não passou 

despercebido ao arquiteto e crítico italiano Bruno Zevi. Em sinal de protesto, ele escreveu 

o artigo intitulado “A arte dos pobres apavora os generais”, publicado no jornal 

L’Espresso, em 14 de março de 1965. 

 As peças voltaram para o Brasil e reapareceram posteriormente em outras 

exposições. A mais importante foi a mostra "A mão do povo brasileiro”, realizada no 
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Museu de Arte de São Paulo (Masp), na avenida Paulista, em 1969. Segundo Cosulich 

(2007, p. 95), a revista Veja, de 25 de junho de 1969, chamou atenção para a quantidade 

de peças da exposição:  

 

Dois mil objetos. Instrumentos de trabalho, rendas, colchas de retalhos, 
brinquedos, ex-votos e peças decorativas. Metade dos trabalhos veio da 
coleção particular de Pietro e Lina. Lina percorrendo [...] o Brasil num 
Jipe, não buscando o folclore ou artesanato que se repete, mas 
momentos de inspiração em que estes artistas anônimos criam obras 
dignas dos maiores mestres. 

 

 

  Em outubro de 2014, o Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, organizou a 

mostra “Maneiras de expor: arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi”, reunindo 

fotografias, desenhos, cartazes e vídeos, que resgatavam os conceitos de Lina Bo Bardi 

no campo da museografia. Mais recentemente, o Museu de Arte de São Paulo reencenou 

a mostra de 1969, em “A mão do povo brasileiro, 1969/2016”.  A exposição permaneceu 

aberta ao público, entre setembro de 2016 e janeiro de 2017 e contou com 55 peças 

oriundas da coleção original, segundo Tomás Toledo, um dos curadores. As demais peças 

vieram de colecionadores e museus diversos.   

 Parte do acervo coletado por Lina Bo Bardi se perdeu nessas idas e vindas. O que 

restou ficou guardado em caixotes, longe do público. Em 2009, o material, cerca de 800 

peças, foi exibido na mostra “Fragmentos: artefatos populares, o olhar de Lina Bo Bardi”, 

no Centro Cultural Solar Ferrão, em Salvador.  

 Ao contrário do que ocorreu com o Museu de Arte Popular, em Salvador, o Museu 

Regional de Feira de Santana conseguiu conservar, em sua totalidade, o acervo original 

de cultura popular. As peças complementam hoje o acervo do Museu Casa do Sertão, 

pertencente à Universidade Estadual de Feira de Santana, e estão catalogadas, neste 

trabalho, no “Apêndice”.    

 Curiosamente, algumas imagens das exposições concebidas por Lina Bo Bardi 

sugerem a possibilidade de um diálogo entre a arquiteta e a o escritor Eurico Alves 

Boaventura e remetem ao acervo original do museu de Feira de Santana (Figuras 20 e 

21). 
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Figura 20   Exposição “A mão do povo brasileiro”, que integrou a mostra “Maneiras de       
expor: arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi”. Museu da Casa Brasileira, 
São Paulo, 2014. 

            Foto: 2014. Fonte: Museu da Casa Brasileira, São Paulo. 
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Figura 21   Museu Regional de Feira de Santana.  
                      Fonte: Arquivo Museu Regional. 
 
 

     Ao que se sabe, Lina Bo Bardi e Eurico Alves Boaventura não se conheceram 

pessoalmente, mas a convergência das ações e projetos desses dois personagens chamam 

atenção. Lina Bo Bardi chegou à Bahia em 1958, convidada pelo então governador Juraci 

Magalhães para implantar o Museu de Arte Moderna da Bahia. Eurico Alves Boaventura, 

que passou a maior parte da vida em pontos remotos do interior do estado, atuando com 

juiz de direito, foi transferido para a cidade de Alagoinhas, coincidentemente, em 1958. 

Mais perto de sua terra natal, Feira de Santana, ele “começou também a participar mais 

intensamente dos acontecimentos relacionados com a cidade” (DÓREA, 2012, p. 48). No 

início da década seguinte escreveu uma série de cartas, chamadas de “Cartas da serra”, 

em que defendia a criação de museus para a preservação da memória sertaneja. É desse 

período também a “Carta à Câmara de Vereadores de Feira de Santana”, que propõe a 

criação do Museu do Vaqueiro.  

 A análise da produção intelectual de ambos, no início dos anos de 1960, apontam 

para uma série de aspectos em que se cruzam, particularmente, pontos de vista e ideias 

em prol da criação de museus ligados à cultura popular. A atuação de Lina Bo Bardi 

decorreu da implantação do Museu de Arte Moderna da Bahia e, em seguida, do Museu 



86 
 

de Arte Popular. Seus projetos e ações culturais eram, em geral, acompanhados por 

gráficos e textos explicativos (Figura 22).  

 

 

             Figura 22   Gráfico das atividades do MAM-BA, feito por Lina Bo Bardi (9      
nov.1959). 

                                          Fonte: Arquivo do MAM-BA, Salvador, Ba. 
 
 Um desses textos, escrito em novembro de 1963, é o que aborda a exposição 
inaugural do Museu de Arte Popular:   
 

Esta exposição que inaugura o Museu de Arte Popular do Unhão 
deveria chamar-se Civilização do Nordeste. Civilização. Procurando 
tirar da palavra o sentido áulico-retórico que a acompanha. Civilização 
é o aspecto prático da cultura, é a vida dos homens em todos os 
instantes. Esta exposição procura apresentar uma civilização pensada 
em todos os detalhes, estudada tecnicamente (mesmo se a palavra 
técnico define aqui um trabalho primitivo), desde a iluminação às 
colheres de cozinha, às colchas, às roupas, bules, brinquedos, móveis, 
armas. É a procura desesperada e raivosamente positiva de homens que 
não querem ser “demitidos”, que reclamam seu direito à vida. Uma luta 
de cada instante para não afundar no desespero, uma afirmação de 
beleza conseguida com o rigor que somente a presença constante duma 
realidade pode dar (BARDI, 1967, p. II). 
 

  A certa altura do seu raciocínio, a arquiteta indaga sobre a “matéria prima” para 

tais obras. A resposta veio clara, direta, em uma palavra: “o lixo”. A explicação 

prossegue: 
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Lâmpadas queimadas, recortes de tecidos, latas de lubrificantes, caixas 
velhas e jornais. Cada objeto risca o limite do “nada” da miséria. Esse 
limite e a contínua e martelada presença do “útil” e “necessário” é que 
constituem o valor desta produção, sua poética das coisas humanas não-
gratuitas, não criadas pela mera fantasia. É neste sentido de moderna 
realidade que apresentamos criticamente esta exposição. Como 
exemplo de simplificação direta de formas cheias de eletricidade vital. 
Formas de desenho artesanal e industrial. Insistimos na identidade 
objeto artesanal-padrão industrial baseada na produção técnica ligada à 
realidade dos materiais e não à abstração formal folclórico-coreográfica 
(BARDI, 1967, p. II). 
 

 

  Lina Bardi reafirma aqui a separação entre arte popular e folclore. Para ela o novo 

museu não deveria fundamentar-se na evocação do folclórico, tão diluído pelo mercado 

turístico e por determinados segmentos da cultura baiana, mas na energia de artefatos do 

cotidiano popular, vivos e pulsantes, que é o que ela considerava verdadeira expressão da 

identidade brasileira:  

 

Chamamos este Museu de Arte Popular e não de Folklore por ser o 
folklore uma herança estática e regressiva, cujo aspecto é amparado 
paternalisticamente pelos responsáveis da cultura, ao passo que a arte 
popular (usamos a palavra arte não somente no sentido artístico mas 
também no de fazer tecnicamente), define a atitude progressiva da 
cultura popular ligada a problemas reais (BARDI, 1967, p. II). 
 

 As ideias de Lina Bardi estão em visível alinhamento com o pensamento de Eurico 

Alves Boaventura. Isso fica evidente nas “Cartas da serra” e na “Carta à Câmara de 

Vereadores de Feira de Santana”. Na segunda “Carta da serra”, por exemplo, publicada 

no jornal Folha do Norte, em 9 de julho de 1960, ele escreveu: “Vamos ver se se consegue 

o Arquivo de Feira de Santana? E do arquivo se iria adiante. E por que não um Museu 

Municipal?” (BOAVENTURA, 2006, p. 107). A “Carta à Câmara de Vereadores de Feira 

de Santana” traz os detalhes de sua proposta para o museu: 

 

Abramos aos olhos dos indiferentes de hoje as grandes páginas rudes 
deste nosso passado, quando as mãos do homem arrancavam do 
abandono em que se viam, do nada, do nada mesmo, a riqueza que 
encheu quatro séculos e enche ainda a vida de hoje. Exponha-se, por 
exemplo, uma porta de casa de vaqueiro, toda tatuada inteiramente de 
ferros de gado, ter-se-á ao vivo a mais forte página de sociologia 
sertaneja. [...] E aí estão os couros do vaqueiro e os acessórios de 
trabalho. Aqui no sertão e nos pampas. Aqui, rude, todavia. Lá baixo, 
elegante, luxuoso. Não o importa. Depois, não se lhe há de negar a arte 
de adaptar tudo à sua vida. Sentido ecológico perfeito. E contam-se o 
bogó, o couro de cobrir a carga, os diversos tipos de corda e de laços, 
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com os usos próprios, as selas de campo e as do fidalgo, os couros para 
os surrões de vários tipos, os alforjes. Todo material de trabalho saído 
da sua inventiva e utilizado para suprir a falta de material 
industrializado lá longe. Tudo isto seria parte do Museu 
(BOAVENTURA, 2006, p. 139-140). 
 

 Dois anos mais tarde, Eurico Alves Boaventura escreveu a terceira “Carta da 

serra”, em que registrou sua presença no “1° Festival de Arte de Feira de Santana”, 

realizado em outubro de 1963. A carta, que não chegou a ser publicada na época, voltava 

a convocar os jovens da cidade para que “criassem o museu de arte popular [...]. Ao lado 

do museu de arte popular, criassem também um centro de pesquisas folclóricas nos limites 

sertanejos”53 (BOAVENTURA, 2006, p. 113). No mesmo documento, o escritor 

argumentava: 

 

Não é difícil o museu de arte popular. Os moços se congregariam e 
fariam o seu museu.  Ofertarão à cidade e às futuras gerações o trabalho 
que conseguiram brincando. O museu folclórico. Museu do homem. 
[...] Ainda são de preço modesto muitas das peças que pedem um museu 
popular. A cerâmica doméstica, encontrada nas feiras, aí está a pedir 
um exame, um estudo, uma seleção, na hora que vai desaparecendo. 
Grita a tecelagem matuta por um carinho de estudioso. Não só a das 
cestas, mas a das esteiras e a das bolsas. E a das redes. As bonecas 
seriam oferta das moças. Bonecas de pano ou de madeira. Nada de coisa 
comprada em loja. Somente coisa saída da mão do matuto ou da matuta 
(BOAVENTURA, 2006, p. 113-114). 

 

  Assim como Lina Bo Bardi, Boaventura é enfático na defesa de seus pontos de 

vista:   

 

Não se pense que uma cidade se torna importante pela parcela de 
mimetismo que carregue na sua vida, na sua arte, no seu artesanato, 
imitando a tudo e a todos. Não. Viverá ela pelo   que de seu, de próprio, 
ofereça ao mundo. [...] Antes de falar no Museu do Louvre, que ainda 
não conhece, conheça o museu feirense de arte popular. Só assim 
entenderá a vida do grande museu francês (BOAVENTURA, 2006, p. 
114). 
 

 Tanto Eurico Alves Boaventura quanto Lina Bardi consideravam que o papel de 

um museu na atualidade deveria ir além de uma postura tradicional, associada apenas à 

exibição e preservação. O escritor não chegou a desenvolver suas ideias nesse aspecto, 

talvez porque suas propostas tenham ficado em grande parte no campo teórico. Ao 

                                                            
53 Não confundir aqui “pesquisas folclóricas nos limites sertanejos” com o folclore para consumo turístico. 
No fundo, o escritor sugeria estudar e preservar os valores autênticos da cultura popular sertaneja. 
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contrário de Lina Bardi, que implantou dois museus no período em que viveu na Bahia, 

ele apenas acompanhou a criação do museu feirense como colaborador e vice-presidente 

do Conselho Diretivo da Fundação Museu Regional de Feira de Santana.  

 O projeto do Museu do Vaqueiro, imaginado por Boaventura, incluía também a 

perspectiva educacional. Para ele, o museu deveria manter “cursos de etnografia e 

antropologia sertanejas, de folclore, mormente do sertanejo e de linguagem sertaneja” e 

também um “curso de sociologia”. Além disso, teria em seu corpo operacional “um 

técnico de educação, com conhecimentos especializados em assuntos referentes às 

intenções do museu” (BOAVENTURA, 2006, p. 142).                                       

 Lina Bo Bardi, no artigo “Cinco anos entre os ‘brancos’”, observou:  

 

O Museu de Arte Moderna da Bahia não foi “museu” no sentido 
tradicional: dada a miséria do Estado pouco podia “conservar”; suas 
atividades foram dirigidas à criação dum movimento cultural que, 
assumindo os valores de uma cultura historicamente (em sentido áulico) 
pobre, pudesse lucidamente, superando as fases “culturalista” e 
“historicista” do Ocidente, apoiando-se numa experiência popular 
(rigorosamente distinta do folklore), entrar no mundo da verdadeira 
cultura moderna [...]. Não foi um programa ambicioso, era apenas um 
caminho (BARDI, 1967, p. I). 

                                   

 Ao admitir que o museu tradicional não dava contas das demandas de seu tempo, 

Lina Bardi, frequentemente, seguia em direção ao conceito do museu-escola. Segundo 

Zollinger (2013, p.16), “cada vez que concebia um museu, Lina concebia também uma 

escola: o Museu de Arte Industrial e a Escola de Arte Industrial; o Museu de Arte Popular 

e a Universidade Popular, para citar alguns”. A ideia da Universidade Popular já estava, 

em 1960, numa avaliação das atividades educativas do Museu de Arte Moderna da Bahia. 

Lina Bardi considerava que bibliotecas e museus eram edifícios públicos imprescindíveis 

para uma cidade, e não “um luxo intelectual”, insistindo que “o museu moderno” tinha 

que “ser um museu didático”, um local que pudesse “juntar à conservação a capacidade 

de transmitir a mensagem” (BARDI, 2009, p. 98-100). Sua inquietação, nesse sentido, 

era constante: 

 

De fato, qual a significação de uma peça isolada, uma obra de arte, 
mesmo se exposta com a mais perfeita técnica museográfica, se esta 
obra é “fim em si mesma”, isolada no tempo e no espaço, sem nenhuma 
ligação com o nosso tempo, sem continuidade histórica? Os visitantes, 
especialmente os jovens, olharão superficialmente os objetos, sem 
conseguir compreender a sua significação, a sua lição histórica, 
fornecedora dos meios para compreender o presente. As esculturas 
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barrocas, os santos, as pratas, os azulejos, as pinturas, os altares serão 
para os visitantes meras curiosidades artísticas. Em termos, quais serão 
esses meios didáticos? Evidentemente, comentários escritos, breves e 
sumarentos, acompanhados de fotografias com referências não 
“doutorais”, uma espécie de comentário cinematográfico. Somente 
satisfazendo tais necessidades didáticas, o Museu poderá ocupar um 
lugar vital e ser digno na gradação dos interesses humanos a serem 
satisfeitos (BARDI, 2009, p. 100-101). 

           

 As ideias renovadores de Lina Bo Bardi e a proposta do Museu do Vaqueiro, de 

Eurico Alves Boaventura, surgiram no contexto das discursões que, a partir da década de 

1960, reconfiguraram o papel do museu, alargando seu universo de atuação. Segundo 

Canclini (2013, p. 170), as transformações  

 

[...] na concepção do museu — inserção nos centros culturais, criação 
de ecomuseus, de museus comunitários, escolares, de sítio — e várias 
inovações cênicas e comunicacionais (ambientações, serviços 
educativos, introdução de vídeo) impedem de continuar falando dessas 
instituições como simples depósitos do passado.  

 

 Na concepção e implantação do Museu de Arte Moderna da Bahia, em 1960, Lina 

Bardi já recorrera a tais conceitos. Paralelamente, ela também destacaria o papel e a 

importância dos valores da cultura popular para seu projeto museológico: “Ao assumir, 

desde a fundação, a direção do MAM-BA, as possibilidades do Norte do país deram-me 

a certeza de que a inércia conservadora do Sul podia ser superada, em campo cultural, 

pela ‘tensão’ dos estudantes e pelo caráter fortemente popular do Nordeste” (BARDI, 

1967, encarte p. I). 

 Os projetos de Eurico Alves Boaventura tinham o mesmo propósito, ou seja, 

buscavam a valorização e a preservação da cultura sertaneja e nordestina. Prova disso é 

que o escritor foi transformando, ao longo dos anos, a sede de sua fazenda, a Fonte Nova, 

num pequeno museu. Lá está, ainda hoje, preservado pela família, um acervo que inclui 

móveis, utensílios doméstico, fotos de época, artefatos arqueológicos, oratórios e peças 

do trabalho e da indumentária do vaqueiro. A casa da fazenda, que fica nas proximidades 

da Serra de São José das Itapororocas, distrito de Maria Quitéria, é um também dos 

últimos exemplares da arquitetura rural na região de Feira de Santana (Figura 23).  
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                      Figura 23   Fonte Nova: Casa Museu de Eurico Alves. 
                                                 Foto: 2016.  Fonte: Arquivo Juraci Dórea. 
 
 

 Em 2014, a 3ª Bienal da Bahia promoveu uma ocupação artística nessa fazenda 

(Figura 24). O evento marcou a abertura oficial da Bienal no interior do estado e contou 

com a presença de artistas, curadores, críticos de arte, poetas e professores. Mais uma 

vez, por caminhos tortuosos, Lina Bo Bardi se encontrava com o escritor Eurico Alves 

Boaventura. É que a arquiteta já incluíra em seus planos, durante a temporada na Bahia, 

a realização de uma bienal. Na parte final do “Resumo das atividades do Museu de Arte 

Moderna da Bahia”, texto publicado na revista Contorno (n. 2, dez. 2013, p. 54-55), ela 

escreveu: “No ano de 1961 será realizada também a 1ª Bienal Nacional”. A proposta da 

arquiteta, entretanto, não se concretizou: a 1ª Bienal Nacional de Artes Plásticas só 

aconteceu em 1966, quando ela já não se encontrava na Bahia. A segunda bienal veio dois 

anos depois, e foi fechada pelo regime militar. A terceira bienal, em 2014, resultou de um 

projeto capitaneado por Marcelo Rezende, reafirmando, na fazenda Fonte Nova, o diálogo 

entre o erudito e o popular, entre o litoral e o sertão. 
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                           Figura 24   Ocupação artística da Casa Museu Eurico Alves. 
                                                       Foto: 30 mai. 2014.  Fonte: Arquivo Juraci Dórea. 
 
 
  Infelizmente, tanto os projetos de Lina Bardi quanto os de Eurico Boaventura 

foram interrompidos pelo regime militar, embora por motivos diferentes. Lina Bardi 

dirigia o Museu de Arte Moderna da Bahia e havia inaugurado o Museu de Arte Popular 

quando os militares tomaram o poder. O impacto sobre os segmentos culturais, em todo 

o país, foi imediato. A situação da arquiteta ficou insustentável na Bahia, após a realização 

de uma mostra, organizada pelos militares, no Teatro Castro Alves. Ela decidiu pedir 

demissão54 e retornar para São Paulo, onde deu seguimento à vida profissional, tendo 

realizado obras marcantes como o Museu de Arte de São Paulo (Masp) e o Sesc Pompéia. 

Três anos depois de ter deixado Salvador, ela escreveu: “A VI Região Militar, pouco 

depois de abril de 1964, ocupava o MAM-BA. Apresentava a Exposição Didática da 

Subversão. Em frente ao museu, os canhões da base de Amaralina. Cinco anos de trabalho 

duro que revelou atitudes, covardias, defecções, velhacarias” (BARDI, 1967, p. II). 

 Eurico Alves Boaventura era, na mesma época, juiz de direito na cidade de 

Alagoinhas. Perseguido por desafetos, terminou preso no afã revolucionário da primeira 

hora. Como nada justificasse sua prisão, foi liberado, mas o acontecimento, que abalou 

profundamente sua saúde, tirou-lhe a vontade de criar. Quase nada escreveu, depois disso, 

apenas dois pequenos artigos. Um deles é “O museu do couro”, em que saúda a criação 

                                                            
54 Com um telegrama, enviado ao então governador da Bahia, Lomanto Júnior, “em 12 de agosto de 1964, 
ela avisou seu desligamento” (FUNKE, 2009, p. 23).  
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do Museu Regional, publicado no suplemento cultural do Diário de Notícias (Salvador, 

Ba), na edição de 26/27 de março de 1967.  

 Curiosamente, é também de 1967 o artigo-desabafo de Lina Bardi “Cinco anos 

entre os ‘brancos’”, publicado na revista Mirante das Artes, n. 6 (nov./dez. 1967). Eurico 

Alves Boaventura faleceu em julho de 1974, deixando praticamente inédita sua obra. Lina 

Bardi ainda retornaria a Salvador, na década de 1980, onde desenvolveu alguns projetos 

em parceria com o arquiteto Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki.  

 

 

 

2.3 O acervo histórico (1967) 

 

 

 A documentação é considerada o principal instrumento de preservação de um bem 

cultural e precede qualquer outra ação museológica.  Foram identificados nos arquivos 

do Museu Regional de Arte, quatro livros (Anexos G a L) que registram o acervo 

histórico55do Museu Regional de Feira de Santana. Todos são manuscritos e ricos em 

detalhes e informações. Optou-se aqui pela utilização das quatro fontes para tratar do 

acervo, porém, no que se refere à organização do número de registro das obras, seguiu-se 

o livro de tombo56, datado de 1º de abril de 1967, que diz na abertura: “Este livro de 

páginas numeradas de 1 a 200, destina-se ao registro do acervo do Museu Regional de 

Feira de Santana. Em 1º de abril de 1967. Dival Pitombo, diretor” (Anexo H).  

 Mesmo seguindo as informações contidas neste livro, como número de registro, 

artista (autoria), título, estilo57, técnica, modo de aquisição e observações (Anexo I), 

buscou-se sempre o cruzamento dos dados com os demais livros citados e também com 

outras fontes, incluindo, quando possível, o reexame de algumas obras do acervo.  

 Para Moro (1986, p. 17) “o acervo constitui-se na primeira responsabilidade de 

um museu, pois é através de sua aquisição, interpretação e dinamização que ele se 

comunica, desenvolve sua proposta cultural”. O acervo constitui a alma do museu e define 

até mesmo a sua tipologia: museu de arte (acervos artísticos variados); museu de história 

                                                            
55Estabeleceu-se, aqui, como “acervo histórico”, as coleções iniciais, adquiridas no processo de criação do 
Museu Regional por Assis Chateaubriand. Isto é, as coleções inventariadas no livro de tombo, em 1º de 
abril de 1967, e que integravam a mostra inaugural do museu feirense, em 26 de março de 1967. 
56 Considera-se em museologia que o livro de tombo ou de registo “é o documento onde são registrados 
todos os objetos que compõem o acervo do museu” (DUPRAT, 1987, p. 15). 
57 O livro traz uma coluna não preenchida referente a esse item. 
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(acervos históricos); museu de ciências (acervos ligados às ciências naturais); museu de 

tecnologia (acervos ligados a inovações tecnológicas e científicas); e ecomuseus 

(caracterizados, entre outras coisas, por um ambiente-território demarcado 

culturalmente). 

 Aquisição é um termo técnico utilizado em museologia para designar o ato de 

adquirir acervo para um museu. A forma de aquisição pode variar de instituição para 

instituição e, até mesmo, uma única instituição pode ter adquirido e formado o seu acervo 

de diferentes maneiras, por meio de coleta de campo, doação, compra, permuta (troca) e 

legado. Vários museus são formados por meio de  

 

                                         [...] uma grande doação de peças que no conjunto podem definir ou não 
sua proposta. Quando dizemos definir ou não, é porque se muitas vezes 
as peças provenientes de uma doação ou legado, formam entre si um 
grupamento classificatório e são adequadas ao que o museu tem como 
proposta, outras vezes existe uma grande discrepância entre a coleção 
doada e a titulação ou proposta do museu a que se destina, ou mesmo 
as peças doadas formam entre si um conjunto extremamente 
heterogêneo, de várias procedências, sem possibilidades de 
estabelecimento de vínculo (CAMARGO-MORO, 1986, p. 18). 

 

 Todos os museus regionais foram constituídos por doações, que tinham como fio 

condutor as artes visuais. Embora contemplando períodos distintos da História da Arte, o 

que, em certos casos, gerava ambiguidades, as doações não chegavam invalidar a proposta 

dos museus. No caso de Feira de Santana, havia inicialmente a intenção de se criar um 

museu voltado para a civilização do couro, mas o acervo que veio para a cidade 

redirecionou tal proposta, como escreveu Alencar (PREFEITO..., 1967, p. 1):  

 

Não é nova a ideia de instalar-se, nesta terra, um museu, que servisse 
de patrimônio aos grandes trabalhos, oriundos da civilização do couro, 
da qual fomos o centro principal. O arqueólogo Eurico Boaventura, há 
muito tempo, concebeu a ideia do Museu do Vaqueiro. É verdade que 
o museu que ora se inaugura não é especialmente do vaqueiro. É até 
mais de artes plásticas, com sala especial dedicada aos trabalhos 
regionais. 
 

   

Ao sistematizar o material da pesquisa, tendo como fonte de informação o livro 

de tombo de 1967, constatou-se que praticamente todo o acervo do museu feirense 

também foi adquirido por meio de doações, vindas de várias instituições e de diversos 

segmentos da sociedade, da Bahia, do Brasil e do exterior.  Há doações do governo da 
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URSS, do governo do estado da Bahia, do Banco Baiano da Produção, da Prefeitura 

Municipal de Feira de Santana, dos Diários Associados da Bahia, do banqueiro Gilberto 

Farias, dos Diários Associados do Rio Grande do Norte, dos Diários Associados do Ceará, 

de artesãos, como o vaqueiro Otacílio de Lopes e Doro e, principalmente, de artistas. 

Consta no citado livro que apenas duas obras foram adquiridas por empréstimo: 

Autorretrato, de Raimundo de Oliveira e Paisagem baiana, de Edelweiss. 

 É curioso que o nome de Assis Chateaubriand não apareça nos documentos como 

doador de nenhuma obra. Em Feira de Santana, o senso comum sempre o considerou 

como o principal doador do acervo, principalmente da coleção inglesa. É impossível 

negar, entretanto, seu papel como entusiasta, idealizador e articulador do processo de 

formação desse e dos demais acervos dos museus regionais.   

 Ao se comparar os dados contidos nos livros de registro, pode-se dizer que o 

acervo do museu pouco mudou de 1967, data de sua criação, a 1995, ano em que foi 

transferido para a Universidade Estadual de Feira de Santana. Houve, entretanto, nesse 

período, algumas doações por partes dos artistas, conforme consta num dos cadernos de 

arrolamento do acervo, entre os quais, César Romero, Justino Marinho, Herivelton 

Figueiredo, Jader Resende, Antonio Brasileiro e Anísio Dantas.   

 O acervo do museu de Feira foi originalmente dividido em dois grandes 

segmentos: um dedicado às artes visuais, que englobava obras produzidas na segunda 

metade do século XX; o outro voltado para objetos ligados à cultura popular brasileira, 

especialmente à civilização do couro. A predominância da parte destinada às artes visuais 

sugere, à primeira vista, certa ambiguidade em relação à identificação do museu (Museu 

Regional), pela ênfase dada ao termo regional. Entretanto, como já se disse em tópico 

anterior, o museu nasceu no âmbito de um projeto mais amplo, descentralizador, a 

Campanha Nacional dos Museus Regionais, que buscava incentivar e difundir o 

conhecimento artístico nas várias “regiões” do Brasil.  

 O segmento que diz respeito às artes visuais no Museu Regional de Feira de 

Santana é bastante eclético e envolve pintura, escultura, desenho e gravura. Por razões 

metodológicas, ele será estudado observando os seguintes recortes: coleção dos artistas 

ingleses, coleção dos artistas brasileiros, coleção dos artistas baianos e coleção dos 

escultores.  

 A primeira coleção é a que reúne quase três dezenas de pintores ingleses do século 

XX, e está associada à presença e aos contatos de Chateaubriand, na Inglaterra, onde era 

embaixador. Segundo Penteado (1976, p. 276), “Londres era, no momento, excelente 



96 
 

mercado de arte. Chatô resolveu comprar lá a maior parte dos quadros para os museus 

regionais. O prof. Bardi fez boas compras, ajudado por Elsbeth Juda, conhecedora de arte 

e ligada aos pintores”. O jornalista Odorico Tavares confirmou a informação em matéria 

publicada no Diário de Notícias, por ocasião de uma mostra da coleção na inauguração 

da Biblioteca Central, em Salvador:  

 

Esta coleção foi doada ao Museu Regional de Feira de Santana pelo 
estado da Bahia, a pedido do embaixador do Brasil, em Londres, 
jornalista Assis Chateaubriand e escolhida nos ateliers e galerias da 
capital inglesa pelo casal Juda.  
[...] 
Esta coleção veio mostrar ao Brasil o que está fazendo no campo das 
artes plásticas a terra dos Beatles. A Inglaterra canta de galo no terreiro 
das artes, nos nossos tempos (TAVARES, 1970, p. 1).  

                        

 

 
 

 

Figura 25  Casal Juda e o então prefeito de Feira de Santana, João Durval Carneiro                      
visitam a exposição dos artistas ingleses na Biblioteca Central, em Salvador. 

      Foto: José Cavalcanti.  Fonte: Diário de Notícias, 5 nov. 1970. Caderno 2, p. 1. 
 

 
            Considerada como um dos pontos de destaque do museu, as obras inglesas saíram 

de Feira de Santana em três oportunidades: para a citada inauguração da Biblioteca 

Central (Salvador), em 1970 (Figura 25); para a exposição “Coleção Inglesa”, realizada 
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no Museu de Arte Moderna da Bahia (Salvador), em 2000; e para a mostra “Coleções do 

Brasil”, que reuniu obras de três museus regionais, no Centro Cultural Banco do Brasil, 

em Brasília, em 2001.  

           A exposição do Museu de Arte Moderna da Bahia aconteceu entre 12 de maio e 

27 de junho de 2000 e, mais uma vez, o público de Salvador pôde ver a coleção, 

considerada por Heitor Reis, então diretor do MAM-BA, como um “conjunto de obras 

dos mais representativos do Brasil” (REIS, 2000, p. 3). A mostra do Centro Cultural 

Banco do Brasil, em Brasília, surgiu de uma iniciativa de Marcus de Lontra58, que também 

assinou a curadoria. Intitulada “Coleções do Brasil”, reuniu, entre 9 de março e 15 de 

abril de 2001, “obras pertencentes a três museus do Nordeste, cuja magnitude, tanto em 

variedade quanto em importância, permanece desconhecida do grande público nacional” 

(COLEÇÕES..., 2001, p. 1): Museu Regional de Feira de Santana, Museu de Arte Assis 

Chateaubriand, de Campina Grande, e Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco. O 

museu de Feira participou com 30 obras da coleção inglesa, mostrada pela primeira vez 

fora do estado. Para Lontra (apud Abreu, 2001, p. 1), “Em nenhum outro museu brasileiro 

há algo parecido com esse conjunto”. Segundo Teixeira (1991, p. 7): 

 

A importância da coleção do Museu de Feira de Santana aumenta de 
valor por reunir alguns dos mais expressivos artistas plásticos ingleses 
de um único período – justamente aqueles que tiveram o forte de sua 
produção nas décadas de 50 e 60. Não se trata de obras isoladas, mas 
de um conjunto homogêneo e harmoniosos. “A coleção tem um perfil 
sistematizado, uma amarração conceitual, que lhe confere maior valor”, 
acredita Marcos Lontra. Ele explica que o acervo poderia ser exposto 
em qualquer lugar do mundo, pois possibilita uma leitura abrangente de 
um período bem definido da arte inglesa. 
 
 
 

 Trata-se de uma produção ligada à vanguarda artística internacional e, em 

particular, à arte inglesa produzida nos anos de 1950 e 1960. A coleção que está no museu 

reúne 27 artistas e 31 obras: Alan Davie, Antony Donaldson, Barry Burman, Bradley, 

Bret Whiteley, Bryan Organ, David Leverret, David Oxtoby, Derek Hirst, Derek Snow, 

Frank Auerbach, Graham Sutherland, Howard Hodgkin, Joe Tilson, John Kiki (duas 

obras), John Piper (duas obras), Louis Le Brocquy, Michael Buhler, Michael Vaughan 

                                                            
58 Marcos de Lontra Costa (1954) é crítico de arte e curador independente. Faz parte da Associação 
Internacional de Críticos de Arte. 
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(duas obras), Neville King, Patrick Procktor (duas obras), Paul Wilks, Pauline Vincent, 

Reynolds, Terry Frost, William Brooker e Wishaw.  

 Cinco artistas dessa coleção não figuram no livro de tombo, de 1º de abril de 1967: 

Bradley, Howard Hodgkin, Joe Tilson, John Kiki e Paul Wilks. Além dos artistas citados, 

não aparecem no referido livro as seguintes obras: Duas figuras sobre o mar, de Patrick 

Procktor, e Celeiro em Wiltshire, de John Piper. 

 A segunda coleção é dedicada à pintura, ao desenho e à gravura, mas ainda com 

predominância da pintura. Parte significativa das obras foi adquirida por intermédio da 

Galeria Astréia, de São Paulo. Segundo Lima (1967, p. 30), 

            

É justo destacar-se a expressiva participação da Galeria Astréia, de 
propriedade do Sr. Stefan Geyerhahn. Este, compreendendo que, com 
os museus regionais, promove-se não só o artista, como também 
amplia-se substancialmente o mercado de arte, criou condições as mais 
favoráveis, para a aquisição de telas de artistas renomados. 

  

 Essa coleção é formada por artistas brasileiros, ou residentes no Brasil, de variadas 

tendências. Todos com reconhecimento e destacada presença no eixo Rio-São Paulo e em 

sintonia com a produção moderna. São eles: Aldemir Martins, Clóvis Graciano, Di 

Cavalcanti, Djanira, Douglas Marques de Sá, Enzo Siviere, Fernando Lopes, Fernando 

Martins, Fernando Odriozola, Flávio Shiró, Frans Krajcberg, Fukushima, Harry Elsas, 

Iracema Arditi, Kazuo Wakabayashi. Manabu Mabe, Manezinho Araújo, Maria Polo, 

Nacif Ganem, Poty Lazzarotto, Quirino da Silvas, Sérgio Camargo, Thomas Ianelli, 

Teruz, Tomie Ohtake e Vicente do Rego Monteiro. 

 O destaque para a arte baiana está numa ampla coleção de pinturas, desenhos e 

gravuras. Integram esta coleção não necessariamente os artistas baianos de nascimento, 

mas aqueles que atuavam na Bahia na época da criação dos museus regionais, a exemplo 

de Leonardo Alencar, Jenner Augusto, Floriano Teixeira e Carybé. A coleção inclui 

também artistas emergentes de Feira de Santana. A numerosa presença dos artistas da 

Bahia, já se disse anteriormente, é uma das características dos acervos dos museus 

regionais, após a entrada de Odorico Tavares no processo de seleção. Tavares era 

colecionador e tinha um bom trânsito no meio artístico baiano. Os artistas são: Adelson 

do Prado, Aderbal Moura, Aureliano, Betty King, Cardoso e Silva, Calasans Neto, Carlo 

Barbosa, Carlos Bastos, Carybé, Charles Albert, Domingos Terciliano, Eckenberger, 

Edsoleda Santos, Edson da Luz, Edelweiss, Emanoel Araújo, Fernando Coelho, Floriano 

Teixeira, Francisco Liberato, Geraldo Rocha, Gilson Barbosa, Gilson Rodrigues, Hansen 
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Bahia, Henrique Oswald, Jenner Augusto, João Alves, Jorge Costa Pinto, José de Dome, 

José Maria, José Pinto, José Wagner, Juarez Paraíso, Juraci Dórea, Leonardo Alencar, 

Liana Bloise, Luiz Jasmin, Marisa Gusmão, Miguel Najar,  Nacif Ganem, Pedroso, 

Raimundo de Oliveira, Rescala, Riolan Coutinho, Rômulo Serrano, Sante Scaldaferri, 

Sônia Castro, Waldeloir Rego, Willis e Yeda Maria.  

 Pouco numerosa, com apenas oito peças, porém não menos importante, é a quarta 

coleção, dedicada à escultura. Representa também um diferencial no acervo feirense e 

reúne obras de Vasco Prado, Francisco Stockinger, Mário Cravo Júnior, Mário Cravo 

Neto, Mercedes Kruschewski, Antônio Rebouças, Mirabeau Sampaio e Manoel Bonfim.  

     O outro segmento do acervo contempla a cultura sertaneja. Para Boaventura 

(2006, p. 146), ela tinha um valor especial: 

 

    O que nos toca de mais perto é a parte tida como Museu do Couro ou 
Museu do Vaqueiro. Incipiente ainda em quantidade, porque no seu 
início, a Civilização do Couro, como a intitulou Capistrano de Abreu, 
dá bem a mostra do que pode exprimir. Todo o Brasil se viu sacudido e 
organizado ao sopro da civilização do couro. Ao lado da civilização do 
açúcar, das minas e do café, a civilização do couro se firmou ainda mais 
vigorosa e ainda hoje se faz viril e forte.  

 

 A coleção que trata da cultura sertaneja não foi ampliada com o passar dos anos, 

conforme imaginara Eurico Alves Boaventura. Salvo um ou outro objeto, doado pela 

população, o acervo se conservou com as peças reunidas para a exposição inaugural do 

museu, em 1967, que incluía objetos oriundos da Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.  

 Não era apenas para Boaventura que a ênfase na cultura popular deveria ter sido 

considerada na formação dos acervos dos museus regionais. Um comentário publicado, 

em 1968, na revista Mirante das Artes, dirigida por Pietro Maria Bardi, citava 

especialmente o caso de Feira de Santana e remetia às palavras do feirense: 

 

                                         Em nosso entender, contemplar as telas de jovens pintores ingleses que 
na própria Londres suscitam problemas de crítica dos mais sutis, por 
parte do povo de Feira de Santana, na Bahia, é um contrassenso. Em 
Feira de Santana se deveria organizar dez Museus do Couro, isto é, da 
civilização do sertão, ampliando o interesse pelo símbolo para as 
interpretações pop dos mais vivos artistas brasileiros, as histórias dos 
costumes, as lendas do Conselheiro (OS MUSEUS..., 1968, p. 17). 
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 O conjunto que representava a cultura popular era diversificado, mas o enfoque 

principal incidiu mesmo na civilização do couro, no universo do vaqueiro, no sertão. O 

livro de tombo registra trinta e nove peças ligadas ao vaqueiro de Feira de Santana, quinze 

ligadas a montaria gaúcha, cinco malas de couro e um banco, também de couro, 

provenientes de Minas Gerais, quatro peças doadas pelos Diários Associados do Rio 

Grande do Norte, uma roupa de vaqueiro, doada pelos Diários Associados do Ceará e seis 

peças oriundas de Pernambuco. Entre os objetos estavam selas diversas, indumentárias 

de vaqueiros de Feira de Santana, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, malas de 

couro, ferros de marcar gado, alforjes, surrão, cangalhas, esporas, ferrão, chocalhos, 

banco de couro, pilão e alpercatas. A relação completa das peças encontra-se no 

“Apêndice”.  

 O acervo do Museu Regional era exibido ao público, agrupado em salas distintas, 

observando o seguinte critério de leitura: artes plásticas (arte inglesa, arte brasileira e 

escultura, arte baiana, desenhos e gravuras e arte naïf) e cultura regional (que reunia as 

peças do ciclo do couro). Para melhor entendimento, ver abaixo a planta do museu com 

a referida setorização (Figura 26). 

 

             

                 1–Hall   2–Desenhos e gravuras   3–Arte baiana   4–Arte brasileira e escultura   5–Arte inglesa   
                 6–Naïfs   7–Cultura regional   8–Administração   9–Depósito   10–Sanitário  11–Sanitário 

       
         Figura 26   Planta baixa do Museu Regional de Feira de Santana com setorização. 
                                 Fonte: Arquivo Selma Soares.  
 
 O projeto museográfico foi desenvolvido pelos arquitetos responsáveis pela 

reforma do prédio, capitaneados por Jader Tavares, e contou com a participação de alguns 
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artistas59. Logo na sala da entrada, revelava ao visitante uma síntese da proposta do 

museu, que reunia, lado a lado, expressões das vanguardas modernas e artefatos 

representativos da cultura sertaneja. Sob o pórtico central, que dava acesso ao corredor, 

surgia em primeiro plano a escultura Caveira de boi, de Mário Cravo Junior. À esquerda, 

um tríptico de Jenner Augusto, uma tapeçaria de Genaro de Carvalho e uma água-forte 

do artista estoniano Evi Tihements60 dialogavam com um indumentária de vaqueiro e uma 

sela. Numa espécie de reverência à cidade, o autorretrato do pintor feirense Raimundo de 

Oliveira, aparecia à direita, ao lado da vanguarda inglesa, representada por obras de David 

Oxtoby e Robert Buhler e de um óleo de Di Cavalcanti. Para completar o cenário, 

exibiam-se, sobre um elevado, estribos e outros objetos de metal utilizados por vaqueiros 

de várias regiões. 

 No amplo salão situado à direita, estavam expostos os artistas ingleses.  A maioria 

das obras, realizada em óleo sobre a tela, impactava pela qualidade e pelas dimensões. A 

coleção é considerada pelos especialistas, como uma das mais importantes do acervo. Há 

trabalhos oriundos até da famosa Tate Galery, de Londres, como é o caso de Três torres 

de Suffolk, do pintor John Piper.  

 Como já se disse, o Museu Regional de Feira de Santana e a Galeria Ruben Berta 

(atual Pinacoteca Ruben Berta) foram instalados praticamente na mesma época, em março 

de 1967. Isso, provavelmente, influenciou a formação dos dois acervos, que têm 

características muito próximas, no que se refere aos artistas participantes. Chama atenção, 

em especial, a presença dos ingleses, que compõem coleções à parte, nas duas instituições. 

Nos demais museus regionais isso não ocorreu. É verdade que o MAC-PE recebeu um 

conjunto de gravuras, de David Hockney, intitulada Hoollywood Collection (1965).  

Hockney é, hoje, um nome de grande prestígio internacional, mas a doação feita por 

Chateaubriand, nesse caso, se limitou apenas a um artista. 

 Para a cidade de Porto Alegre foram obras de Alan Davie, Allen Jones, Bill 

Maynard, Graham Sutherland (duas obras), John Johnstone, John Piper, Mario Dubsky, 

Michael Buhler, Neville King (duas obras), Patrick Procktor e Peter Behan.  A coleção 

                                                            
59 Entrevistado, em 2014, pelo crítico Adriano Pedrosa, Emanoel Araújo declarou: “Trabalhei no Museu 
Regional de Feira de Santana, na Bahia, criado por Assis Chateaubriand, dentro do projeto de museus 
regionais, inaugurado em 1967. [...] Trabalhei na montagem, na museografia, com os arquitetos.” 
(ARAÚJO in PEDROSA, 2014, p. 1-2).  
60 Evi Tihements (1932) nasceu em Tapa, na Estônia. A gravura (água-forte), intitulada Paisagem 
Estoniana, foi doada pelo governo da URSS. É a obra nº 1, no Livro de Tombo, e aparece com a 
identificação incompleta. Um bilhete dos arquitetos e artistas responsáveis pela montagem para Odorico 
Tavares (Figura 8) sugere que outras obras estavam sendo esperadas da URSS. Não foi possível situar 
Paisagem Estoniana na classificação proposta. 
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de Feira de Santana, mais numerosa, não incluiu obras de John Johnstone, Peter Behan, 

Allen Jones, Mario Dubsky e Bill Maynard. Mas, em contrapartida, tinha trabalhos de 

Antony Donaldson, Barry Burman, Bradley, Brett Whiteley, Bryan Organ, David 

Leverret, David Oxtoby, Derek Hirst, Derek Snow, Frank Auerbach, Howard Hodgkin, 

Joe Tilson, John Kiki (duas obras), Louis Le Brocquy, Michael Vaughan (duas obras), 

Paul Wilks, Pauline Vincent, Reynolds, Terry Frost, William Brooker e Wishaw. E 

também de Alan Davie, Graham Sutherland, John Piper (duas obras), Michael Buhler, 

Neville King e Patrick Procktor (duas obras).   

 Contígua à sala dos pintores ingleses vinha a dos artistas brasileiros. Não era 

composta por muitos artistas, mas contava com obras representativas, a exemplo do óleo 

sobre tela, Pastor, de Vicente Rego Monteiro. O quadro mede 151cm x 96cm e é datado 

de 1929. Há também o expressivo conjunto dos abstracionistas nipo-brasileiros, formado 

por nomes como Manabu Mabe, Tikashi Fukushima, Tomie Ohtake, Flávio Shiró e 

Kazuo Wakabayashi.  A seleção dos artistas brasileiros para o museu de Feira remete 

mais uma vez à da Pinacoteca Ruben Berta. As duas instituições contam com vários 

artistas que participaram ou foram premiados em eventos nacionais, a exemplo das 

Bienais de São Paulo. Gomes (2014b, p. 76) observa que na coleção de Porto Alegre há 

trinta e nove artistas participantes das Bienais de São Paulo e justifica:  

 

Podemos inferir que a proximidade dos organizadores da coleção, 
baseados em São Paulo, naturalmente os levaria àquela produção com 
maior visibilidade no momento, isto é, àqueles artistas que se 
destacavam e que eram premiados nas Bienais, o maior evento de artes 
plásticas do Brasil. Mas também devemos considerar que os artistas 
presentes na coleção tiveram participação em importantes eventos da 
arte brasileira naquele momento de grande intensidade e diversidade. 

 

 No Museu Regional de Feira de Santana, a lista dos participantes da Bienal é 

também significativa. Entre os artistas premiados a partir da primeira Bienal, realizada 

em 1951, até a de 1965, estão no museu feirense: Aldemir Martins (premiado em 1951 e 

1955), Carybé (premiado em 1955), Frans Krajcberg (premiado em 1957), Manabu Mabe 

(premiado em 1959), Sérgio Camargo (premiado em 1965), Maria Bonomi (premiada em 

1965) e Fernando Odriozola (premiado em 1965). Entre os estrangeiros, Alan Davie 

recebeu o prêmio de pintura na VIII Bienal, em 1965. Outros artistas do museu de Feira 

participaram da Bienal de São Paulo no período estudado e/ou em períodos posteriores, 



103 
 

conforme consta no livro As Bienais de São Paulo, 1951-1987, de Leonor Amarante 

(1989). 

 A sala dos artistas baianos, que incluía uns poucos feirenses, contava com nomes 

que se firmaram na Bahia a partir dos anos 1950. O conjunto, evidentemente, foi definido 

por Odorico Tavares, que selecionou artistas do seu círculo de amizades e outros que, na 

época, tinham atuação destacada em Salvador. Na coleção figuram nomes como Liana 

Bloisi, Carlos Bastos, Leonardo Alencar, Luiz Jasmim, Rescala, Carybé, Riolan 

Coutinho, Eckenberger, Fernando Coelho, Francisco Liberato e José de Dome, além dos 

artistas de Feira de Santana: Carlo Barbosa, José Wagner, Edelweiss, Juraci Dórea, 

Aderbal Moura e Charles Albert. Na mesma sala ficavam obras de cinco escultores: 

Francisco Stockinger, Vasco Prado, Mercedes Kruschewsky, Mário Cravo Neto e 

Antonio Rebouças.  

 No corredor, que separava o setor de artes plásticas do conjunto regional, estavam 

as gravuras e os desenhos, predominantemente de artistas da Bahia: Nacif Ganem, Hansen 

Bahia, Juarez Paraíso, Edsoleda, Edson da Luz, Miguel Najar, Darel Valença, José Maria, 

Calasans Neto e Emanoel Araújo. Havia ainda uma pequena sala, próxima à 

administração, onde eram exibidos os artistas naïfs, como Thomas Ianelli61, Adelson do 

Prado e Cardoso e Silva, além de duas esculturas: uma de Mirabeau Sampaio, a outra de 

Manoel Bonfim.  

 A área destinada à cultura popular ficava numa ampla sala e reunia peças de 

artesanato e utensílios diversos relacionados com a civilização do couro, como se mostrou 

anteriormente. A rigor, uma pequena coleção, considerando a amplitude do universo 

abordado. No livro de tombo, os objetos desta sala representavam, em particular, “O 

vaqueiro de Feira de Santana”, mas havia objetos ligados ao ciclo do couro, proveniente 

de outras regiões do país.  Algumas paredes desse ambiente, traziam gravuras, pinturas e 

desenhos que tinham como tema o cotidiano do vaqueiro. Não era uma representação 

menos importante no museu, considerando os artistas presentes: Henrique Oswald, Poty 

Lazzarotto (com quatro gravuras), Djanira (com “Bumba meu boi”, obra não localizada) 

Caribé (com três desenhos aquarelados), Clóvis Graciano, Sônia Castro e Sante 

Scaldaferri.  

 A documentação fotográfica que se segue, contempla a expografia do Museu 

Regional de Feira de Santana em três momentos: em 06 de abril de 1967, isto é, 10 dias 

                                                            
61Thomas Ianelli ganhou, em 1962, o Prêmio Velázques (instituído, no Museu de Arte Moderna Rio de 
Janeiro, pela Embaixada da Espanha). 
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após a inauguração; em 1990, quando elaborei monografia para uma disciplina da 

graduação, do Curso de Museologia da Ufba; e, finalmente, em 1995, período em que o 

Ipac registrou a montagem existente, antes de dar início à transferência do acervo para o 

Centro Universitário de Cultura e Arte (Figuras 27 a 41). 
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    Figura 27   Hall: acervo da exposição inaugural. 
                       Data: 1967. Fonte: Arquivo do Museu Regional de Arte.  
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Figura 28   Artistas ingleses I: exposição inaugural. 
                   Data: 1967. Fonte: Arquivo do Museu Regional de Arte. 
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Figura 29   Artistas ingleses II: exposição inaugural. 
                   Data: 1967. Fonte: Arquivo do Museu Regional de Arte.  
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Figura 30   Artistas brasileiros e escultores: exposição inaugural. 
                   Data: 1967. Fonte: Arquivo do Museu Regional de Arte.  
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Figura 31   Artistas baianos: exposição inaugural. 
                   Data: 1967. Fonte: Arquivo do Museu Regional de Arte.  
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Figura 32   Naïfs: exposição inaugural. 
                  Data: 1967. Fonte: Arquivo do Museu Regional de Arte. 
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Figura 33   Secretaria: cartaz de Emanoel Araújo (à esquerda). 
                   Data: 1967. Fonte: Arquivo do Museu Regional de Arte. 
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Figura 34   Cultura regional I: exposição inaugural. 
                   Data: 1967. Fonte: Arquivo do Museu Regional de Arte.  
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Figura 35   Cultura regional II: exposição inaugural. 
                   Data: 1967. Fonte: Arquivo do Museu Regional de Arte. 
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Figura 36   Exposição do acervo na década de 1990. 
                  Data: 1990. Fonte: Arquivo Juraci Dórea.  
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Figura 37   Documentação do acervo para transferência I 
                   Data: 1995. Fonte: Ipac.  
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Figura 38   Documentação do acervo para transferência II. 
                  Data: 1995. Fonte: Ipac.  
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Figura 39   Documentação do acervo para transferência III. 
                   Data: 1995. Fonte: Ipac.  
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Figura 40   Documentação do acervo para transferência IV. 
                   Data: 1995. Fonte: Ipac. 
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Figura 41   Documentação do acervo para transferência V. 
                   Data: 1995. Fonte: Ipac. 

 

 

 Todo o acervo do Museu Regional de Feira de Santana ficava permanentemente 

exposto, salvo quando ocorriam exposições temporárias. Nessas ocasiões, como não 

existia reserva técnica, os quadros eram retirados das paredes e guardados no pequeno 
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depósito, ao lado da secretaria. Isso representava um transtorno para a administração e 

um risco para as obras, que ficavam acondicionadas precariamente num local de pouco 

mais de 12m2. Determinadas exposições exigiam a retirada de praticamente todas as obras 

das paredes. Outras, apenas a desativação de algumas salas. Nos dois casos, sempre se 

preservava a sala destinada ao acervo regional. Primeiro, pela dificuldade de refazer a 

expografia original. Depois, por falta de espaço para guardar as peças.  

 Outro aspecto que se transformou em motivo de preocupação para os 

administradores do museu foi a falta de climatização dos espaços. Era evidente que as 

variações de temperatura e umidade, características do clima feirense, comprometeriam 

com o passar do tempo a conservação do acervo. De fato, somada ao manuseio 

inadequado, a falta de climatização terminou contribuindo para danificar algumas obras. 

No início, a própria instituição incentivou tentativas amadorísticas de restauro. A partir 

de finais da década de 1990, entretanto, já com o acervo no Museu Regional de Arte 

(Centro Universitário de Cultura e Arte), as obras passaram a ser exibidas em ambientes 

climatizados e a contar com reserva técnica e restaurações feitas por profissionais 

especializados.   

 Apesar de sua importância, o Museu Regional de Feira de Santana teve que 

superar inúmeros desafios e, principalmente, situações de penúria orçamentária, para 

preservar seu valioso acervo e para desempenhar o papel para o qual fora criado, em 1967:  

difundir conhecimento, incentivar a formação de sensibilidades artísticas e preservar os 

valores identitários de Feira de Santana.  
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CAPÍTULO 3 

 

A presença do Museu Regional em Feira de Santana entre 1967 e 1985  

                          
Vive o presente das forças que o passado  

    lhe empreste e com o alento que o futuro  
    lhe possa oferecer. 

                                                               Eurico Alves Boaventura 
 

 
 

 

 

3.1 A obra de arte e a construção do conhecimento 

 

 

 A arte é sabidamente uma forma de conhecimento, mas tem suas peculiaridades. 

Ela pode dialogar, ou mesmo transitar, por áreas diversas como ciência, filosofia ou 

religião, mas tem um campo de atuação particular, específico. A percepção de uma obra 

de arte envolve, entre outras coisas, sensibilidade e contextualização, pois os conceitos, 

o gosto e os padrões estéticos variam com a geografia e com o tempo.  Observa Gombrich 

(2011, p. 36) que, no campo da arte, existem 

 

[...] sempre novas coisas a descobrir. As grandes obras artísticas 
parecem ter um aspecto diferente cada vez que nos colocamos diante 
delas. Parecem ser tão inexauríveis e imprevisíveis quanto seres 
humanos de carne e osso. É um mundo excitante, com suas próprias e 
estranhas leis, suas próprias aventuras. 

 

 A imprevisibilidade da arte a que se refere Gombrich assume maiores proporções 

com o experimentalismo que passou a dominar a produção artística a partir do século XX.  

As vanguardas levaram ao extremo o questionamento da arte como representação, 

tensionando e desconstruindo a visão tradicional que ligava as imagens artísticas às 

imagens do mundo real. Favaretto (2016, p. 36-37) diz que:  

 

[...] desde o início da modernidade, e mais ainda, em nossa atualidade, 
em toda parte, pensar a arte como conhecimento da realidade é algo 
problemático, pois tanto o real como os dispositivos da representação 
perderam a eficácia, dado o enfraquecimento do simbólico e da potência 
das imagens e de toda sorte de dispositivos de simulação. 
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 É oportuna, aqui, a observação de Hauser (1978, p. 13) sobre os vínculos que a 

arte mantém com a realidade: 

Mesmo sendo verdade que, até certo ponto, tenhamos que perder o 
nosso contato com a realidade para cairmos sob o encantamento da arte, 
não é menos verdade que, no final, toda a arte genuína nos reconduz, 
por um desvio que pode ser mais longo ou mais curto, à realidade.  

 

 Ainda que tenha reconfigurado seu campo de ação e optado por substituir, na 

contemporaneidade, a representação pela apresentação do real, a arte continua produzindo 

formas de conhecimento. Costa (2004, p. 136) destaca, em particular, que  

 

A arte se opõe ao mergulho no individualismo egoísta. Trabalha o 
incrível paradoxo de, tendo suas raízes na subjetividade e na 
interioridade, só se realizar em comunicação com o outro e com o 
mundo. Exige eco e comunicação, exige diálogo e controvérsia. Assim, 
mantém livres nossos canais de comunicação com o outro, ao mesmo 
tempo que aprimora a consciência que temos de nós mesmos. É fonte 
inesgotável de interpretação e sentido.  
 
 

 Há quem tente encontrar explicações sociológicas para as produções artísticas e 

culturais. Trata-se de uma tendência que se firmou nos últimos tempos e que representa, 

sem dúvida, inestimável contribuição para a compreensão da obra de arte e das 

circunstâncias subjetivas e materiais que motivaram seu aparecimento. Observe-se, 

entretanto, que cada geração percebe a obra de arte 

 

[...] sob um ângulo diferente e sob uma nova visão; nem se deve supor 
que um ponto de vista mais recente é mais eficiente do que um anterior. 
Cada aspecto surge na sua altura própria, que não pode ser antecipada 
nem prolongada; e, todavia, o seu significado não está perdido porque 
o significado que uma obra assume para uma geração posterior é o 
resultado de uma série completa de interpretações anteriores 
(HAUSER, 1978, p. 11). 

 

 Assim como as obras de arte, o conhecimento gerado por elas é analisado e 

estudado em conformidade com os padrões de cada época. Segundo Janson e Janson 

(1996, p. 77), a “arte tem sido considerada um diálogo visual, pois expressa a imaginação 

de seu criador tão claramente como se ele estivesse falando conosco, embora o objeto em 

si seja mudo”. Gombrich (2011, p. 39) vai mais além, especula que se 
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[...] arte significa o exercício de atividades tais como a edificação de 
templos e casas, a realização de pinturas e esculturas, ou tessitura de 
padrões, nenhum povo existe no mundo sem arte. Se, por outro lado, 
entendermos por arte alguma espécie de belo artigo de luxo, algo para 
nos deleitar em museus e exposições, ou uma coisa muito especial para 
usar como preciosa decoração na sala de honra, cumpre-nos reconhecer 
que esse uso da palavra constitui um desenvolvimento bem mais recente 
e que muitos dos maiores construtores, pintores ou escultores do 
passado sequer sonharam com ele.  
 
 

 As primeiras manifestações artísticas surgiram na Pré-História, no período 

Paleolítico e datam de cerca de 30.000 a.C. Nasceram, provavelmente, de rituais mágicos, 

associados à crença que confundia a representação com o objeto real. Não há, nesse 

período, a arte como expressão decorativa, ao contrário do que ocorreu na fase seguinte, 

Neolítica, em que o artista se afastou do realismo figurativo e se voltou para a 

geometrização e simplificação das figuras. A arte do Neolítico coincidiu com o momento 

em o homem se fixou em determinados territórios e passou a se dedicar à criação de 

animais e à agricultura.  

               Ostrower (2004, p. 301-302) observa que, afastadas do contexto em que foram 

criadas, tais obras adquiriram novas possibilidades associativas, uma vez que   

 

[...] ao recriar as formas em nossa percepção, nós as modificamos 
subjetivamente, com nosso enfoque vivencial, projetando nossas 
experiências e nossos valores para épocas e mentalidades diferentes das 
nossas. Apesar de todas essas distorções inevitáveis, entretanto, ainda 
resta um núcleo central de significados. É justamente no sentido mais 
essencial da arte, no sentido de valores e da ampliação de estados de 
consciência, que os desenhos pré-históricos nos enriquecem e nos 
comovem, a ponto de parecer-nos atuais para nossos problemas 
existenciais de hoje. Encontramos, nessas imagens, o ser humano que 
desde o início se defronta com a dimensão de sua consciência. Ele se 
percebe e sabe da própria condição humana.    
 
 

 A arte produzida no Egito e na Mesopotâmia representou realidades mais 

complexas. No Egito, era a expressão de uma sociedade estável, influenciada pela religião 

e pela certeza de vida após a morte. Isso se refletiu na edificação de obras monumentais, 

como pirâmides e templos, além de centenas de belas esculturas e pinturas. Não menos 

importante foi a arte da Mesopotâmia, criada pelos vários povos que se sucederam na 

região dos rios Tigre e Eufrates. A arte grega veio em seguida, e representou, sobretudo, 

a busca do equilíbrio e da perfeição. Monumentos como o Partenon, edificado em Atenas, 
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no século V, ainda chamam atenção por suas proporções e concepção arquitetônica. As 

esculturas gregas traduziram, em mármore, um ideal de beleza humana que permanece 

no imaginário ocidental até os dias de hoje. Com espírito prático, os romanos, embora 

seduzidos pelo ideal estético dos gregos, souberam associar a arte à engenharia.   

 O surgimento do Cristianismo fez a produção artística ocidental mudar de rumo e 

colocou a arte a serviço da fé. Consolidada em Constantinopla, a visão artística cristã 

dominou praticamente toda a Europa durante a Idade Média (entre os séculos V e XV). 

As catedrais góticas foram as edificações que melhor sintetizaram o pensamento artístico 

da época. Os dois séculos seguintes, isto é, os séculos XV e XVI, viram florescer novas 

concepções de arte, motivadas, em particular, pela ascensão do humanismo62. Essas 

concepções estavam associadas ao Renascimento, que reuniu, na Itália, artistas como 

Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo. Com o Renascimento, o público pode 

compreender, 

 

[...] sob o aspecto artístico, o ponto de vista do próprio artista e julgar a 
obra de arte, não pelo prisma de vida e religião, mas pelo da arte em si 
mesma. A arte medieval visava a interpretação da vida e a elevação do 
homem, a arte da Renascença a enriquecer a vida e deleitar o homem. 
À esfera de vida, empírica e transcendente a que se restringia o mundo 
medieval, acrescentou-se uma nova preocupação, em que tanto os 
protótipos de existência seculares como metafísicos adquiriram um 
novo significado próprio, até então não sonhado (HAUSER, 1972-
1982, p. 438). 

 

 A Contrarreforma63 voltou a colocar a religião cristã, mais uma vez, no centro da 

produção artística. O Barroco, estilo que traduziu, nos séculos XVII e XVIII, essa 

mudança de direção, não se limitou à Europa, alcançando a América no período colonial. 

Ao incentivar o sentimento religioso, a Contrarreforma “trouxe novos condicionamentos 

para as artes e se ligou intimamente ao surgimento do Barroco através da construção de 

igrejas e mosteiros com novas características arquitetônicas e plásticas” (BATTISTONI 

FILHO, 2003, p. 74).  

 O Rococó foi, em fins do século XVIII, a expressão dos anseios da aristocracia 

francesa. Entre o final do século XVIII e o início do século XIX, o Neoclassicismo 

                                                            
62 Humanismo: “Usualmente, um ponto de vista que defende o supremo valor dos seres humanos: ‘o 
homem, a medida de todas coisas’” (EDGAR; SEDGWICK, 2003, p. 166). Segundo Battistoni Filho (2003, 
p. 62), o “humanismo rejeitou a influência medieval procurando definir os limites de atuação entre a ciência 
e a religião”. 
63 Contrarreforma: reação da Igreja católica à Reforma.  
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pretendeu retomar os valores da antiguidade clássica. Também chamado de 

Academicismo, uma vez que o ensino artístico passou a ser ministrado nas academias 

oficiais, defendia a ideia de que a arte não deveria imitar “as formas da natureza, mas as 

que os artistas clássicos gregos e os renascentistas italianos já haviam criado” (SANTOS, 

1989, p.122). O Romantismo, o Realismo e o Impressionismo completaram os projetos 

artísticos do século XIX. No Romantismo, os pintores valorizavam a cor e a emoção. No 

Realismo, por influência da Segunda Revolução Industrial64, a arte se afastou dos temas 

mitológicos e históricos e se fundamentou na realidade cotidiana. O Impressionismo foi, 

entre os três movimentos, o que mais impactou os caminhos da pintura ocidental. Nasceu 

a partir de uma exposição realizada, em 1874, em Paris, que reuniu cerca de 30 artistas, 

entre os quais estavam Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Claude Monet, Edgar Degas 

e Camille Pissarro. Segundo Sproccati (1994, p. 126), a 

 

[...] viragem fundamental provocada pela pintura impressionista 
consiste, de fato, na alteração do modo de ver a natureza e, em geral, o 
mundo exterior, e de os reproduzir na tela com um imediatismo quer 
temporal quer sensível. A sua intenção é captar o instante de uma 
realidade em constante movimento e que, a cada mutação da luz, muda 
de aspecto e de verdade. O tema que o artista escolhe deixa de ser 
relevante, passando a sê-lo o modo como é captado pelo pintor naquele 
preciso momento de luz, naquele instante irrepetível de vida 
fenomênica, atmosférica, e como tal reproduzida no quadro.  
 
 

 A experimentação e a irreverência marcaram a arte do século XX.  O período, 

caracterizado por “enorme riqueza, complexidade, multiplicidade e simultaneidade de 

ideias” (STANGOS, 1991, p. 7), está associado ao que se convencionou chamar arte 

moderna, que envolve um número muito grande de movimentos artísticos. Surge no 

mesmo período o conceito de vanguarda65, que “privilegia a abordagem inovadora e 

revolucionária, recusando a ‘tradição’ como ponto de referência obrigatório” 

(SPROCCATI, 1997, p. 282). Observa Stangos (1991, p. 7) que “embora essa paixão 

antitradicional pela renovação e pela mudança fosse típica de todas as artes, ela foi mais 

                                                            
64 A Segunda Revolução Industrial começou em meados do século XIX e envolveu o desenvolvimento de 
novas tecnologias industriais, particularmente, no que se refere ao uso da eletricidade, do aço e dos 
combustíveis fósseis. 
65 Segundo Sproccati (1997, p. 282), há, do ponto de vista cronológico, “uma vanguarda histórica, situada 
nos três primeiros decênios do século (e formada pelo Expressionismo, Cubismo, Futurismo, 
Abstracionismo, Dadaísmo, Construtivismo e Surrealismo) e uma vanguarda recente, que, no segundo pós-
guerra, retoma atitudes análogas tentando renovar o seu valor propositivo (Arte Conceitual, Minimalismo, 
Arte Pobre, etc.)”.  
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patente nas artes visuais, e foi nelas que primeiro prevaleceu e, depois, lentamente 

conquistou uma aceitação pública mais geral”.  

 Entre os vários movimentos artísticos que surgiram na primeira metade do século 

XX, estavam os seguintes: Expressionismo, Fauvismo, Cubismo, Futurismo, 

Abstracionismo, Dadaísmo e Surrealismo. O Expressionismo, por exemplo, teve origem 

na Alemanha, liderado por artistas como Ernst Ludwig Kircher, Emil Nolde e Karl 

Schmidt-Rottluff. Os artistas desse período, especialmente os do grupo Die Brücke, se 

reportavam à sociedade moderna e comentavam “seus aspectos mais negativos: a 

prostituição, a miséria, a exploração, a opressão, a dor, a injustiça [...], através de uma 

expressão deformada e deformante, alheia às coordenadas da cultura ocidental” 

(SPROCCATI, 1997, p. 148-149). 

 O Fauvismo desenvolveu-se, em Paris, paralelamente ao Expressionismo. Les 

fauves, ou as feras, como eram chamados artistas do grupo, elegeram, como caminho, a 

explosão cromática e a simplificação das formas. O Cubismo nasceu por iniciativa de 

Pablo Picasso e Georges Braque. Les Demoiselles d’Avignon, pintada por Picasso, em 

1907, foi a obra que abriu espaço para o aparecimento desse movimento que significou 

uma verdadeira revolução na arte ocidental.  Golding (1991, p. 38) considera que apesar 

das  

 

[...] óbvias incongruências e mudanças de estilo, Les Demoiselles 
acabou parecendo, como ocorre com todas as grandes obras de arte, 
esplendidamente inevitável. O fato de não podermos hoje visualizá-lo 
de outra forma serve para demonstrar que ao criar suas próprias leis, o 
quadro criou novos cânones de beleza estética ou, para dizê-lo de 
maneira diferente, destruiu as distinções tradicionais entre o belo e o 
feio. Se o Fauvismo pertencia tanto ao século XIX quanto ao século 
XX, Les Demoiselles anunciou uma nova era em arte.  
 
 

 O Futurismo nasceu associado à figura do escritor Filippo Tommaso Marinetti e 

de seu manifesto, publicado em 1909, no jornal parisiense Le Figaro. Polêmico sob todos 

os aspectos, e em particular, pela pregação demolidora contra o passado, o manifesto 

dizia:  

 

                                         Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma 
nova beleza: a beleza da velocidade. Um carro de corrida cujo capô é 
adornado de grandes tubos, qual serpentes de hálito explosivo — um 
automóvel que ruge e parece cavalgar uma metralha é mais belo que a 
Vitória de Samotrácia. (MARINETTI, 1909 apud HUMPHREYS, 
2001, p. 11). 
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 A intensa experimentação levada a efeito no século XX conduziu a criação 

artística ao Abstracionismo. O afastamento das reproduções naturalistas tornou-se cada 

vez mais comum no campo da pintura, facilitando o aparecimento da arte abstrata, em 

que não havia relação objetiva entre formas e cores representadas e o mundo real: “Assim, 

uma tela abstrata não representa a realidade que nos cerca, nem narra com imagens uma 

cena histórica, literária, religiosa ou mitológica” (PROENÇA, 2005, p. 186). Duas 

correntes predominavam nesse movimento: o Abstracionismo Informal (cores e formas 

organizadas livremente) e o Abstracionismo Geométrico (organização de cores e formas 

com rigor geométrico). O artista holandês Piet Mondrian filiava-se à segunda corrente e  

 

                                         [...] quis construir seus quadros a partir dos elementos mais simples: 
linhas retas e cores puras. Ansiava por uma arte de clareza e disciplina 
que refletisse, de algum modo, as leis objetivas do universo. Mondrian, 
como Kandinsky [Vassili Kandinsky ] e Klee [Paul Klee], tinha algo de 
místico e queria que sua arte revelasse as realidades imutáveis 
subjacentes nas formas em permanente mudança da aparência subjetiva 
(GOMBRICH, 2011, p. 582). 

 
 
 Costuma-se ligar a criação do Dadaísmo a um grupo de artistas reunidos em torno 

do Cabaré Voltaire, fundado em 1916, em Zurique, pelo escritor e filósofo alemão Hugo 

Ball. Mas algumas obras do francês Marcel Duchamp, anteriores a essa data, anteciparam 

o estado de espírito que influenciou o movimento.  “Esse estado de espírito já era 

endêmico na Europa antes da guerra66, mas o conflito deu novo impulso e urgência ao 

descontentamento que muitos artistas plásticos e poetas jovens já sentiam” (ADES, 1991, 

p. 82). No Dadaísmo, predominam o radicalismo estético, a colagem de elementos e o 

nonsense. Ele “tem sido chamado de niilista, e seu objetivo era, na verdade, deixar claro 

ao público que todos os valores estabelecidos, morais e estéticos, haviam perdido seu 

significado em decorrência da Primeira Guerra Mundial” (JANSON; JANSON, 1996, p. 

380).  

 Capitaneado pelo escritor André Breton surgiu no primeiro pós-guerra (década de 

1920), na França, o Surrealismo. O movimento mantinha certa influência do Dadaísmo, 

em especial no que diz respeito ao automatismo psíquico, mas, segundo Sproccati (1997, 

p. 208), incorporava dois outros pensamentos: “o psicanalítico e o marxista, que darão ao 

                                                            
66 Trata-se da Primeira Guerra Mundial, que envolveu vários países da Europa entre 1914 e1918.  
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movimento uma orientação precisa e por vezes dogmática, mas que também provocarão 

as frequentes cisões, rupturas e excomunhões que, com o decorrer dos anos, se 

verificaram no seio do grupo”. 

 A recuperação dos países da Europa e o crescimento da economia dos Estados 

Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, coincidiu com o aparecimento de novos 

movimentos artísticos, entre os quais o Expressionismo Abstrato, a Arte Concreta e a Pop 

Art. O Expressionismo Abstrato representou uma das correntes pictóricas do 

informalismo que se desenvolveu, em Nova Iorque, nos anos 1950. Influenciou o 

Abstracionismo brasileiro, nas décadas de 1950 e 1960. Vernaschi (2007, p. 173) atribuiu 

a disseminação do Abstracionismo, no Brasil, ao artista Samson Flexor, que, em 1951, 

criou em São Paulo o Atelier Abstração. Para ela, nomes como o próprio Samson Flexor, 

Wega Nery, Antonio Bandeira, Iberê Camargo, Tomie Ohtake, Manabu Mabe, Fayga 

Ostrower e Yolanda Mohalyi traduziam a “vertente do Abstracionismo brasileiro, 

informal, gestual, expressionista e lírico” (VERNASCHI, 2007, p. 173).  

 A década de 1950 viu surgir no Brasil também a Arte Concreta. A presença e a 

premiação do artista suíço Max Bill na I Bienal de São Paulo foram fundamentais para a 

consolidação dessa tendência no país. Segundo Gullar (1985, p. 208), não havia 

inicialmente diferença entre Arte Concreta e Arte Abstrata, a “diferença começa a se 

estabelecer em 1936, quando Max Bill emprega a expressão Arte Concreta para designar 

uma arte construída objetivamente e em estreita ligação com problemas matemáticos”.  

 Dois grupos representavam a Arte Concreta no país: o do Rio de Janeiro e o de 

São Paulo. A I Exposição Nacional de Arte Concreta, realizada no Museu de Arte 

Moderna de São Paulo (1956) e, depois, no Ministério da Educação e Cultura (Rio de 

Janeiro, 1957), reuniu os artistas concretos dos dois estados e, segundo Gullar (1985, p. 

229), revelou claramente “as divergências entre os dois grupos: os cariocas, de modo 

geral, mostravam uma preocupação pictórica, de cor e matéria, que não havia nos 

paulistas, mais preocupados com a dinâmica visual, com exploração dos efeitos da 

construção seriada”. Dessa dissidência nasceu, em 1959, por iniciativa dos artistas do Rio 

de Janeiro, o Grupo Neoconcreto. 

 A Pop Art surgiu em Londres67, em meados dos anos 1950, mas “sua imagética 

era em grande parte baseada na mídia norte-americana que vinha invadindo a Inglaterra 

                                                            
67 Dois nomes são fundamentais para o surgimento da Pop inglesa: Richard Hamilton e Eduardo Paolozzi. 
Hamilton é autor de uma emblemática colagem, de 1956, cujo título é O que torna os lares de hoje tão 
diferentes, tão atraentes?. 
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desde o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, não nos surpreende que a nova arte 

tivesse um apelo especial para os americanos na década seguinte” (JANSON; JANSON, 

1996, p. 395).  

 A Pop Art era a expressão da sociedade de consumo e do cotidiano dos grandes 

centros urbanos. Seus temas focavam artigos e desejos da cultura de massa, como 

automóveis, eletrodomésticos e produtos de supermercado. Os artistas desse período se 

aproximaram da publicidade e do cinema, explorando inclusive imagens dos mitos da arte 

cinematográfica, a exemplo das obras de Andy Warhol, que reproduziram à exaustão, e 

em cores vibrantes, o rosto da atriz Marilyn Monroe. Segundo Osterwold (2007, p. 6), “a 

Pop Art oscila entre as perspectivas eufóricas assentes na noção de progresso, e aquelas, 

mais pessimistas, de grandes catástrofes”. Ele explica que não se pode separar a cultura 

pop dos modos de vida que caracterizaram os anos de 1960 e vai além:  

 

O pop é uma manifestação cultural essencialmente ocidental, nascido 
no contexto de uma sociedade industrial capitalista e tecnológica. Os 
Estados Unidos estão no centro deste programa. Para o resto do mundo 
ocidental, em particular para a Europa, estes contributos terão por 
consequência a americanização crescente da cultura (OSTERWOLD, 
2007, p. 6). 

 

 Inicialmente localizada em Londres e Nova Iorque, a Pop Art teve repercussão 

internacional. No Brasil, há quem identifique influências da Pop Art nos artistas que 

integraram as exposições Opinião 65 e Opinião 66, realizadas respectivamente em 1965 

e 1966, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e já citadas anteriormente. Mas, 

considerando que o país ainda não alcançara o patamar de consumo e de urbanização dos 

grandes centros, outros preferem minimizar a presença da Pop no país e falar de um 

projeto artístico mais crítico, também presente no Brasil, nos anos de 1960: o da Nova 

Figuração. Duarte (2008, p. 48), tentando estabelecer a diferença entre a Pop e a Nova 

Figuração no Brasil, explica:  

 

Em 1964, surge, no Brasil uma vertente da produção artística que irá se 
opor tanto ao Abstracionismo Informal quanto às rigorosas correntes 
concreta e neoconcreta que estiveram em curso nos quatorze anos 
precedentes. São obras que apressadamente foram associadas à Pop 
americana, mas que, nos artistas mais significativos, guardam 
marcantes diferenças em relação àquelas produzidas na sociedade de 
consumo avançada: a Nova Figuração. 
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 O fato é que sempre foram tênues as fronteiras entre as duas propostas artísticas. 

Para Peccinini (2007, p. 211), os aspectos mais importantes “para arte dessa década 

consistem no desejo de realidade e no retorno à figura. A figura podia ser tanto alusiva de 

estados subjetivos e sentimentais, questões políticas, science fiction, utopias, feminismo, 

denúncia de opressão política”. Ela considera que a Pop Art norte-americana sofreu certa 

diluição no Brasil e que a volta à figura, na década de 1960, assumiu aqui “características 

próprias, principalmente dada a situação política, em que o interesse popular e social, que 

impregna as manifestações artísticas, entram em confronto com o regime militar e 

ditatorial” (PECCININI, 2007, p. 212). 

 A agitação desse período reverberou nas manifestações artísticas da Bahia dos 

anos de 1960, com maior ou menor propriedade. A década iniciou com uma rápida mas 

decisiva passagem da arquiteta de Lina Bo Bardi pelo Museu de Arte Moderna da Bahia 

e sob o impacto do Cinema Novo. A defasagem das artes visuais na Bahia em relação à 

cena artística nacional era visível, e muitos artistas locais ainda repetiam fórmulas das 

primeiras fases do Modernismo brasileiro. Não se pode deixar de destacar, entretanto, a 

atuação de Juarez Paraíso à frente da Galeria Convivium, espaço que, entre 1965 e 1967, 

trouxe para a Bahia nomes exponenciais da arte brasileira. Outra contribuição 

significativa para atualização da produção plástica local foi a realização, em 1966, da I 

Bienal Nacional da Artes Plásticas, no Convento do Carmo, em Salvador, evento que 

além de exibir os obras dos principais artistas brasileiros da época, premiou dois artistas 

de influência pop, Lenio Braga e Reinaldo Eckenberger. 

 Os rápidos comentários sobre a História da Arte, aqui apresentados, com ênfase 

na arte moderna e, em particular, na Pop Art e seus desdobramentos no Brasil, têm o 

propósito de esclarecer o contexto em que ocorreu a criação do Museu Regional de Feira 

de Santana. A formação dos acervos dos museus regionais, como já se disse antes, não 

priorizou a ideia de coleções rigorosamente homogêneas. Ao contrário, reuniu obras e 

artistas de períodos e características diversas. Havia, no entanto, um aspecto que 

diferenciava o acervo do Museu Regional de Feira do dos demais museus criados por 

Assis Chateaubriand: todas as obras pertenciam ao século XX e estavam em sintonia com 

os conteúdos e as experimentações da época. Curiosamente, a maioria das obras era da 

década de 196068. Não foi possível identificar a data de criação de todas as obras, algumas 

                                                            
68 Os demais museus regionais tinham acervos mais ecléticos: a Pinacoteca Ruben Berta, por exemplo, 
contava com obras do século XVII e XIX e o Museu de Arte Assis Chateaubriand (de Campina Grande), 
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não traziam tal informação, mas entre as que foram analisadas apenas cinco não 

pertenciam à citada década: Pastor, óleo de Vicente do Rego Monteiro (1929), Celeiro 

em Wiltshire, óleo de John Piper (1942), Boi, bico de pena de Clóvis Graciano (1948), 

Caveira de boi, escultura de Mario Cravo Júnior (1952) e Homem na poltrona, óleo de 

Barry Burman (1957). Isso singulariza o museu feirense e permite concluir que, salvo 

pela presença de umas poucas obras, o acervo foi formado praticamente no “calor da 

hora”, tanto no que se refere à produção dos trabalhos quanto em relação aos padrões 

estéticos das vanguardas da época.  

 Um olhar mais minucioso revela que o acervo do Museu Regional de Feira de 

Santana reuniu, lado a lado, nomes referenciais da Pop Art inglesa — como Alan Davie, 

John Piper e Grahan Sutherland — e artistas emergentes. Entre os emergentes, alguns 

alcançaram reconhecimento e lugar de destaque no campo da arte. Outros não. 

Impossível, entretanto, não concordar com Krawczyk (2014, p.145):  

 

                                         Se as apostas foram bem-sucedidas ou não, o fato é que a ousadia em 
selecionar pinturas cuja tinta mal havia secado, elaboradas pelas mãos 
afoitas daqueles visionários dos anos 1960, trouxe até hoje latente o 
espírito de uma época culturalmente revolucionária. E que influenciou 
sucessivas gerações de brasileiros que miraram essas expressões 
oriundas do além-mar. 

 
 
 Krawczyk refere-se especificamente às obras inglesas da Pinacoteca Ruben Berta, 

mas sua observação se aplica também ao museu de Feira de Santana, tanto no que diz 

respeito à composição do acervo quanto em relação às influências que exerceu sobre os 

artistas da cidade. As influências sobre os feirenses serão assunto do próximo tópico.  

 Além dos ingleses, o acervo do museu feirense conta com um número 

significativo de artistas brasileiros e baianos, cujas obras também estavam em sintonia 

com a produção dos anos de 1950 e 1960. Cabem aqui algumas observações sobre o lugar 

que tais artistas ocupavam na arte brasileira, uma vez que a maioria surgiu no período em 

que as manifestações artísticas já sinalizavam para o ecletismo e pluralidade de caminhos 

que iriam caracterizar a segunda metade do século XX.  

 No Museu Regional de Feira de Santana há obras de representantes das primeiras 

fases do Modernismo brasileiro. É o caso de Di Cavalcanti e de Vicente do Rego 

                                                            
com alguns representantes da pintura acadêmica brasileira. Paralelamente, os dois museus exibiam em seus 
acervos também obras da década de 1960. 
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Monteiro, que participaram da Semana de Arte Moderna de 1922, e de Orlando Rabello 

Teruz. As telas de Di Cavalcanti e Teruz, entretanto, são, respectivamente, de 1967 e 

1966. Expressivo é o grupo do Abstracionismo Informal, representado por Maria Polo e 

pelos nipo-brasileiros, que se destacaram na cena artística brasileira nos anos 1950 e 

1960: Flávio Shiró, Kazuo Wakabayashi, Manabu Mabe, Tomie Oktake e Tikashi 

Fukushima. Ainda no plano artístico nacional, podem ser citados artistas como Sérgio 

Camargo, Aldemir Martins, Clóvis Graciano69 e Thomaz Ianelli.  

 Provavelmente, seguindo o projeto modernista de identificar, nas manifestações 

da arte do povo, as verdadeiras expressões da brasilidade, o acervo do museu de Feira 

soube valorizar a produção naïf: Manezinho Araújo, Adelson do Prado, José Pinto, 

Marques de Sá, Willys, Iracema Arditi70, Cardoso e Silva e João Alves.  

 Entre os artistas que atuavam no cenário regional, havia representantes da primeira 

geração modernista da Bahia, inclusive os três nomes centrais do período: Mario Cravo 

Júnior, Genaro de Carvalho e Carlos Bastos. Havia também obras dos artistas que, ao 

lado desse trio pioneiro, ajudaram a consolidar o modernismo local: Jenner Augusto, 

Caribé, Raimundo de Oliveira, Leonardo Alencar, Fernando Coelho, Rescala, Yeda 

Maria, Calazans Neto, Floriano Teixeira e Sante Scaldaferri. A influência da Pop Art e 

da Nova Figuração podia ser percebida nos trabalhos de Reinaldo Eckenberger, Francisco 

Liberato71, Aderbal Moura e Juraci Dórea72.  

 A gravura e o desenho reuniam artistas dos mais diversos caminhos, alguns 

reconhecidos no Brasil e no exterior, entre os quais, Poty Lazarotto, Frans Krajcberg, 

Zoravia Bettiol73, Fernando Odriozola, Maria Bonomi, Darel Valença, Juarez Paraíso, 

Emanoel Araújo, Henrique Oswald, Riolan Coutinho, Edson da Luz e Sônia Castro.  

                                                            
69 Clóvis Graciano integrou o Grupo Santa Helena, que reuniu nos anos de 1930, em São Paulo, nomes 
como Francisco Rebolo Gonsales, Mario Zanini, Alfredo Volpi e Aldo Bonadei.  
70 Segundo D’Ambrósio (2007, p. 256), Iracema Arditi (1924-2006) foi, no exterior, “uma das maiores 
responsáveis pela divulgação da pintura naïf, principalmente pelas várias exposições que organizou na 
França”. 
71 Duas obras de Francisco Liberato de Mattos (Chico Liberato) faziam parte do acervo: Imagem de menino 
e Caixa de duas faces. Esta última está desaparecida. O artista participou da mostra Opinião 66, coletiva 
que reuniu, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, os principais artistas brasileiros influenciados 
pela Pop Art e pela Nova Figuração. 
72 Juraci Dórea e Aderbal Moura, na época, dois jovens artistas de Feira de Santana, aproximaram-se de 
Chico Liberato durante as visitas que ele fazia ao irmão, Manoel Liberato, arquiteto que residiu durante 
certo tempo na cidade. 
73 Zoravia Bettiol recebeu, em 1966, o prêmio nacional de gravura na 1ª Bienal Nacional de Artes Plásticas 
da Bahia.  
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 A coleção das esculturas, vinculava-se à produção tipicamente modernista e exibia 

expressões do Sul e do Nordeste. Destaque para Mário Cravo Júnior, Mário Cravo Neto, 

Mirabeau Sampaio, Francisco Stockinger e Vasco Prado.  

 O acervo do Museu Regional de Feira de Santana, como se pôde perceber, reunia 

nomes fundamentais da arte do século XX. Duas vertentes artísticas se sobressaiam no 

conjunto, quer pelo número de obras, quer pela sintonia com o momento em que tais obras 

foram produzidas, quer pelos artistas que as integravam: a Pop Art inglesa e o 

Abstracionismo Informal. Não é difícil imaginar o impacto de um acervo com tais 

características sobre a comunidade e os artistas locais. Feira de Santana, embora já 

despontasse, nos anos de 1960, como uma promissora cidade no estado, ainda mantinha 

certo recato em relação às vanguardas artísticas. É provável, portanto, que para uma 

parcela da população, o museu tenha provocado estranhamento. Não só pela inovações 

artísticas que trazia, mas também pela musealização de objetos do cotidiano, como selas, 

gibões e ferros de marcar gado.  

 Para os artistas e para as novas gerações, entretanto, ele representou uma 

perspectiva atualizadora e, sobretudo, um grande contributo no processo de difusão do 

conhecimento e de formação intelectual, como se verá a seguir. 

 

 

 

 

3.2 A importância do Museu Regional para a difusão do conhecimento e formação 

dos artistas visuais de Feira de Santana 

 

   

 O Museu Regional desempenhou papel relevante enquanto instituição didático-

educativa em Feira de Santana. Localizado na rua Geminiano Costa, 255, nas 

proximidades de dois grandes centros de ensino, o Colégio Municipal Joselito Amorim e 

a Escola Estadual Agostinho Fróes da Motta, além de ser vizinho da Biblioteca Municipal 

Arnold Silva, ele era diariamente visitado por inúmeros estudantes, conforme 

depoimentos de artistas e de antigos funcionários da instituição (Figura 42). Classificado 

como um museu tradicional e ainda um pouco distante das novas práticas museológicas, 
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ele conseguiu estabelecer, a partir de meados da década de 1960, produtivas inter-relações 

com a comunidade e com os artistas de Feira de Santana.   

 

 

Figura 42   Estudantes visitam o acervo do Museu Regional (década de 1990). 
                   Foto: Washington Nery. Fonte: Feira Hoje, 23 mar. 1992, p. 3.  
 
 
  A proximidade do Colégio Municipal Joselito Amorim funcionou de forma 

espontânea para reafirmar a importância das ações educativas que podem ser 

desenvolvidas pelos museus. O artista visual Silvio Portugal, por exemplo, observa que 

“ainda criança” começou  

 

                                         [...] a frequentar o Museu de Regional de Feira de Santana, que era no 
início anexo ao Ginásio Municipal Joselito Amorim [...] e era 
praticamente uma extensão do ginásio municipal, pois os professores 
de arte e história principalmente faziam incursões periódicas com os 
seus alunos ao museu, desde a sua inauguração em 1967, e isso já me 
instigava desde então (PORTUGAL, 2017, depoimento). 

 

  O museu chegou à cidade cercado de grandes expectativas, como comprova 

Alencar (1967, p. 1), em depoimento publicado na véspera da inauguração: 

  

Essa instituição, criada com a colaboração da Feira, deve cumprir as 
suas finalidades. Não pode se restringir a mostrar as exposições da sua 
inauguração. Sempre tem que abrir as suas portas para prestigiar os 
artistas locais, para promover palestras, conferências e debates. 
Provocar o diálogo franco com os jovens, oferecendo-lhes a grande 
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oportunidade de dilatar os seus conhecimentos, no aperfeiçoamento do 
que, com esforço próprio e dedicação têm aprendido.  

 

 Um documento datilografado e sem data, encontrado no arquivo do museu (Anexo 

M), revela a preocupação com atendimento ao público e, em especial, aos estudantes. Fala 

em lançamentos de livros, cursos e simpósios, mostrando que, além das visitas ao acervo 

e das exposições temporárias, o museu pretendia oferecer programação mais ampla à 

comunidade, o que de fato ocorreu. Não, talvez, na proporção sonhada pelos feirenses, 

pois à Fundação Museu Regional de Feira de Santana, criada para administrar o museu, 

não foram destinados quaisquer recursos.  

 Eis o que diz o documento: “O Museu realiza durante o ano grande número de 

exposições, lançamentos de livros, cursos e simpósios. Suas salas estão constantemente 

repletas de estudantes locais e visitantes que recebem aulas ministradas pelo diretor da 

instituição” (Anexo M). 

            A seguir, com a designação “Outras informações”, constam dados referentes ao 

horário de funcionamento, endereço e até a possibilidade do agendamento de visitas de 

estudantes, que seriam recebidos pelo então diretor Dival Pitombo: 

 

                                         Horário de visitas: Todos os dias das 14:00 às 18:00 h. 
               Segundas-feiras: das 9:00 às 12:00 h e das 14:00 às               

18:00 h. 
                                         Endereço: rua Prof. Geminiano Costa, s/n. 
                                         Telefone: 221-3011     DDD – 075 
                                         Diretor: Prof. Dival da Silva Pitombo 

Os colégios que marcarem visitas com antecedência, poderão participar 
das aulas ministradas no Museu (Anexo M). 
 

 

 O horário de funcionamento diferenciado nas segundas-feiras era motivado pelo 

“dia da feira”. Como a grande feira de Feira de Santana acontecia sempre nas segundas-

feiras, e trazia para a cidade muitos turistas e visitantes, o museu ampliava o horário de 

funcionamento nesse dia para recebê-los. Convém dizer que, na época, os três grandes 

atrativos turísticos da cidade eram a feira livre, o Campo do Gado e o Museu Regional.   

 Em artigo publicado no jornal Feira Hoje, sete anos após a criação do Museu 

Regional, Pitombo (1974, p. 5) chama atenção para o significado da presença da entidade 

em Feira de Santana: 

 



136 
 

                                         Ninguém põe em dúvida a influência que tem exercido no campo das 
artes plásticas em nosso meio, realizando, constantemente, exposições, 
presidindo iniciativas culturais, promovendo cursos, palestras, 
conferências e aulas [...]. Isto lhe tem valido uma popularidade entre a 
classe estudantil, que, hoje, já procura o museu espontaneamente, para 
pesquisas, trabalhos e observações no âmbito de sua especialidade.  

 

 No ano seguinte, também em artigo publicado no Feira Hoje, ele voltou a 

comentar o desempenho do museu no processo educativo da cidade: 

 

Somente quem acompanhou, com determinado interesse, o 
desenvolvimento cultural de nossa gente no setor artístico, pode avaliar 
o êxito da função pedagógica exercida pelo Museu Regional em nosso 
meio. [...] 
Contando sempre com a colaboração da juventude das escolas, cujo 
interesse vimos crescer na razão direta do tempo, sentíamos o estímulo 
suficiente para realizar, com entusiasmo, esse trabalho altamente 
compensador para o nosso idealismo. 
[...] 

                                      Apesar das dificuldades que ele enfrenta (comuns a todas as 
instituições do gênero), vem realizando uma obra que não se 
limita apenas ao interesse turístico. Mas atinge o campo 
pedagógico com um saldo animador (PITOMBO, 1975, p. 3).  
 
  

 O jornalista Franklin Machado, que sempre teve participação ativa no movimento 

cultural de Feira de Santana e acompanhou a história da instituição, concorda com 

Pitombo, e estende a influência do museu aos artistas: “É notório que o museu estimulou 

e inspirou uma geração de artistas plásticos de Feira de Santana, conhecidos hoje em todo 

o estado e até no exterior” (MACHADO, 1995, p. 18). 

 De fato, os artistas visuais que atuaram em Feira de Santana a partir do surgimento 

do Museu Regional reconhecem a importância da entidade na definição e/ou no 

desenvolvimento de suas carreiras.  No mapeamento preliminar, realizado durante a 

pesquisa, foi possível elaborar uma extensa lista de artistas que foram influenciados pela 

presença da instituição, o que comprova a amplitude da performance do Museu Regional 

de Feira de Santana.  Os nomes são muitos, mas, por razões metodológicas, este trabalho 

estuda a contribuição do museu para a formação dos seguintes artistas: Caetano Dias74, 

                                                            
74 Caetano Dias (Feira de Santana, Bahia, 1959). Estudou Letras Vernáculas na Universidade Católica do 
Salvador. Foi professor das oficinas do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). Trabalha atualmente 
com vários suportes e técnicas: vídeo, fotografia, pintura e instalações. Principais exposições: Casa de las 
Américas, Havana, Cuba (1994); Bahia à Paris: Arts Plastiques d'aujourd'hui, Galerie Vivendi, Paris, 
França (1998); Brasil Ahora, Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, Cartagena, Espanha (2000); 3ª Bienal 
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Carlo Barbosa75, César Romero76, Graça Ramos77, Guache Marques78 e Juraci Dórea79. 

Todos eles conseguiram reconhecimento entre seus pares e no sistema da arte e, com 

exceção de Carlo Barbosa, falecido em 1988, seguem produzido e mostrando suas obras 

em Feira de Santana, no Brasil e até no exterior.    

 Na década de 1960, no período que antecedeu à criação do museu, o movimento 

artístico local já contava com a presença de Aderbal Moura, Carlo Barbosa, José Wagner 

e Juraci Dórea. Os quatro, inclusive, tiveram obras incluídas no acervo do museu, em 

1967. Aderbal Moura já havia participado da 1ª Bienal Nacional de Artes Plásticas, em 

Salvador, e de uma coletiva ao lado de Juraci Dórea, no hall da Prefeitura Municipal, em 

1966. Juraci Dórea começara a expor em 1962, na Biblioteca Municipal Arnold Silva, 

vizinha ao espaço em que depois se instalou o museu, e já tinha no currículo algumas 

exposições individuais e coletivas, entre as quais uma mostra individual realizada na 

                                                            
do Mercosul, Porto Alegre, RS (2001); IX Salão MAM-BA, Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador, 
BA (2001/2002); 3ª Bienal da Bahia, Solar do Unhão, Salvador, BA (2014). 
75 Carlo Barbosa (Feira de Santana, Bahia, 1945-1988). Começou a carreira artística nos anos de 1960. Foi 
para o Rio de Janeiro, no início da década seguinte, período em que trabalhou na Funarte. Em 1984, retornou 
para Feira de Santana, onde faleceu quatro anos depois. A Fundação Carlo Barbosa, criada pela família, 
administra sua obra em Feira de Santana. Principais exposições: Salão Nobre da Prefeitura Municipal de 
Feira de Santana, BA (1965); Real Galeria de Arte, Rio de Janeiro, RJ (1972); 4ª Exposição de Belas Artes 
Brasil-Japão, Museu de Belas Artes, Tokyo Central, Tóquio, Japão (1979); Coletiva de Desenho do Projeto 
Arco-Íris, Natal, RN (1981); 35º Salão de Artes Plásticas de Pernambuco, Museu do Estado de Pernambuco, 
Recife, PE (1982); Exposição Comemorativa aos Quinhentos Anos do Descobrimento da América, Madri, 
Espanha (Prêmio Cristobal Colon de pintura de La Union de Cidades Ibero-Americanas) (1984). 
76 César Romero (Feira de Santana, Bahia, 1950). Diplomado em Medicina, em 1974, pela UFBA, dedica-
se às artes visuais desde 1967. É crítico de arte filiado à ABCA e à AICA. Participou de exposições em 
diversos países: Portugal, Suíça, Espanha, Alemanha, Argentina, França, Estados Unidos, Chile e Uruguai 
e Chile. Recebeu, em 2001, o Prêmio Mário Pedrosa (artista contemporâneo), da Associação Brasileira de 
Críticos de Arte. Reside em Salvador. 
77 Graça Ramos (Feira de Santana, Bahia,1948). Tem graduação em Artes Plásticas e Licenciatura em 
Desenho e Plástica, pela Escola de Belas Artes da UFBA. Fez mestrado na State University School of 
Visual Arts, Pennsylvania, USA (1980) e doutorado, em Belas Artes, na Universidade de Sevilla, Espanha 
(1997). É professora aposentada da Escola de Belas Artes (UFBA). Tem no currículo numerosas 
exposições. Em 2017, realizou, no Museu Regional de Arte, a mostra “Meio século de arte de Graça 
Ramos”, que reuniu obras de várias fases de sua produção. 
78 Guache Marques (Feira de Santana, Bahia, 1954). Graduado em Artes Plásticas pela Escola de Belas 
Artes da UFBA, em 1980. Dedica-se à programação visual, tendo elaborado vários cartazes e ilustrado 
livros de natureza diversa. Participou de várias exposições, entre as quais: Geração 70, Museu de Arte da 
Bahia, Salvador, BA (1985); I Salão Baiano de Artes Plásticas, Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador, 
BA (1988); II Bienal Internacional Afro/Americana de Arte (II Bienam), Palácio da Aclamação, Salvador, 
BA (1996); Arts Plastiques d’aujourd’hui, Galerie Leonardo, Paris, França (1998). 
79  Juraci Dórea (Feira de Santana, Bahia, 1944). Arquiteto, artista visual e poeta. Seu trabalho é 
diversificado e envolve pintura, desenho e escultura. Idealizou, em 1996, o Museu de Arte Contemporânea 
de Feira de Santana, no espaço em que funcionou o Museu Regional. Participou de várias exposições no 
Brasil e no exterior, como as bienais de São Paulo (1987), Veneza (1988), Havana (1989), Bahia (2014) e 
Mercosul (2015). Publicou, em 1979, O cavalo sépia (poesia) e, em 2017, Outubro (poesia). 
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Galeria USIS, em Salvador, em 1965. No mesmo ano, Carlo Barbosa, que já participara 

de coletivas na cidade, fez sua primeira mostra individual no hall da Prefeitura Municipal. 

José Wagner, embora transitasse pelas artes visuais, tinha presença mais destacada no 

movimento teatral da cidade80. 

Com a inauguração do Museu Regional, em 1967, a arte de Feira de Santana, 

especialmente o segmento ligado às artes visuais, ganhou novo impulso, pois os artistas 

passaram a contar com um espaço adequado para suas exposições. Prova disso é que um 

ano após a inauguração, surgiu um movimento que colocou um número expressivo de 

novos nomes na cena artística local. Trata-se da Feirart LS 1, que reuniu 16 artistas, 

emergentes em sua maioria, numa exposição realizada no próprio museu, entre 13 de 

julho e 2 de agosto de 1968. O movimento, liderado pelo jornalista José Carlos Teixeira 

e por Juraci Dórea, pretendia ser “um levantamento-síntese da produção artística de Feira 

de Santana”.  

No catálogo, Dival Pitombo registrou seu entusiasmo com a mostra — que 

considerou uma “explosão de juventude” — e com o papel do Museu Regional naquele 

momento: “[o museu] está vivendo. Cumprindo a mais alta finalidade a que se destina: 

aclarar o caminho da beleza para os olhos ávidos da juventude. Favorecer esse impulso 

juvenil de derrubar limitação no campo da inteligência e da sensibilidade” (PITOMBO, 

1968, p. 7).  O próprio Juraci Dórea, em entrevista, confirma: 

 

O impacto da presença do Museu Regional foi praticamente imediato 
sobre os artistas de Feira. Lembro, por exemplo, da Feirart /LS1, 
exposição coletiva que organizei com Teixeira [José Carlos Teixeira], 
em julho de 1968. O evento foi realizado no museu e tinha como 
objetivo fazer um mapeamento da produção artística da cidade naquele 
momento. Reuniu muitos nomes, entre os quais Raimundo de Oliveira, 
numa espécie de homenagem, artistas que já tinham uma carreira 
iniciada, como Aderbal Moura e Carlo Barbosa, e muitos jovens 
principiantes. A exposição não seria possível sem o museu e, 
principalmente, sem a visão de Dival Pitombo, que entendia a 
importância da instituição que dirigia como elemento mobilizador e 
formador de novos artistas (DÓREA, 2018, entrevista). 

 
 

 Além da Feirart LS 1, outras exposições foram realizadas no museu, que se 

transformou no principal elemento de articulação do ambiente artístico da cidade, no 

                                                            
80 Aderbal Moura e José Wagner se afastaram de Feira de Santana no início dos anos 1970. Aderbal Moura 
seguiu carreira artística em São Paulo, tornando-se conhecido como pintor e ilustrador. Não se tem notícia 
da atuação de José Wagner, depois que ele deixou a cidade. 



139 
 

campo das artes visuais. Entre as iniciativas ligadas à instituição, aconteceu em 1980, o I 

Salão de Artes Plásticas do Museu Regional de Feira de Santana, coordenado por Kátia 

Carvalho e Antônia Cardoso. O evento contou com a participação de trinta artistas de 

Feira de Santana e Salvador, que concorriam à premiação, e cinco convidados, entre os 

quais Mario Cravo Júnior, Riolan Coutinho e Carlos Bastos. A comissão de premiação 

foi formada por Wilson Rocha, Deolindo Checcucci e Matilde Matos. Dival Pitombo 

chegou a anunciar naquela oportunidade a formação da “Sociedade Amigos do Museu”, 

com o objetivo de criar uma biblioteca voltada para a artes e uma oficina aberta para os 

artistas locais. A ideia, entretanto, não avançou. 

 A segunda edição do salão ocorreu, em 1984, com o dobro de artistas inscritos, 

mas a recepção da imprensa local não foi animadora: “Há de tudo nessa segunda versão 

do salão feirense, o que poderia simbolizar uma riqueza em termos de variedade de 

estilos. Poderia, se tudo, ou quase tudo, não apresentasse uma forte anemia e falta de 

ineditismo” (SEM NOVIDADES..., 1984, p. 54). Diante das dificuldades enfrentadas 

pelas coordenadoras o salão não mais voltou a acontecer. 

As exposições citadas são uma pequena mostra entre as inúmeras exposições, 

individuais e coletivas, que, ao longo dos anos, aconteceram no Museu Regional. 

Algumas exposições eram expressivas e relevantes. Outras, nem tanto. A administração 

do museu entendia que a instituição deveria valorizar e exibir a diversidade da produção 

local. O museu também abria espaço para exposições de artistas de Salvador e de outras 

estados. Tal dinâmica, mesmo com as dificuldades orçamentárias que o museu sempre 

enfrentou, permitiu um permanente diálogo com comunidade. Diálogo que estimulou, em 

vários sentidos, a imaginação dos artistas da cidade. 

César Romero, por exemplo, observa que o museu não exerceu influência nas 

características formais de sua produção, mas foi decisivo para seu “propósito de ser 

artista”. Em 1966, ele foi estudar em Salvador e frequentava regularmente a instituição 

quando vinha visitar a família, que continuou residindo em Feira de Santana:  

 

Nos finais de semana, nas férias do São João e final do ano eu ia 
diariamente ao museu. Foi lá que vi ao vivo pinturas de Di Cavalcanti, 
Raimundo Oliveira, Orlando Teruz, Vicente do Rego Monteiro, Genaro 
de Carvalho, Manabu Mabe, Carlos Bastos, Jenner Augusto, Djanira, 
Frans Krajcberg e tantos outros que fazem a grandeza da arte brasileira. 
Olhava atentamente a Coleção Inglesa, que reúne cerca de 30 trabalhos, 
única em toda a América Latina [...]. Sempre ia sozinho, não falava, e 
sabia de cor onde estava cada trabalho. O museu incendiava meus 
sonhos e comecei a ler sobre os artistas e suas contribuições ao Brasil. 
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Isto fortaleceu minhas convicções quanto ao meu destino de artista 
visual (ROMERO, 2017, entrevista). 
 

 
Diplomado em medicina, César Romero costuma enfatizar sua convivência com 

o Museu Regional e insiste em afirmar que ele foi fundamental para sua decisão de se 

tornar artista:  

 

                            Foi onde eu vi, me apaixonei, e tomei coragem para ser pintor. Dentro 
do museu, um dia, eu disse: eu vou ser pintor, eu vou ser pintor! E isso 
se deu. [...] cada artista era uma descoberta, cada artista era motivo de 
alegria, era motivo de fascinação (ROMERO, 2018, entrevista). 

 
 
 

 
 
Figura 43   César Romero: ateliê em Salvador.  
                   Foto: Selma Soares, out. 2018.  
 
 

O artista se considera autodidata e lembra que o museu, além de ser o ponto de 

partida para sua carreira, muito contribuiu nos momentos iniciais de sua formação como 

pintor:  

 
[...] sou autodidata [...], meu grande mestre foi o Museu Regional de 
Feira. Lá tudo era novo para mim. Olha, eu tinha 17 anos... então, um 
menino com 17 anos ter o privilégio de ver tanta coisa, inclusive de 
nível internacional, é fascinante.  
[...] 
Todos aqueles [os artistas] que estavam lá eram incentivo. [...] nunca 
aprendi a pintar com ninguém. Então, lá eu ficava olhando as 



141 
 

pinceladas, eu ficava olhando o estilo de cada um, as cores de cada um. 
[...] fui absorvendo isso de forma muito intensa (ROMERO, 2018, 
entrevista). 
 

 
Não há elaborações formais e conteúdos nas produção pictórica de Romero que 

sugiram influências diretas, mas é interessante lembrar que sua obra é um diálogo entre o 

popular e o erudito, aspecto que caracterizava também no acervo original do Museu 

Regional. Segundo Klintowitz (2001, p. 13), César Romero 

 

[...] é um pintor que se aprofunda na herança popular de seu país como 
de um manancial de vitalidade. Bebe na fonte primeva. Mas é um 
pintor, e não se quer mais ou menos do que isto. Tudo é popular e tudo 
é erudito. A totalidade do Brasil. A anima nacional. 

 

 

Os caminhos de César Romero e da artista visual e professora Graça Ramos têm 

algumas aproximações. Ambos são feirenses e deixaram a cidade, em meados dos anos 

de 1960, para continuar os estudos em Salvador. Ramos recorda o primeiro contato com 

o Museu Regional:   

 

[...] foi a primeira vez que entrei em um museu, era então sua 
inauguração. Eu era uma menina ávida de arte e cultura, fiquei 
encantada!  No dia seguinte levei uma pintura minha, para expor ali, 
mas passaram anos e deixaram meu trabalho escondido. Era uma cabeça 
de mulher que remetia a Modigliani, ainda que não tivesse 
conhecimento de sua obra. [...] Eu não tinha noção da burocracia de um 
museu, fiquei contrariada e então tomei meu trabalho de volta (risos) e 
dei para uma gincana em Salvador (RAMOS, 2018, entrevista). 
 

 

 No caso de Graça Ramos, a experiência foi além do simples encantamento, 

resultou em desafio, que ela cumpriria anos mais tarde, já formada em artes plásticas pela 

Universidade Federal da Bahia: “Fiquei impressionada com a coleção de maneira em 

geral e disse, para mim mesma, que um dia teria uma obra junto a esse acervo” (RAMOS, 

2018, entrevista). Certamente, assim como Graça Ramos e César Romero, outros jovens 

vislumbraram, inspirados no Museu Regional, a possibilidade de se tornar artista e de se 

igualar aos que ali tinham obras em exposição. 
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Figura 44   A artista e professora Graça Ramos. 
                   Foto: Selma Soares, out. 2018.   
 

 Guache Marques, outro feirense que foi estudar na capital considera que o contato 

com o acervo do museu impulsionou seu “entusiasmo juvenil pelas artes”, e explica: 

“tínhamos poucas referências além dos cinemas e museus e, por ser filho de um operário 

que trabalhava numa fábrica, não possuía muitos recursos. Portanto, o entusiasmo com o 

Museu Regional foi preponderante na minha formação como artista” (GUACHE, 2018, 

entrevista).  Ele tinha 15 anos de idade quando começou a frequentar o museu81: 

 

[...] dessas idas ao museu é que construí as minhas convicções e optei 
em fazer o vestibular para cursar artes plásticas na Universidade Federal 
da Bahia, em 1974, quando vim para Salvador. Pelo fato de trabalhar 
num escritório de arquitetura, e tendo como mestre Amélio Amorim82, 
inicialmente pensava em ser arquiteto, mas fui acordado para as artes 
pela facilidade com que desenhava. Amélio, naturalmente, não gostou 
muito dessa ideia pois via em mim um futuro muito promissor na 
arquitetura (GUACHE, 2018, entrevista).   

 

 O artista observa que “o museu era a maior referência que se tinha na cidade 

naquela época”, destacando a localização da entidade, ao lado da Biblioteca Municipal 

Arnold Silva, e a atração que o acervo exercia sobre ele: 

                                                            
81 A primeira mostra que viu no museu reunia trabalhos surrealistas de Nailson Chaves e Vivaldo Lima, 
dois jovens da cidade que iniciavam a carreira artística. 
82 Amélio Amorim (1928-1982). Nasceu em Coração de Maria. Formado em arquitetura, passou a residir 
em Feira de Santana, onde realizou suas principais obras.  
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Eu frequentava muito a biblioteca que até hoje funciona no prédio ao 
lado de onde funcionava o museu, a biblioteca pública do município. E 
sempre dava umas esticadas até lá para me deleitar com obras expostas. 
[...]  
Lá eu pude ver Di Cavalcanti, Aldemir Martins, Tomie Ohtake, Juarez 
Paraíso [...] e principalmente os quadros de uma coleção inglesa que foi 
doada [...] por Assis Chateaubriand ao Museu Regional. Essa coleção 
me agradava porque tinha muita coisa que eu desconhecia (GUACHE, 
2018, entrevista).  
  
 
 

  Também ressalta a contribuição do Museu Regional para sua formação como 

artista e o papel que a instituição desempenhou na comunidade como polo irradiador de 

conhecimento: 

 
 

O [...] museu [...] me formou e, provavelmente, formou várias pessoas. 
[...] porque é assim, um lugar onde você não tem tanta coisa para 
recorrer, o museu é o centro [...] que vai despertar os artistas e os futuros 
candidatos a artistas, que vai despertar a vontade de fazer arte, a vontade 
de dizer p***, isso vale a pena, sabe? É por aqui que eu vou. E ele foi 
a ajuda que eu precisei naquele momento (GUACHE, 2018, entrevista).  

 

 Carlo Barbosa, assim como Guache Marques, trabalhou inicialmente no escritório 

do arquiteto Amélio Amorim. Em entrevista, ao crítico Walmir Ayala, confessou: 

“Apesar de enorme atração que senti pela arquitetura não consegui superar a falta de gosto 

pela matemática. Amélio, meu primeiro incentivador, percebeu e estimulou minha 

vocação para as artes plásticas” (BARBOSA, 1983, p. 2). Sua irmã, Lucy de Oliveira 

Barbosa, confirma que, desde cedo, Carlo Barbosa mostrou inclinação para as artes e que 

ele costumava frequentar o Museu Regional, “porque Feira só tinha uma galeria, que era 

do museu, onde as pessoas faziam exposições [...]. E ele sempre foi metido no meio 

artístico, sempre gostou, [...] ele andava muito no museu, onde fez várias exposições” 

(BARBOSA, 2018, entrevista).  

 Carlo Barbosa — que faleceu em março de 1988 — transferiu-se para o Rio de 

Janeiro, em 1971, onde desenvolveu boa parte de sua careira. A documentação analisada 

identificou cinco exposições realizadas por ele no Museu Regional, três individuais e duas 

coletivas83. É importante observar que, embora residindo no Rio de Janeiro, o artista 

                                                            
83 Exposições individuais: “Carlo Barbosa” (1970), “Exposição Comemorativa do 15º Aniversário da 
Fundação do Museu” (1982) e “Síntese. 20 anos de Arte” (1987). Coletivas: “Coletiva” (1966) e Feirart 
LS1 (1968). 
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nunca perdeu o contato com Feira de Santana, pois vinha periodicamente à cidade para 

visitar familiares e amigos. 

 Carlo Barbosa era autodidata e, no início da carreira, certamente recebeu alguma 

influência do museu, espaço identificado por sua irmã como o “o point da época para os 

artistas” (BARBOSA, 2018, entrevista). O primeiro trabalho catalogado do artista, 

“Apreensão” (1961)84, tinha características da pintura acadêmica. Quando o Museu 

Regional foi inaugurado, em 1967, ele já desenvolvia outra fase e seus quadros remetiam 

ao Expressionismo, conforme se observa na obra doada para o acervo.  

 Nos anos que se seguiram à inauguração do museu, Carlo Barbosa enveredou pelo 

Abstracionismo Informal, abandonando por completo a figuração anterior. Aqui, não é 

difícil perceber certo diálogo entre sua pintura e o acervo do museu, em particular, com 

as obras de Manabu Mabe e Fukushima. Há ainda, nessa fase, citações pictóricas que 

lembram as paisagens do baiano Fernando Coelho. Trata-se, entretanto, de um momento 

pontual em sua carreira, que se dissipará com a mudança para o Rio de Janeiro. Alguns 

quadros da fase abstrata de Carlo Barbosa foram preservados por amigos e colecionadores 

em Feira de Santana, a exemplo de uma pintura que atualmente pertence ao acervo de 

Adenil Falcão (Figura 45). 

 

 

                                                            
84 A obra é considerada “o marco inicial de sua vida profissional” (MEMÓRIAS..., 2007, p.1). 
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Figura 45   Pintura de Carlo Barbosa, sem título, 1971. Fase abstrata.    
                   Acervo de Adenil Falcão. 
                   Foto: Selma Soares, out. 2018.  
  

 Os trabalhos da fase abstrata foram realizados pelo artista Carlo Barbosa, entre a 

1967 e 1971, quando ele ainda residia em Feira de Santana. Após a transferência para o 

Rio de Janeiro, sua obra se modificou e assumiu novas soluções plásticas e novos temas. 

No início, surgiram os assuntos religiosos, já presentes na exposição que realizou, em 

julho de 1972, na Real Galeria de Arte, no Rio de Janeiro. Em seguida, apareceram os 

temas voltados para cultura regional, trazendo à tona vivências da infância e juventude 

em Feira de Santana. Entre finais dos anos 1970 e começo dos anos 1980, o quotidiano 

urbano do Rio de Janeiro passou a dominar sua obra, numa clara alusão às manifestações 

da Pop Art. Finalmente, em meados da década de 1980, ele criou a série Cósmica, em que 

retomou a abstração, pintando “sua visão espacial do cosmo com explosão de cores e 

manchas” (BARBOSA, 2003, p.73).  

 Não foi possível localizar declarações formais do artista sobre a influência do 

Museu Regional em sua produção e/ou formação, mesmo porque cinco anos após a 

inauguração da instituição ele já estava residindo no Rio de Janeiro. Em certa 

oportunidade, ao refletir sobre sua obra, ele escreveu: “[...] não tenho nenhuma 
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preocupação de influência ou definição de técnica, nem de escola ou tendência. É um 

problema íntimo de expressão” (BARBOSA, 1981, p. 2).  

 O desinteresse do artista em identificar fundamentos externos à sua criação e as 

vivências num dos centros de referência do sistema da arte do país, a Funarte (onde 

trabalhou), certamente contribuíram para minimizar a importância do museu em sua 

formação. É possível que Carlo Barbosa tenha sido, entre os nomes que integram esta 

pesquisa, o que menos dependeu do Museu Regional para escolhas estéticas definitivas, 

mas é inevitável a associação de suas obras abstratas aos artistas nipo-brasileiros citados. 

Por outro lado, não tendo perdido os vínculos com Feira de Santana, o museu pontua 

momentos importantes de sua carreira, como espaço expositivo referencial.  

 Não é por acaso que seu última grande exposição individual, intitulada “Síntese: 

20 anos de arte”, aconteceu no Museu Regional, em 1987. A exposição coincidiu com os 

20 anos de existência da instituição, e reeditou simbolicamente, por meio das pinturas do 

artista, a mostra inaugural do museu, que, em 1967, também reuniu expressões da cultura 

popular e da Pop Art. 

 O mais jovem entre ao artistas estudados, Caetano Dias, nasceu no distrito de 

Bonfim de Feira85 e passou parte da infância e adolescência em Feira de Santana, período 

em que conviveu com o acervo do Museu Regional. Transferiu-se para Salvador, aos 16 

anos, mas mantém viva em seu imaginário a experiência feirense. Como a maioria dos 

jovens de sua época, ele estudou no Colégio Municipal Joselito Amorim: 

 

[...] eu faltava as aulas para ir ao Museu Regional e para ir à biblioteca. 
Então os dois têm uma importância muito grande para mim. O Museu 
Regional e a biblioteca são... mais importantes até do que que a escola 
Joselito Amorim. [...] O contato com aquela artesania [...] em couro, 
aquela cama, o chicote, enfim, todos aqueles artefatos de couro e 
madeira e taxas de metal, enfim, [...] eu ficava encantado com aquilo, 
com aqueles elementos. Aí também tem a parte, no mesmo museu, que 
tinha as obras de artistas modernistas brasileiros e do exterior, ingleses, 
uma coleção de arte inglesa, [...] eu ficava encantado com aquilo [...]. 
Acho que não tinha uma obra que não me encantasse (DIAS, 2018, 
entrevista). 
 
 

 Alinhando-se com os artistas anteriormente citados, Caetano Dias não identifica 

em sua produção influências diretas, desse ou daquele nome, entre o que integram o 

museu feirense, embora mencione com entusiasmo determinados artistas e trabalhos: “eu 

                                                            
85 Bonfim de Feira, distrito do município de Feira de Santana.  
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ficava encantado com aquela imagem de Teruz86” (DIAS, 2018, entrevista). Em suas 

observações, leva em conta muito mais a abrangência conceitual e as possibilidades 

sinalizadas pelo acervo: 

 

[...] aquilo [o acervo] tinha a potência de criar [...] algo completamente 
aberto, não era uma curadoria, vamos usar esse termo, que te fechasse 
em torno de um centro, de uma ideia. Era algo que te apresentava coisas 
e abria possibilidades para você pensar e imaginar o que quisesse. Então 
nessa medida é uma coleção absolutamente rica e única. Acho que 
Chateaubriand foi sem dúvida fantástico [...] (DIAS, 2018, entrevista). 

 

 O artista comenta o impacto provocado pelo acervo sobre seu processo de criação 

artística, em especial pela proposta de exibir, lado a lado, objetos que remetiam às origens 

sertanejas da cidade e os experimentos estéticos das vanguardas nacionais e 

internacionais:  

 
 [...] Mas enfim, essa relação com as obras e com o museu... não 
pressuponho só uma relação direta, objetual, de uma influência de 
couro, de forma, mas sim num sentido muito maior, que é do ser, que é 
do ser sertanejo, do ser sertanejo em relação àquele núcleo, com aquela 
coleção dos couros e tudo mais, da arte baiana, da arte nacional e [...] 
internacional. [...] isso cria uma... relação ou a possibilidade de 
memória muito forte, que é norte, que me orienta no meu processo de 
trabalho. Então, muito mais que localizar uma influência em um certo 
aspecto ou ponto físico da obra, a relação é muito mais como 
experiência sensorial, conceitual [...]. E aí eu acrescento, a esse museu, 
estar ao lado da escola municipal, que era importante, e estar ao lado da 
biblioteca também, que era muito importante porque para mim era tudo 
uma coisa só (DIAS, 2018, entrevista). 
 

 

 No campo das artes visuais, a presença do Museu Regional foi um marco para 

Feira de Santana. Houve artistas que absorveram tal presença no que diz respeito aos 

conteúdos de modernidade e atualização. Outros, entretanto, valeram-se da criação de um 

espaço expositivo privilegiado para a exibição de suas obras, antes mostradas em lugares 

improvisados, como a Biblioteca Municipal Arnold Silva ou o hall da Prefeitura 

Municipal. Mesmo os artistas que já tinham uma carreira iniciada, como Juraci Dórea, 

reconhecem a importância do museu para a cidade:  

 

Impossível não admirar e prestar reverência ao acervo do Museu 
Regional, que incluía elementos da cultura nordestina, modernistas 

                                                            
86 Refere-se à obra intitulada Crianças brincando (1966), que pertence ao acervo. 
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fundamentais como Vicente do Rego Monteiro e até representantes da 
vanguarda inglesa. Sempre me impressionou o sentido de atualidade da 
coleção inglesa, atualidade que, surpreendentemente, não desapareceu 
com o passar dos anos. O acervo do museu era inspirador em todos os 
sentidos e sempre foi uma referência para mim (DÓREA, 2018, 
entrevista). 
 
 

Dórea observa a sintonia do museu com o contexto artístico da época, comenta 

sua relação com o acervo e o direcionamento de sua obra naquele período: 

 
 
Deixar-se envolver pelas sutilezas daquele acervo sempre me pareceu 
mais importante do que buscar influências diretas, uma vez que nunca 
me considerei capaz de reproduzir o universo em que a maioria 
daquelas obras foi criada. Reconheço, entretanto, que, em meados dos 
anos de 1960, eu estava interessado em temas que me aproximavam da 
Pop Art, muito bem representada no museu pela coleção inglesa. O 
trabalho que doei para o acervo prova isso, mas também mostra que 
nunca consegui me afastar completamente das matrizes sertanejas. Se 
não for muita pretensão, eu diria que a obra é uma espécie de Pop Art 
sertaneja (DÓREA, 2018, entrevista). 
 
 

 O Museu Regional, inegavelmente, muito contribuiu para a formação de vários 

artistas de Feira de Santana. E não só contribuiu para a formação como, em especial, 

influenciou opções profissionais. Muitos jovens deixaram a cidade, no período pós-

criação do Museu, com o propósito de fazer o curso de artes da Universidade Federal da 

Bahia. Antes, a opção era prioritariamente por profissões como medicina, engenharia ou 

direito.   

 Chama atenção também o número de artistas autodidatas em Feira de Santana. 

Entre os nomes que integram este trabalho estão: Caetano Dias, Carlo Barbosa, César 

Romero e Juraci Dórea. Não se sabe em que medida o museu pode ser associado a isso, 

mas ao despertar vocações e apontar caminhos e técnicas, ele abriu espaço para o 

desenvolvimento de sensibilidades, atuando como uma escola de arte. Para César 

Romero, o museu foi um marco para a cidade e para sua vida: “Sem o museu não tinha 

César Romero” (ROMERO, 2018, entrevista). Graça Ramos não está entre os autodidatas 

feirenses, mas destaca que a presença do acervo na cidade foi importante para a formação 

dos artistas pela educação do olhar:  

 

Para mim [visitar o museu] era uma forma de ler os diversos estilos de 
diferentes artistas e aprender com eles através da observação.  
[...]  
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Quando você observa, você aprende, porque faz uma leitura gramatical 
da obra de arte [...]. O observar é muito importante para o artista. Creio 
que outros artistas de Feira de Santana, não somente eu, foram 
influenciados sim pelas coleções do museu (RAMOS, 2018, entrevista). 

 

 De um modo geral, não se percebe a influência de uma determinada obra ou artista 

no desenvolvimento das poéticas dos artistas locais. Não há cópias, diluição de estilos ou 

tentativas de imitar as obras do acervo. Não há, por exemplo, uma geração de pintores 

abstracionistas em Feira de Santana, influenciada pelos nipo-brasileiros. Ou artistas que 

tentaram repetir a estética das obras inglesas, ou naïfs. Nesse contexto, a curta fase 

abstrata de Carlo Barbosa pode ser considerada como uma exceção. O que se nota é que 

o acervo do Museu Regional trouxe para a cidade a reafirmação do clima atualizador dos 

anos de 1960, que alguns jovens da cidade já ensaiavam nas artes visuais, no teatro e na 

literatura.  

Os depoimentos aqui analisados confirmam isso. Os artistas que apareceram após 

a instalação do museu também não tiveram dificuldades em mergulhar nesse clima, 

mesmo porque a cidade nunca experimentou certos condicionamentos, a exemplo de 

Salvador, cujos artistas, em sua maioria, eram apegados à tradição acadêmica, aspecto 

que, inclusive, retardou a chegada do Modernismo na Bahia. Para o bem, ou para o mal, 

os artistas de Feira de Santana queimaram etapas. E nesse sentido o Museu Regional foi 

de inestimável importância para orientar escolhas e apontar caminhos.  

O crescimento de Feira de Santana e o aparecimento de novas tecnologias 

mudaram o contexto em que o museu foi criado. Surgiram novas demandas e novas 

realidades.  Exposições, revistas e livros especializados em arte ainda fazem sentido, mas 

concorrem com as mídias contemporâneas que trazem, com mais rapidez, informações e 

referências que antes não eram disponibilizadas com tanta facilidade. 

O contato físico com as obras de arte continua sendo um privilégio dos grandes 

centros urbanos, onde estão a maioria dos museus. Nos dias de hoje, há quem diga que a 

realidade virtual tende a substituir a percepção do mundo real. Mas, no campo da arte, o 

contato real com as obras dificilmente perderá seu encanto, privilégio que a criação do 

Museu Regional de Feira de Santana assegurou aos artistas e a toda a comunidade 

feirense, desde os idos de 1967.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Toda a experiência social produz e reproduz conhecimento. 
Boaventura de Sousa Santos 

 
 

 

 Um conjunto de circunstâncias favoráveis trouxe para Feira de Santana, na década 

de 1960, um dos museus regionais, criados por Assis Chateaubriand. A cidade, na época 

já um respeitado polo econômico do Nordeste, tinha um detalhe que a tornava particular: 

demarcava a transição entre as culturas do Recôncavo baiano e do sertão. Era, como se 

diz ainda hoje, a entrada do sertão. Além disso, contava com um grupo de intelectuais 

que já vinha se mobilizando para a criação do Museu do Vaqueiro, com o objetivo de 

preservar os valores da cultura sertaneja. A chegada do Museu Regional atendeu em parte 

a essa expectativa e foi além, possibilitou um grande diálogo entre a emergente arte local 

e a produção plástica das vanguardas do século XX.  A presença de um expressivo número 

de obras de artistas ingleses dos anos de 1960 e da coleção dos abstracionistas nipo-

brasileiros entre gibões, selas, alforjes e malas de couro, podia parecer, à primeira vista, 

algo estranho, mas já tinha precedentes em Salvador, quando a arquiteta Li Bo Bardi 

propôs articular o funcionamento do Museu de Arte Popular com o Museu de Arte 

Moderna da Bahia.             

 Feira de Santana, por outro lado, já conhecera, em l952, a 1ª Exposição de Arte 

Moderna, organizada por Dival Pitombo e Raimundo de Oliveira. Dezesseis anos depois, 

o próprio Pitombo, no texto de abertura da Feirart LS 1, rememorou a repercussão do 

evento, que trouxe para a cidade obras de vários artistas brasileiros:   

 

O sucesso dessa exposição esteve bem à altura do choque provocado. 
A sensibilidade de um público mal acostumado às conquistas da nova 
arte reagiu violentada pelo impacto da novidade. Durante dias e dias 
desfilou, em frente aos quadros e esculturas, uma multidão desconfiada 
ou escandalizada pela agressividade das obras expostas. O interesse do 
público evidenciava-se em formas diversas, variando entre as tentativas 
de interpretação, à simples e tácita condenação, com a zombaria de 
permeio. Mas durante os 15 dias que durou a exposição, o número de 
visitantes crescia sempre. Estava plantado o primeiro marco 
(PITOMBO, 1968, p. 7).  
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 Os resultados da iniciativa de Dival Pitombo e Raimundo de Oliveira apareceram 

uma década depois. Feira de Santana, que já convivia com obras do próprio Raimundo de 

Oliveira, começou a descobrir, no início dos anos 1960, os trabalhos de artistas como 

Juraci Dórea, Aderbal Moura, José Wagner e Carlo Barbosa. Tudo isso contribuiu para 

que a cidade recebesse de forma calorosa o Museu Regional, que trazia em seu acervo 

obras da vanguarda internacional, às quais poucos tinham acesso. Não é preciso muito 

esforço para reconhecer que o museu trouxe os ares da renovação para o interior do estado 

e colocou Feira de Santana no mapa da arte brasileira. Aliás, a descentralização da 

produção artística brasileira era um dos propósitos do projeto idealizado por 

Chateaubriand, como confirma Mantoan (2015, p. 145): 

[...] os museus regionais descentralizam a cultura artística, criam 
espaços permanentes de exposição de obras de arte moderna e 
contemporânea fora do eixo Rio-São Paulo, além de exibir peças das 
diversas regiões do país (de onde deriva sua designação como 
regionais). Note-se ainda que das diretrizes dos museus consta o 
interesse de aproximação entre obras de novos artistas — nomes 
consolidados (revelados a partir da Semana de Arte Moderna de 1922) 
— e obras internacionais (adquiridas principalmente na Europa), 
dinâmica de que resultam intercâmbio e inovações estéticas. 

 
  É conveniente mostrar que a ideia de renovação implícita no projeto de 

Chateaubriand não se limitou a Feira de Santana. Também em outros lugares, os museus 

regionais influenciaram e contribuíram para a formação dos artistas locais. Há, por 

exemplo, um depoimento do artista gaúcho Britto Velho (1946) nesse sentido. Em 

meados de 2014, a Pinacoteca Ruben Berta, de Porto Alegre, realizou uma exposição em 

que colocava lado a lado pinturas do artista e obras do acervo. A exposição se chamou 

“Um olhar sobre a Pinacoteca: obras da Pinacoteca referenciais para o artista”. Os autores 

dessas obras eram: Fernando Odriozola, Di Cavalcanti, Peter Behan, Bill Maynard, Alan 

Davie, Wesley Duke Lee, Marcelo Grassmann, Allen Jones e Mattia Moreni. Brito Velho 

admitiu, numa pequena nota que está no catálogo da mostra: “São artistas que me 

influenciaram fortemente e estou muito feliz de poder contar um pouco da minha história 

através dessas obras” (VELHO, 2014, p. 23). 

 Ao ser inaugurado, em 26 de março de 1967, o Museu Regional tornou-se motivo 

de orgulho para os feirenses. Não raro ouvia-se que em Feira de Santana estava a mais 

importante coleção de pintores ingleses do século XX existente na América Latina. 

Alencar (1967, p. 1), por exemplo, destacando o significado das várias coleções do 
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museu, escreveu: “O magnifico acervo do Museu da Feira, doado por grandes expressões 

das artes nacionais e internacionais, constitui um patrimônio valioso para a nossa cultura”. 

E arriscou-se a prognosticar: “O museu vai enraizar-se, temos certeza, na vida da Feira. 

Ele é um sonho de muitos anos, agora tornado realidade. Ele é uma velha aspiração da 

intelectualidade feirense” (ALENCAR, 1967, p. 1).  

 Estava certo Alencar, o Museu Regional criou raízes em Feira de Santana capazes 

de superar os momentos de aperto e abandono por que passou, ao longo dos anos, fruto 

da insensibilidade e do descaso das autoridades locais. Segundo Teixeira (1991, p. 6),  

 

[...] o museu nunca recebeu nenhuma verba, de nenhuma esfera de 
governo. O prédio pertence à prefeitura de Feira, que paga a conta de 
água e luz e, eventualmente, faz alguma coisa para recuperá-lo, como 
pintar o prédio ou trocar uma ou outra lâmpada. Dinheiro vivo nunca 
entrou nos cofres da instituição, mesmo depois que seu acervo foi 
encampado pela Universidade Estadual de Feira de Santana. 
 
 

 Em 1987, um ônibus urbano destruiu a parte lateral esquerda do museu (Figura 

45). O acidente, segundo matéria publicada no jornal Feira Hoje, feriu oito pessoas, deu 

um “susto no pintor Carlo Barbosa, que estava no local na hora do acidente, chegando a 

pensar que a casa ia cair” e atingiu “um quadro da coleção inglesa e uma gravura de um 

pintor soviético”, além de destruir móveis e parte da secretaria (ÔNIBUS..., 1987, p. 3).  

Por coincidência, naquela data, o museu realizava uma exposição de Carlo Barbosa87, 

como se pode ver na faixa que aparece na fachada do prédio.  

                          

                                                            
87  “Síntese: 20 anos de arte”, última individual do artista. 
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Figura 46   Fachada do Museu Regional após o acidente com um ônibus.  
                   Foto: Guto Cordeiro. Fonte: Feira Hoje, 7 jul. 1987, p. 3.  
 
 O descaso das autoridades fez com que a recuperação do prédio se arrastasse por 

longo tempo, mostrando que, em sua história, a instituição enfrentou dificuldades que não 

foram poucas. Tais dificuldades, contudo, não impediram que o museu cumprisse sua 

função social e contribuísse para a difusão de novas estéticas, formação de artistas e 

preservação dos valores da cultura regional. 

 Na época em que o museu foi instalado, o foco era a preservação e exposição dos 

bens culturais. Com o passar do tempo, ampliaram-se as reflexões em torno das práticas 

museológicas, dando-se ênfase ao potencial do museu com agente de transformação 

social. Segundo Guarnieri (1990, p. 10), a preservação  

 

[...] revela aspectos ideológicos interessantes e diversos: há os que 
preservam por saudosismo; há os que preservam com a finalidade de 
valorizar ou evidenciar bens de uma escala muito subjetiva e particular, 
e há os que preservam para manter registros informativos, porque toda 
ação carece de uma informação anterior. 
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 Figurelli (2010, p. 27-28) observa que, além da preocupação com a preservação, 

há que se considerar o papel socioeducativo do museu, aspecto implícito nas variantes da 

ação museológica:  

 

Vistos como espaços multiculturais e interdisciplinares, como 
ambientes de contemplação, questionamento, descoberta, 
ressignificação, mediação, encantamento, entretenimento, confronto e 
diálogo, os museus possuem grande potencial para oferecer 
oportunidades educacionais a pessoas de todas as idades, formações, 
habilidades, grupos sociais e etnias, sendo caracterizado como um 
espaço de educação não-formal. 

 

 As atividades museológicas não se desenvolvem em campo restrito, pressupõem 

sempre mediações mais abrangentes, que englobam metodologias, contextos e saberes 

diversos. Os museus são elementos referenciais para a construção do conhecimento e 

costumam assumir relevante papel social nas comunidades em que estão inseridos. A 

função social do museu, entretanto, costuma ser  

 

[...] entendida de diferentes maneiras e resulta em distintas linhas de 
trabalho que se traduzem em diferentes tipologias de ações sociais 
que buscam corresponder aos objetivos propostos por cada instituição 
museológica. Ou seja, não há uma conformidade sobre a principal 
finalidade da função social do museu; porque enquanto para algumas 
instituições o caráter social de uma ação museológica deve estar 
direcionado para a intervenção social que busca a transformação do 
meio, para outras instituições o caráter social de uma ação museológica 
deve estar direcionado para a legitimação do museu perante a sociedade 
(FIGURELLI, 2010, p. 29-30). 

 

 Na compreensão de Bellaigue (2009, p. 90), a concepção de um museu ideal passa 

necessariamente pela “memória ou a história”: 

 

Como na poesia, onde a imagem nasce de uma espécie de condensação 
da linguagem, o museu que soubesse mesclar os testemunhos materiais 
de uma cultura - tanto da vida cotidiana como da criação artística - na 
continuidade ou aparente descontinuidade de suas manifestações, e, em 
todo caso, na fragmentação arbitrária e cirúrgica entre a arte antiga, a 
moderna e a contemporânea, nos colocaria, por fim, frente a Realidade 
(nossa realidade ontológica), não mais numa situação de aprendizagem, 
mas numa posição de questionamento, a única que realmente importa.  

 

 Ainda recorrendo a Bellaigue, pode-se avaliar as diversas questões pertinentes à 

criação dos museus. Que precauções, por exemplo, devem ser observadas para que tais 
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instituições sejam reconhecidas pela comunidade? Quais os cuidados que devem ser 

considerados para que sua legitimação decorra de anseios democráticos e coletivos e, não, 

de decisões autoritárias? Bellaigue (2009, p. 89) explica: 

 

A prudência exigiria que se preparasse o terreno como um jardim, antes 
de plantar, quer dizer, que o museu nascesse sempre de um período de 
pré-figuração feito com base na exploração do desejo e da necessidade 
de uma comunidade de identificar-se ou reconhecer sua memória.  

 

 A criação do Museu Regional de Feira de Santana ocorreu em contexto muito 

próximo da situação acima. Na cidade, já se disse, existiam algumas pessoas interessadas 

na criação de um espaço para abrigar e estudar os elementos da cultura popular sertaneja, 

principal matriz cultural do lugar. Desejava-se um Museu do Vaqueiro, pensado em seu 

sentido amplo, ou seja, um museu que incluísse a civilização do couro e suas 

circunstâncias. Veio para a cidade um museu de arte, mas não custa reconhecer que veio 

também o núcleo inicial do “museu do couro”88. Araújo (2014, p. 1), por exemplo, chegou 

a afirmar que o “museu recuperava a civilização do couro e seus artefatos em Feira de 

Santana”. Além disso, os dois acervos, durante a permanência da instituição na rua 

Geminiano Costa, dialogaram entre si instigando a imaginação das pessoas da 

comunidade e dos artistas da cidade.   

 O conjunto, de certa forma, harmonizava com o desejo inicial dos feirenses, tanto 

pela valorização da cultura sertaneja como, no campo das artes visuais, pelo acesso à 

produção das vanguardas artísticas de meados do século XX. Feira de Santana, na época, 

assim como a Bahia, já respirava os ares da renovação artística dos anos de 1960. O acervo 

do museu era mais um estímulo para os artistas e para o público em geral, pois permitia 

o contato real com obras que traduziam esse momento renovador, em nível nacional e 

internacional. Como lembra Santos (1987, p. 86): “Quando possível, o uso de 

testemunhos reais é preferível ao de qualquer outro testemunho”. 

             Os artistas estudados destacaram a importância das coleções e citaram 

especialmente a coleção dos artistas ingleses, coleção dos artistas brasileiros, coleção dos 

artistas baianos e a coleção dos objetos da cultura regional. Não houve menção à coleção 

dos escultores. Entre os artistas que compõem o acervo apareceram nominados, em 

contextos diversos, os seguintes artistas: Aderbal Moura, Allan Davie, Aldemir Martins, 

                                                            
88 Boaventura, às vezes, referia-se ao Museu do Vaqueiro como Museu do Couro: “É uma realidade já o 
nosso museu do couro” (BOAVENTURA, 2006, p. 146).  



156 
 

Calazans Neto, Carlo Barbosa, Carlos Bastos, Carybé, Di Cavalcanti, Djanira, Floriano 

Teixeira, Frans Krajcberg Genaro de Carvalho, Jenner Augusto, John Piper, Juarez 

Paraiso, Juraci Dórea, Manabu Mabe, Orlando Teruz, Raimundo Oliveira, Sutherland, 

Tomie Ohtake, Sérgio Camargo, Vicente do Rego Monteiro.  

 A presença do Museu Regional em Feira de Santana tornou-se, com o passar dos 

anos, uma referência para a cidade e para seus artistas. Sua influência não se limitou às 

artes visuais. Lá aconteciam também eventos musicais e literários. O poeta Roberval 

Pereyr confirma:  

  

Foi lá que, a partir dos primeiros anos da década de 1970, realizamos 
memoráveis lançamentos de livros individuais e de vários números da 
Revista Hera, com artistas e amigos que fazem parte da minha biografia, 
a exemplo de Antônio Brasileiro, Juraci Dórea, Wilson Pereira de Jesus, 
Washington Queiroz, Cremildo Souza, Iderval Miranda, Gastão 
Correia, Assis Freitas Filho, Moacir Freitas, Luis Pimentel, Trazíbulo 
Henrique Pardo Casas, Rubens Edson Alves Pereira, Juraciara Lima, 
Normângela Brasileiro (Nanja), Luís Valverde, Antonio Gabriel 
Evangelista de Souza e Fernando Hora, entre outros (PEREYR, 2017, 
depoimento). 

 

 Pereyr comenta ainda o ar acolhedor e a beleza do prédio, adaptado para abrigar 

o Museu Regional, que continuou a prestar relevantes serviços à cultura feirense, 

sediando, a partir de 1996, um novo equipamento cultural, o Museu de Arte 

Contemporânea Raimundo de Oliveira. O poeta chama atenção, e é preciso em suas 

observações, para as últimas intervenções da prefeitura municipal no entorno do prédio, 

que apagaram um dos pontos marcantes da identidade daquele espaço, a proximidade com 

estudantes do Colégio Municipal Joselito Amorim, alimentada durante cinco décadas, 

como ficou evidente neste trabalho: 

 

                                         Acho-o bem situado, gosto de vê-lo de fora e por dentro (seu piso, 
portas, janelas, seus compartimentos, tudo). Só lamento profundamente 
a insensibilidade da atual administração municipal, que construiu, no 
espaço interno do Colégio Municipal Joselito Amorim, um ginásio de 
esportes colado à grade (hoje um muro) do Museu, o que em parte o 
sufoca, retirando-lhe a vista do Colégio a partir do Museu e vice-versa. 
Isto significa, entre outras coisas, encerrar o convite permanente que 
esse espaço aberto fazia aos estudantes do Colégio (meu antigo 
Ginásio) e que um dia aceitei, passando a frequentá-lo, incorporando-o 
como parte da minha geografia interior (PEREYR, 2017, depoimento). 
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 A vizinhança entre o Ginásio Municipal Joselito Amorim, a Biblioteca Municipal 

Arnold Silva e o Museu Regional contribuiu de fato para acentuar a interação com a 

comunidade, como reafirmaram os depoimento de Roberval Pereyr, Caetano Dias, 

Guache Marques e Graça Ramos. Nesse sentido, lembra Graça Ramos: “Uma das coisas 

que eu mais gostava de fazer [...] era ler na Biblioteca Arnold Silva e visitar o Museu 

Regional” (RAMOS, 2018, entrevista). 

 Uma reportagem, publicada na revista O Cruzeiro, exibiu com destaque, em 1973, 

fotos do ginásio, da biblioteca e do museu, confirmando que eles eram “os principais 

polos” da “engrenagem de cultura” na cidade. Em seguida, chamou atenção para a 

importância do acervo do Museu Regional e para os seguintes dados relativos à biblioteca:   

 

                                      A Biblioteca Arnold Silva tem obras em todos os campos de ensino e 
cultura, com um acervo de 11.216 volumes. Quase mil leitores estão 
inscritos e é de 9.237 o total de empréstimos a domicílio. A frequência 
na seção infantil foi, em 1972, de 12.274 crianças, e o total geral de 
frequentadores foi de 143.524 (SEGUNDO, 1973, p. 71). 

 

 Em tempo mais recentes, o museu passou a ter novo endereço e perdeu as 

referências socioculturais acima mencionadas. Isso não impediu, entretanto, que ele 

continuasse a ser importante para os artistas da cidade. Maristela Ribeiro, por exemplo, 

que conheceu mais de perto o acervo, a partir de 1995, quando a instituição já funcionava 

no Centro Universitário de Cultura e Arte, confessou que “o ponto fundamental” foi a 

possibilidade do “contato direto com as obras e a sua materialidade”. Sem citar títulos, 

ela recorda com detalhes de algumas obras que despertavam sua atenção:  

 

As obras dos ingleses, por exemplo, me chamavam muita atenção. Não 
lembro os títulos dos trabalhos, mas eu os admirava muito: a técnica, as 
soluções plásticas, as composições, o ritmo, os elementos estruturais... 
etc. Lembro-me de algumas telas que, para mim, eram bastante 
especiais, como aquelas duas da poltrona vermelha ou rosa, vistas em 
ângulos bem inusitados89 [...]; lembro de uma que eu associava à obra 
“Almoço na relva” de Manet, me parece que ela tinha uma espécie de 
céu vermelho e umas folhagens na parte superior e na lateral do lado 
direito90; outra em tons de siena queimada com a escultura de uma 
cabeça ou um busto clássico sobre uma mesa redonda ou pedestal91... 
Ficaram na memória. Estas e muitas outras também prendiam minha 
atenção. Os modernistas, por exemplo (RIBEIRO, 2017, depoimento). 

 

                                                            
89 Figura reclinada (1965), óleo s/tela e Figura sentada (1965) óleo s/ tela, obras de Michael Vaughan. 
90 Três figuras na paisagem (1965), óleo s/ tela de Buhler.  
91 Cariátide (1962), óleo s/ tela de William Brooker. 
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 Ao analisar tais afirmações, conclui-se que o Museu Regional, ainda que pouco 

tenha ultrapassado os condicionamentos de um museu tradicional, teve de fato um papel 

relevante para Feira de Santana. Mobilizou artistas, criou polêmicas, incentivou o 

surgimento de novos talentos e exibiu obras de arte fundamentais. Como é comum 

acontecer com instituições públicas brasileiras, oscilou ao sabor das conveniências do 

poder. Em alguns momentos, foi valorizado e celebrado; noutros, passou por situações 

que beiravam o abandono. Sobreviveu. Sobreviveu graças ao valor de seu acervo, aos 

esforços de alguns abnegados e aos serviços prestados à comunidade feirense.  

 Este trabalho representa um olhar sobre o Museu Regional de Feira de Santana. 

Um olhar voltado para o contexto que permitiu o surgimento da instituição e, em especial, 

para o que ela significou para a difusão do conhecimento, considerando as interlocuções 

culturais estabelecidas com a cidade entre 1967, data da sua inauguração, e 1995, quando 

o acervo foi transferido para o Centro Universitário de Cultura e Arte. Reconhece-se que 

as ações do museu se refletiram no imaginário e na formação dos artistas locais, como 

ficou evidenciado nos depoimentos aqui transcritos, e nas mediações que contribuíram 

para consolidar o movimento cultural da cidade, que, de repente, passou a conviver com 

as experimentações das vanguardas nacionais e internacionais.  

            Não se identificou necessariamente o propósito de repetição de técnicas, 

conteúdos ou estilos das obras do acervo. Caetano Dias resumiu com muita propriedade 

o que significou o Museu Regional para os artistas de Feira de Santana: “Mesmo que o 

que eu faça seja diferente do que está ali, aquele museu foi minha escola [...], ajudou a 

me formar enquanto artista” (DIAS, 2014, entrevista). Ou seja, o que os artistas 

estabeleceram com o museu, além da admiração pelas obras, foi um saudável diálogo em 

torno das estéticas do XX.  

 O Museu Regional, sem dúvida, representou um norte para a arte feirense, 

particularmente no que se refere às tendências artísticas vigentes na época. Mas não foi 

apenas isso. Em inúmeras oportunidades, cedeu suas instalações para que os artistas 

também pudessem mostrar suas obras, detalhe que representou um grande incentivo para 

a produção local. Até o surgimento do museu, não havia na cidade espaços apropriados 

para mostras de arte, situação que perdurou durante muitos anos.     

 Ainda que consagrado como um museu de arte, a instituição soube preservar, 

durante o período analisado, os vínculos com as matrizes da cultura regional. Desde sua 

inauguração, conservou a sala planejada para exibição dos objetos do cotidiano popular 
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e sertanejo, mantendo vivo o sonho do Museu do Vaqueiro, um dia imaginado por Eurico 

Alves Boaventura e apoiado por Dival Pitombo, Joselito Amorim, Hélder Alencar, 

Franklin Machado e muitos outros feirenses. 

 Novos olhares certamente surgirão, iluminando sob outros ângulos o Museu 

Regional de Feira Santana, agora denominado Museu Regional de Arte e voltado apenas 

para as artes visuais, uma vez que a parte do acervo inicial, que contemplava a cultura 

regional, passou a fazer parte do Museu Casa do Sertão.  Motivos não faltam para que se 

continue a estudar e discutir o museu que, um dia, alimentou os sonhos do visionário 

Assis Chateaubriand e de muitos feirenses, e que, sem dúvida alguma, é um dos mais 

preciosos bens culturais de Feira de Santana.  
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Apêndice A — Arquivos pesquisados 

 

 

1 Arquivo do Museu Regional de Arte  
   (Rua Conselheiro Franco, 66, Centro, Feira de Santana, Bahia)  
 
2 Arquivo do Museu de Arte Moderna da Bahia 
   (Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão, Salvador, Bahia) 
 
3 Arquivo do Museu Casa do Sertão 
   (Av. Transnordestina, s/n – Novo Horizonte, Feira de Santana, Bahia) 
 
4 Arquivo do professor Raimundo Gama 
   (Rua Itapetinga, 26, Serraria Brasil, Feira de Santana, Bahia) 
 
5 Arquivo do artista visual Juraci Dórea 
   (Rua Bacelar de Castro, 36, Centro, Feira de Santana, Bahia) 
 
6 Arquivo do professor Carlos Alberto Almeida Mello 
   (Rua da Palma, 191, Sobradinho, Feira de Santana, Bahia)  
        
7 Arquivo do escritor Eurico Alves Boaventura 

(Casa do Sertão, Av. Transnordestina, s/n – Novo Horizonte, Feira de Santana, Bahia; 
Fazenda Fonte Nova, s/n, Maria Quitéria, Feira de Santana, Bahia). 
 

8 Arquivo da Fundação Carlo Barbosa. 
   (Rua Leonídio Rocha, 174, Centro, Feira de Santana, Bahia)  
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Apêndice B — Instrumento para coleta de dados 

 

 

As entrevistas com os artistas que estão neste trabalho observaram o roteiro abaixo 

e foram previamente submetidas ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da 

UEFS: parecer nº 2.106527, aprovado em 8 de junho de 2017 (Anexo P). O parecer atende 

à Resolução nº 466/12 e à Resolução nº 510/16 Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

A   Identificação do (da) artista 

1 Nome completo? 

2 Nome artístico? 

 

B    Questionário 

1 O Sr. (A Sra.) nasceu em Feira de Santana? 

2 Em que período residiu em Feira de Santana? 

3 Quando entrou em contato com o Museu Regional de Feira de Santana? 

4 O Museu contribuiu para sua formação artística?  

5 Alguma obra do acervo, em particular, despertou seu interesse ou influenciou sua 

produção?  

6 Algum dado relevante da sua relação com o museu que você queira registrar?  
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Apêndice C — Identificação das obras 

 

 

  

 As obras arroladas neste tópico correspondem ao acervo original, de 1967, e 

seguem a relação que consta no livro de tombo do Museu Regional de Feira de Santana, 

datado e assinado, em 1º de abril de 1967, pelo então diretor Dival Pitombo. Algumas 

informações foram complementadas por dados do inventário realizado, em 2009, pelos 

museólogos Osvaldo Gouveia Ribeiro e Francisca Andrade. Além disso, contou-se com 

informações de Cristiano Cardoso, diretor do Museu Regional de Arte, e de Cristiana 

Oliveira, diretora do Museu Casa do Sertão. Procedeu-se, em seguida, minuciosa 

pesquisa, comparando os documentos encontrados, os registros fotográficos e as obras do 

acervo.   

 Observou-se também a ordem encontrada no livro de tombo, que identifica as 

obras em quatro conjuntos principais ou coleções: “Quadros”, “Esculturas”, "O vaqueiro 

de Feira de Santana" e "Arreamento gaúcho para montaria e seus acessórios". 

Complementam tais conjuntos seis pequenos tópicos que registram a doação de artefatos 

ligados à cultura popular, conforme o local de origem: "Minas Gerais", "Rio Grande do 

Norte", "Ceará", "Pernambuco", "Paraíba" e "Bahia". 
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Coleção 1 - QUADROS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 1 
EVI TIHEMENTS (Tapa, Estônia, 
1932) 
Paisagem Estoniana (Estonszh 
Peisazh) 
1962/64, gravura: Água-forte 
Doação do governo da URSS 

Foto: George Lima 
 

 

 
 
Nº de Tombo: MRFS 2             Foto: George Lima 
JENNER AUGUSTO (Aracajú, Sergipe, 1924 - 2003) 
Coroinhas (Tríptico) 
1966, Mista 
Doação do artista 
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Nº de Tombo: MRFS 3 
GENARO DE CARVALHO (Salvador, Bahia, 
1926 - 1971) 
Canteiro na Varanda 
S/D, Tapeçaria  
Doação do artista 

Foto: George Lima 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 4 
RAIMUNDO DE OLIVEIRA (Feira 
de Santana, Bahia, 1930 - 1966) 
Auto Retrato 
1964, Óleo s/Tela 
Empréstimo  

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 5 
DAVID OXTOBY (Inglaterra, 
1938) 
Duet Solo Dancers (Mingus) 
1966, Óleo s/Tela 
Doação Governo do Estado da 
Bahia  

Foto: George Lima 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 6 
MICHAEL BUHLER 
(Inglaterra, 1918 - 1983) 
Três figuras na paisagem 
1965, Óleo s/ tela 
Doação Governo do Estado 
da Bahia 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 7 
DI CAVALCANTI (Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 1897 - 
1976) 
Mulata 
1967, Óleo sobre tela 
Doação do artista 

Foto: George Lima 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 8  
WILLIAM BROOKER 
(Inglaterra, 1918 - 1983) 
Cariátide 
1962, Óleo sobre Tela 
Doação do Governo do 
Estado da Bahia.  

Foto: George Lima 
 
 



179 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 9 
LOUIS LE BROCQUY (Irlanda, 
1916 - 2012) 
Figura em Movimento 
1963, Óleo sobre tela 
Doação do Governo do Estado da 
Bahia 

Foto: George Lima 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de tombo: MRFS10 
BRYAN ORGAN (Inglaterra, 
1935) 
Muggeridge em Azul 
1966, Óleo sobre tela 
Doação do Governo do Estado da 
Bahia 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS11              Foto: George Lima 
JOHN PIPER (Inglaterra, 1903 - 1992) 
Três Torres em Sulffock 
S/d, Mista 
Doação do Governo do Estado da Bahia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Tombo: MRFS12 
DEREK HIRST (Inglaterra, 1930) 
Puritano n. 1 
1963, Mista s/ tela 
Doação do Governo do Estado da 
Bahia 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS13 
ANTONY 
DONALDSON 
(Inglaterra, 1939) 
Moças em Laranja 
sobre T 
S/d, Óleo s/ tela 
Doação do Governo do 
Estado da Bahia 

Foto: George Lima 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: 
MRFS14 
PAULINE 
VINCENT 
(Inglaterra, 1940) 
Mulher 
S/d, Esmalte s/ metal 
Doação do Governo 
do Estado da Bahia 

            Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: 
MRFS15  
DEREK SNOW 
(Inglaterra, datas 
não identificadas) 
Interior Marrom 
1966, Óleo s/ tela 
Doação do 
Governo do 
Estado da Bahia 

Foto: George Lima 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: 
MRFS16 
MICHAEL 
VAUGHAN 
(Inglaterra, 1938) 
Figura Reclinada 
1965, Óleo s/ 
Eucatex 
Doação do 
Governo do Estado 
da Bahia 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: 
MRFS17 
MICHAEL 
VAUGHAN 
(Inglaterra, 1938) 
Figura Sentada 
1965, Óleo s/ 
Eucatex 
Doação do Governo 
do Estado da Bahia 

Foto: George Lima 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: 
MRFS18 
BARRY 
BURMAN 
(Inglaterra, 1943 - 
2001) 
Homem na 
Poltrona 
1957, Óleo s/ 
Eucatex  
Doação do 
Governo do Estado 
da Bahia 

Foto: George Lima 



184 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: 
MRFS19 
REYNOLDS 
(Inglaterra, 1926) 
Moça Florida 
1966, Óleo s/ Tela 
Doação do Governo 
do Estado da Bahia 
Obs: Registrado no 
livro de tombo o 
nome Rey Nolds. Em 
pesquisa, Alan Munro 
Reynolds. 

Foto: George Lima 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: 
MRFS20 
WISHAW 
(Inglaterra, 1930) 
Natureza Viva  
S/d, Óleo s/ Eucatex 
Doação do Governo 
do Estado da Bahia 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: 
MRFS21 
PATRICK 
PROCKTOR 
(Inglaterra, 1936 - 
2003) 
Abluções 
S/d, Óleo s/ tela 
Doação do 
Governo do 
Estado da Bahia 

Foto: George Lima 
 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS22  
NEVILLE KING 
(Inglaterra, datas não 
identificadas) 
Mulher com Brinco 
Azul e Branco 
S/d, Óleo s/ tela 
Doação do Governo do 
Estado da Bahia 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS23 
ALLAN DAVIE 
(Escócia, 1920) 
Brinquedo para a Lua 
Nova 
1959, Guache s/ papel 
Doação do Governo do 
Estado da Bahia 

Foto: George Lima 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: 
MRFS24 
GRAHAM 
SUTHERLAND 
(Inglaterra, 1903 - 
1980) 
Formas em Laranja 
S/d, Gravura 
Doação do Governo 
do Estado da Bahia 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: 
MRFS25 
BRETT 
WHITELEY 
(Austrália, 1939 - 
1992) 
Macacos 
1965, Mista 
Doação do 
Governo do Estado 
da Bahia 

Foto: George Lima 
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
Nº de Tombo: 
MRFS26  
FRANK 
AUERBACH 
(Alemanha, 1931) 
Nu 
S/d, Óleo s/ tela 
Doação do 
Governo do Estado 
da Bahia 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: 
MRFS27 
DAVID 
LEVERETT 
(Inglaterra, 1938) 
Paredes Vermelhas 
S/d, Óleo sobre tela 
Doação do Governo 
do Estado da Bahia 

Foto: George Lima 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nº de Tombo: MRFS28 
FRANS KRAJCBERG 
(Polônia, 1921-2017) 
Terra 
1965, Gravura 
Doação de Carlos 
Dreher Neto 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS29 
SÉRGIO CAMARGO (Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 1930 - 1990) 
Relevo nº20 
1964, Relevo em madeira 
Doação do Governo do Estado da Bahia 

Foto: George Lima 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: 
MRFS30 
FLÁVIO SHIRÓ 
(Sapporo, Japão, 
1928) 
Mundo Convulso 
Gravura 
Doação de Gercina 
Tavares 
Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: 
MRFS31 
VICENTE DO 
REGO 
MONTEIRO 
(Recife, 
Pernambuco, 
1899 - 1970) 
Pastor 
1929, Óleo s/ tela 
Doação de Faria 
Lima 

Foto: George Lima 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº de Tombo: MRFS32 
ZORAVIA BETTIOL 
(Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul, 1935) 
José Explica o Sonho ao 
Faraó 
S/d, Gravura  
Doação do artista 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS33 
ALDEMIR MARTINS (Ingazeiras, 
Ceará, 1922-2006) 
Vaqueiro 
1967, Mista 
Doação de Israel Klabin 

Foto: George Lima 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nº de Tombo: MRFS34 
KAZUO WAKABAYASHI (Japão, 
1931) 
Vermelho 
1966, Mista 
Doação de Israel Klabin 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: 
MRFS 35  
MANABU MABE 
(Japão, 1924 - 
1997) 
Vivacidade  
1966, Óleo s/ tela 
Doação feita por 
Israel Klabin 
(1967) 

Foto: George Lima 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 36 
MARIA POLLO (Itália, 
1937 - 1983) 
Opus 405  
1966, Mista s/ tela  
Doação feita por Yolanda 
Penteado (1967) 

Foto: George Lima 
 



193 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 37 
FERNANDO ODRIOZOLLA 
(Espanha, 1921 - 1986) 
Desenho  
1967, Mista  
Doação feita por Yolanda 
Penteado (1967) 

Foto: George Lima 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nº de Tombo: MRFS 38 
TOMIE OHTAKE (Japão, 1913) 
Amarelo  
1966, Óleo s/ tela  
Doação feita por Yolanda Penteado (1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 39 
FUKUSHIMA (Japão, 1920 - 
2001) 
Pintura 
S/d, Óleo s/ tela  
Doação feita por Yolanda 
Penteado (1967) 

Foto: George Lima 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 
40 
MARIA BONOMI 
(Itália, 1935) 
Lunik Tot 
1966, Xilogravura em 
cores 
Doação feita por 
Edward Marvin 
(1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 41 
MANEZINHO 
ARAÚJO (Cabo de 
Santo Agostinho, 
Pernambuco, 1910 - 
1993) 
Feira Nordeste Brasil 
1966, Óleo s/ tela 
Doação sem referência 
(1967) 

Foto: George Lima 
Obs: Registrado no livro de tombo o nome Manezinho Araújo. Em pesquisa, Manuel 
Araújo. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Nº de Tombo: 
MRFS 42 
QUIRINO (Rio 
de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 1897 - 
1981) 
Paisagem 
S/d, Óleo s/ tela 
Doação feita por 
Israel Klabin 
(1967) 

Foto: George Lima 
Obs: Registrado no livro de tombo o nome Quirino. Em pesquisa, Quirino da Silva. 
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Nº de Tombo: 
MRFS 43 
FERNANDO 
LOPES (São 
Miguel dos 
Campos, Alagoas, 
1936) 
Cidade Murada 
1966, Óleo s/ tela 
Doação feita pela 
Galeria Quirino 
(1967)  

Foto: George Lima 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 44 
CLÓVIS GRACIANO 
(Araras, São Paulo, 1907 - 
1988) 
Noite de Sexta-feira 13 
1966, Óleo s/ tela 
Doação feita por Edward 
Marvin (1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 45 
ECKENBERGER 
(Argentina, 1938-2017) 
São Cosme e a Menina 
1966, Mista 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 46 
MARISA GUSMÃO 
FERNANDES  
Óleo s/ tela 
Doação do Artista (1967) 
Obs: Não foi possível obter maiores 
informações sobre a artista e a obra. 
  

 

 

 

 

 

 

                          
      
                           
                    OBRA NÃO LOCALIZADA 
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Nº de Tombo: MRFS 47 
LUIZ JASMIM (Salvador, 
Bahia, 1940) 
Jarro com Flores 
1964, Mista s/ tela 
Doação feita por Alberto Sampaio 
(1967) 

        Foto: George Lima 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 48 
RIOLAN COUTINHO (Pojuca, 
Bahia, 1932 - 1994) 
Figura 
1965, Bico de pena 
Doação do Artista (1967) 

     Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: 
MRFS 49 
LEONARDO 
ALENCAR 
(Estância, Sergipe, 
1940 - 2016) 
O Vôo 
1964, Óleo s/ tela 
Doação do Artista 
(1967) 

Foto: George Lima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nº de Tombo: 
MRFS 50 
LIANA BLOISI 
(Salvador, Bahia, 
1943) 
Duas Figuras  
1966,  
Doação da Artista 
(1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 51   Foto: George Lima 
CARLOS BASTOS (Salvador, Bahia, 1925 - 2004) 
Autorretrato com amigos 
1966, Óleo s/ madeira 
Doação do Artista (1967) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 
 

 
Nº de Tombo: 
MRFS 52 
JOÃO JOSÉ 
RESCALA (Rio de 
Janeiro, Rio de 
Janeiro, 1910 - 1986) 
Recanto Antigo 
1966, Óleo s/ tela 
Doação do Artista 
(1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 53 
GERALDO ROCHA (1942 – 
1970) 
Planos e Fruto 
1966, Óleo s/ tela 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 54 
JOSÉ DO DOME (Estância, Sergipe, 
1921 - 1982) 
Retrato de um Jovem 
1964, Óleo s/ tela 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: 
MRFS 55 
RÔMULO 
SERRANO (Rio 
de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 1923) 
Marinha 
1965, Óleo s/ tela 
Doação do Artista 
(1967) 

Foto: George Lima 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 56 
FERNANDO COELHO 
(Salvador, Bahia, 1939) 
Uma cidade qualquer 
1966, Óleo s/ madeira 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: 
MRFS 57 
CARYBÉ 
(Argentina - 1911 - 
1997) 
Capoeira 
Óleo s/ madeira, 
1966 
Doação feita pela 
TV Itapoan (1967) 

Foto: George Lima 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 58 
BETTY KING (Estados Unidos, 1932) 
Mãe 
S/d, Óleo s/ tela 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 



204 
 

 
 
 
 
 
Nº de Tombo: 
MRFS 59 
WALDELOIR 
REGO (Salvador, 
Bahia, 1930 - 
2001) 
Cordão de Iansan  
S/d, Objeto 
Doação do Artista 
(1967)  
 

Foto: George Lima 
Obs: Originalmente essa obra ficava acondicionada em uma moldura retangular com 
vidro na parte frontal. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 60 
JORGE COSTA PINTO (Ilhéus, 
Bahia, 1932) 
Casario 
Óleo s/tela 
Doação do Artista (1967) 

  

OBRA NÃO LOCALIZADA 
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Nº de Tombo: MRFS 61 
YEDA MARIA (Salvador, Bahia 
(1932 - 2016) 
Barcos  
Óleo s/ tela 
Doação do Artista (1967) 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº de Tombo: MRFS 62 
ADERBAL MOURA (Feira 
de Santana, Bahia, 1945) 
Homem e Pássaro  
1967, Óleo s/ Eucatex 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 
 
 

 

OBRA NÃO LOCALIZADA 
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Nº de Tombo: MRFS 63 
JURACI DÓREA (Feira de Santana, 
Bahia, 1944) 
Multidão  
1967, Óleo s/ Eucatex 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: 
MRFS 64 
EDELWEISS 
(Feira de Santana, 
Bahia, 1917) 
Paisagem Baiana 
S/d, Óleo s/ tela 
Empréstimo 
(1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 65 
JOSÉ WAGNER  
Protesto  
S/d, Óleo s/ tela 
Doação do Artista (1967) 

Fonte: Diário de Notícias, 26/03/1967, p. 4. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nº de Tombo: MRFS 65 
Obs: A obra ao lado é atribuída a José 
Wagner Oiticica e tem o número de tombo 
MRFS 65.  
No desenvolvimento da pesquisa 
constatou-se que não se trata do trabalho 
citado no livro de tombo original. A 
técnica não corresponde e as fotos de 1967 
indicam outro trabalho, conforme se 
percebe na imagem acima. 

Foto: George Lima  
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Nº de Tombo: MRFS 66 
CARLO BARBOSA (Feira de Santana, 
Bahia, 1945 - 1988) 
Menino e casario  
1966, Mista s/ Eucatex 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 67 
FRANCISCO LIBERATO (Salvador, Bahia, 
1936) 
Imagens de menino  
1966, Mista 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 68 
FRANCISCO LIBERATO (Salvador, Bahia 
(1936) 
Caixa de duas Faces 
S/d, Mista  
Doação do Artista (1967) 
Obs: Segundo informações de antigos funcionários 
do museu, a obra deteriorou-se. 

Fonte: O Cruzeiro, 24 abr. 1967, p. 29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 69 
SÔNIA CASTRO (Salvador, Bahia, 
1934) 
Solidão 
1966, Xilogravura 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 
70 
NACIF GANEM 
(Andaraí, Bahia (1937) 
Cavaleiro 
1966, Bico de Pena 
Doação do Artista 
(1967) 

Foto: George Lima 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 71 
HANSEN BAHIA (Alemanha, 
1915 -1978) 
Pescador 
Xilogravura 
Doação do Artista  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

OBRA NÃO LOCALIZADA 

 



211 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 72 
JUAREZ PARAÍSO 
(Arapiranga, Bahia, 1934) 
Formas 
1965, Xilogravura 
Doação do Artista (1967)    

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 73 
EDSOLEDA SANTOS (Salvador, Bahia 
(1939) 
Casario 
1966, Bico de pena s/ Eucatex 
Doação da Artista (1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 74 
EDSON DA LUZ (Local e datas não 
identificados) 
Símbolo da liberdade 
1967, Xilogravura 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: 
MRFS 75 
MIGUEL 
NAJAR 
Velho tropeiro 
1963, Bico de 
pena 
Doação do Artista 
(1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 76 
FLORIANO TEIXEIRA (Cajapió, 
Maranhão, 1923 - 2000) 
Santa Luzia 
1966, Bico de Pena 
Doação feita por Oscar Martinez (1967) 

Foto: George Lima 
  

  

 

 

 

 

 
Nº de Tombo: MRFS 77 
DAREL VALENÇA 
(Palmares, Pernambuco 
(1924) 
Cidade 
1966, Litogravura 
Doação feita por Alberto 
Sampaio (1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 78 
JOSÉ MARIA (Valença, 
Bahia, 1935 - 1985) 
Meninos 
1960, Xilogravura 
Doação feita por Gercina 
Tavares (1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 79 
CALASANS NETO 
(Salvador, Bahia, 1932 - 
2006) 
Casarão 
1966, Entalhe (Matriz de 
Gravura) 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Nº de Tombo: MRFS 80 
EMANOEL ARAÚJO (Santo Amaro da 
Purificação, Bahia, 1940) 
Natureza Morta 
1966, Xilogravura 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 
81 
HENRIQUE 
OSWALD (Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro 
(1918 - 1965)  
O Boi 
S/d, Xilogravura 
Doação particular 
(1967) 

Foto: George Lima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: 
MRFS 82 
POTY 
LAZZAROTTO 
(Curitiba, Paraná, 
1924 - 1998) 
Matança de boi I 
S/d, Gravura (água 
forte) 
Doação feita por 
Jader Tavares 
(1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 83 
POTY LAZZAROTTO 
(Curitiba, Paraná, 1924 - 1998) 
Matança de boi II 
S/d Gravura (água forte) 
Doação feita por Jader Tavares 
(1967) 

Foto: George Lima 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Tombo: MRFS 84 
POTY LAZZAROTTO (Curitiba, 
Paraná, 1924 - 1998) 
Matança de boi III 
S/d, Gravura (água forte) 
Doação feita por Jader Tavares (1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 85 
POTY LAZZAROTTO (Curitiba, Paraná, 1924 - 
1998) 
Matança de boi IV 
S/d, Gravura (água forte) 
Doação feita por Jader Tavares (1967) 

Foto: George Lima 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 86 
DJANIRA DA MOTTA E 
SILVA (Avaré, São Paulo, 1914 - 
1979) 
Bumba-meu-boi 
Silkscreen 
Doação feita por Maria Tavares 
(1967) 

 

 

 

OBRA NÃO LOCALIZADA 
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Nº de Tombo: MRFS 87 
CARYBÉ (Argentina, 1911 - 1997) 
Cena de Feira de Santana (I) 
1966, Desenho aquarelado 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Tombo: MRFS 88 
CARYBÉ (Argentina (1911 - 1997) 
Cena de Feira de Santana (II) 
1966, Desenho aquarelado 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 89 
CARYBÉ (Argentina, 1911 - 1997) 
Cenas de Feira de Santana III 
1965, Desenho aquarelado 
Doação do Artista 

Foto: George Lima 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 90 
CLÓVIS GRACIANO (Araras, 
São Paulo, 1907 - 1988) 
Boi 
1948, Bico de Pena 
Doação feita por Leda Tavares 
(1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 91 
SÔNIA CASTRO (Salvador, Bahia, 1934) 
Boi 
1967, Xilogravura  
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 92 
SANTE SCALDAFERRI (Salvador, 
Bahia, 1928 - 2016) 
Arte Popular 
1967, Óleo s/ Eucatex 
Doação do Artista (1967)  

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 93 
AURELIANO (Local e datas não 
identificados) 
Duas Figuras 
Óleo s/ tela 
Doação do artista (1967) 

 
Obs: Consta no livro de tombo o nome Aureliano. Provavelmente se trata do artista 
Aurelino, que foi funcionário do Museu de Arte Moderna da Bahia.   
 

 

 

OBRA NÃO LOCALIZADA 
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Nº de Tombo: MRFS 94 
MARQUES DE SÁ (São José 
dos Campos, São Paulo, 1929) 
Vendedor de amendoim 
1965, Óleo s/ tela 
Doação feita por Edward 
Marvin (1967)  
Obs: O título "Vendedor de 
Amendoim” consta no livro de 
tombo de 1967.   
Na obra há outra identificação: 
"Casa 83". O nome do artista é 
Douglas Marques de Sá 

Foto: George Lima 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 95 
PEDROSO (Crato, Ceará, 1935) 
(Joaquim Pedro Gomes de Oliveira) 
O Cristo da Barra 
S/d, Óleo s/ tela 
Doação do Artista (1967)  

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 96 
CARDOSO E SILVA 
(Salvador, Bahia, 1904) 
Igreja  
1964, Óleo s/ tela 
Doação feita por Gercina 
Tavares (1967) 

Foto: George Lima 
 

 

 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 97 
THOMAZ (São Paulo, São Paulo, 1932 - 2001) 
Natureza Morta 
1960, Óleo s/ tela 
Doação feita por Alberto Sampaio (1967) 
Obs: Consta no livro de tombo de 1967 
“Thomaz”. No inventário feito em 2014, consta 
José Aylton Thomáz, que não é o mesmo artista. 
A pesquisa identificou, a partir da análise do 
estilo e da técnica do artista, que se trata de 
“Thomaz Ianelli”. Além disso, há um registro na 
revista O Cruzeiro, de 29/04/1967, p. 32, que 
confirma tal informação. 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 98 
DOMINGOS TERCILLIANO 
(Salvador, Bahia (1939) 
Baianas 
S/d, Óleo s/ tela 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 99 
ADELSON DO PRADO (Vitória da 
Conquista, Bahia (1944) 
Nossa Senhora Aparecida 
1966, Óleo s/ tela 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 
100 
GILSON 
RODRIGUES 
(Morro da Graça, 
Bahia (1942 - 2011) 
Paisagem Baiana 
1966, Óleo s/ tela 
Doação do Artista 
(1967) 

Foto: George Lima 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 101 
JUREMA ARDIH [sic] (São 
Paulo, 1924-2006) 
Amazônia 
1967, Mista s/ tela 
Doação feita por Israel Klabin 
(1967)   
Obs: Verificou-se que se trata de 
Iracema Arditi, cujo nome não foi 
registrado corretamente no livro 
de tombo. 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 102 
JOÃO ALVES (Ipirá, Bahia (1906 - 
1970) 
Rua 
1966, Óleo s/ tela 
Doação feita pela Galeria Quirino 
(1967) 

Foto: George Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: 
MRFS 103 
WILLYS (Local e 
datas não 
identificados) 
Velha Bahia 
1965, Óleo s/ tela 
Doação feita por 
Gomes Maranhão 
(1967)  

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 
104 
GILSON 
BARBOSA 
(Cachoeira, Bahia 
(1935 - 1981) 
Natureza Morta 
1965 
 Óleo s/ tela 
Doação feita por 
Edward Marvin 
(1967) 

Foto: George Lima 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 105 
JOSÉ PINTO (Ilhéus, Bahia, 1932) 
Composição em grade 
1967, Óleo s/ Eucatex 
Doação do Artista (1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 
106 
FERNANDO 
MARTINS (Portugal, 
1911 - 1965) 
Casario 
1966, Mista s/ tela 
Doação do Artista 
(1967) 

Foto: George Lima 

 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 
107 
ADELSON DO 
PRADO (Vitória da 
Conquista, Bahia, 
1944) 
Casario  
1967, Óleo s/ tela 
Doação do Artista 
(1967) 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS 108  
HARRY ELSAS 
(Stuttgart, Alemanha, 
1925 - 1994) 
Sem título. 
1967, Óleo s/ Eucatex 
Doação feita por Israel 
Klabin (1967) 

Foto: George Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nº de Tombo: MRFS 109 
CHARLES ALBERT (Argentina, 
data ignorada, 1992) 
Baianas 
Óleo s/ tela 
Doação do artista   
 

 

 

 

 

OBRA NÃO LOCALIZADA 
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Nº de Tombo: MRFS 110 
ENZO SIVIERI (Local e 
datas não identificados) 
Espantalho  
1966, Óleo s/ Eucatex 
Doação feita por Edward 
Marvin (1967) 

Foto: George Lima 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: 
Nº de Tombo: MRFS 111 
O livro de tombo repete, por engano, 
as informações do registro MRFS 17, 
que corresponde à obra de Michael 
Vaughan. 
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Nº de Tombo: MRFS 112               Foto: George Lima 
TERUZ (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (1902 - 1984) 
Crianças Brincando 
1966, Óleo s/ tela 
Doação do Artista (1967) 
Obs: Registrado no livro de tombo o nome Teruz. Em pesquisa, Orlando Rabello Teruz. 
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Nº de Tombo: MRFS 113                Foto: George Lima 
FLORIANO TEIXEIRA (Caiapó, Maranhão, 1923 - 2000) 
Pastoral 
1967, Óleo s/ tela 
Doação do Artista (1967) 
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COLEÇÃO 2 – ESCULTURAS 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nº de Tombo: MRFS 1 
MÁRIO CRAVO FILHO (Salvador, Bahia, 
1923-2018) 
Caveira de Boi 
1952, Fundição 
Doação do Artista 
Obs: No livro de tombo consta Mário Cravo 
Filho. Em pesquisa: Mário Cravo Júnior 
 

Foto: George Lima 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 2 
MERCEDES KRUCHEWSKI (Itabuna, Bahia, 1928) 
Composição 
S/d, Entalhe 
Doação do artista 

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS  3 
ANTÔNIO REBOUÇAS (Itabuna, Bahia, 1922) 
Rei 
S/d, Entalhe 
Doação do artista 

Foto: George Lima 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS  4 
FRANCISCO STOCKINGER (Áustria, 1919 - 2009) 
Baiana 
S/d, Fundição 
Doação do artista 
Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: 
MRFS  5 
MIRABEAU 
SAMPAIO 
(Salvador, Bahia, 
1911-1993) 
Escultura 4 
S/d, Entalhe 
Doação do artista 

Foto: George Lima 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS  6 
VASCO PRADO (Uruguaiana, Rio Grande do Sul, 
1914 - 1998) 
O beijo 
1966, Fundição 
Doação do artista  

Foto: George Lima 
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Nº de Tombo: MRFS  7 
MÁRIO CRAVO NETO (Salvador, 
Bahia (1947 - 2009) 
Crescimento nº 3 
Chapa de ferro modelada e soldada 
Doação do artista  
 

Foto: George Lima 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS  8 
MANOEL BONFIM (Salvador, 1928-2016) 
São Francisco de Assis 
S/d, Entalhe 
Doação do artista 

Foto: George Lima 
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COLEÇÃO 3 – MUSEU DO VAQUEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Tombo: MRFS 1 
Sela de vaqueiro 
Doação: Banco Baiano da Produção 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 2 
Roupa de vaqueiro 
Doação: Banco Baiano da Produção 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro 
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Nº de Tombo: MRFS 3 
Bruaca 
Doação: Prefeitura Municipal 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº de Tombo: MRFS 4 
Xairel 
Diários Associados da Bahia 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro 
 
 



241 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 5 
Calção de vaqueiro 
Diários Associados da Bahia 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro 
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Nº de Tombo: MRFS 6                 Foto: Josué Ribeiro 

Chocalhos 
Diários Associados da Bahia 
O Vaqueiro de Feira de Santana 
Obs: Não foi possível separar, no conjunto acima, os itens tombados referentes aos 
registros MRFS 6 e MRFS 22. Por esse motivo, repetiu-se a imagem no registro MRFS 
22, página 249. As fotos do ambiente expositivo, datadas de 04 de abril de 1967, indicam 
que as peças faziam parte da exposição.  
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Nº de Tombo: 
MRFS 7 
Rabicho 
Doação: Diários 
Associados da 
Bahia 
O Vaqueiro de 

Feira de Santana 
 Foto: Acervo do Museu Casa do Sertão 
  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 8 
Chincha 
Diários Associados da 
Bahia 
O Vaqueiro de Feira de 
Santana 

Foto: Acervo do Museu Casa do Sertão 
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Nº de Tombo: 
MRFS 9 
Cilha de arrocho 
Diários Associados 
da Bahia 
O Vaqueiro de 
Feira de Santana 

 Foto: Josué Ribeiro 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Nº de Tombo: 
MRFS 10 
Bainha de facão 
Diários Associados 
da Bahia 
O Vaqueiro de 
Feira de Santana 

 Foto: Josué Ribeiro 
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Nº de Tombo: MRFS 11 
Cabeçada 
Diários Associados da Bahia 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: 
MRFS 12 
Cabresto de 
vaqueiro 
Diários Associados 
da Bahia 
O Vaqueiro de 
Feira de Santana 
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Foto: Josué Ribeiro 
  

 

 

 

 

Nº de Tombo: 
MRFS 13 
Brida com rédea 
Diários 
Associados da 
Bahia 
O Vaqueiro de 
Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nº de Tombo: MRFS 14 
Luvas de vaqueiro 
Diários Associados da Bahia 
O Vaqueiro de Feira de Santana 
 

Foto: Josué Ribeiro  
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Nº de Tombo: MRFS 15 
Corda de laçar 
Diários Associados da Bahia 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Tombo: MRFS 
16 
Taca 
Diários Associados 
da Bahia 
O Vaqueiro de Feira 
de Santana 
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Foto: Josué Ribeiro    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 17 
Embornal para ração 
Diários Associados da Bahia 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro  
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Nº de Tombo: MRFS 18 
Alforge 
Doação: Diários Associados da Bahia 
O Vaqueiro de Feira de Santana 
 

Foto: Josué Ribeiro  
 

 

 

 

 

 
 

 

Nº de Tombo: MRFS 19 
Roló  
Diários Associados da Bahia 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

Foto: Acervo do Museu Casa do Sertão 
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Nº de Tombo: MRFS 20 
Capanga para dinheiro 
Diários Associados da Bahia 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro  
 

 

 

 

 

 

Nº de Tombo: 
MRFS 21 
Capanga de 
trabalho 
Diários Associados 
da Bahia 
O Vaqueiro de 
Feira de Santana 

 Foto: Josué Ribeiro  
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Nº de Tombo: MRFS 22                  Foto: Josué Ribeiro  

Chocalhos 
Doação: Diários Associados da Bahia 
O Vaqueiro de Feira de Santana 
Obs: Não foi possível separar, no conjunto acima, os itens tombados referentes aos 
registros MRFS 6 e MRFS 22. Por esse motivo, repetiu-se a imagem no registro MRFS 
6, página 240. As fotos do ambiente expositivo, datadas de 04 de abril de 1967, indicam 
que as peças faziam parte da exposição.  
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Nº de Tombo: MRFS 23       Foto: Josué Ribeiro   

Ferrão 
Doação: Eurico Alves Boaventura 
O Vaqueiro de Feira de Santana 
 
 

 

 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 24 
Ferros de marcar 
Doação: Eurico Alves 
Boaventura 
O Vaqueiro de Feira de 
Santana 

 Foto: Josué Ribeiro  
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Nº de Tombo: MRFS 25 
Surrão para cereal  
Eurico A Boaventura 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 26 
Alpercata de arrasto  
Eurico A Boaventura 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro  
Obs: Não foi possível confirmar se a imagem corresponde à identificação acima ou se é a peça 
Nº de Tombo MRFS 6, da coleção “Pernambuco”. 
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Nº de Tombo: MRFS 27     Foto: Acervo do Museu Casa do Sertão 

Almofada de renda  
Sr. José Silva 
O Vaqueiro de Feira de Santana 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 28 
Careta para rês bravia 
Eurico A Boaventura 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro  
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Nº de Tombo: 
MRFS 29 
Banguê 
Eurico A 
Boaventura 
O Vaqueiro de 
Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 
30 
Cangalha de tropeiro  
Diários Associados da 
Bahia 
O Vaqueiro de Feira de 
Santana 

Foto: Josué Ribeiro   
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Nº de Tombo: MRFS 31 
Cangalha de palha  
Diários Associados da Bahia 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

 Foto: Josué Ribeiro  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 32 
Cilhão  
Diários Associados da 
Bahia 
O Vaqueiro de Feira de 
Santana 
 

Foto: Josué Ribeiro  
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Nº de Tombo: MRFS 33 
Alforje 
Doação: Diários Associados da Bahia 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro                                         
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OBJETOS DE METAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 1 
Artifício de pedra e chifre [polvarinho] 
Doação: Diários Associados da Bahia 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro  
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Nº de Tombo: 
MRFS 2 
Estribos 
Doação: Waldy 
Pitombo 
O Vaqueiro de 
Feira de Santana 

 Foto: Josué Ribeiro  
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Nº de Tombo: 
MRFS 3 
Esporas 
Diários 
Associados da 
Bahia 
O Vaqueiro de 
Feira de Santana 

Foto: Josué Ribeiro        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nº de Tombo: 
MRFS 4 
Caçamba 
José Gonçalo A 
Boaventura 
O Vaqueiro de Feira 
de Santana 

 Foto: Josué Ribeiro    
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Nº de Tombo: 
MRFS 5 
Caçamba de 
madeira 
José Veloso 
Portinho 
O Vaqueiro de 
Feira de Santana 

Foto: Acervo do Museu Casa do Sertão 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº de Tombo: MRFS 6 
Pilão e mão de pilão em 
madeira 
Doação: Waldir Pitombo 
O Vaqueiro de Feira de Santana 

 Foto: Josué Ribeiro  
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ARREAMENTO GAÚCHO PARA MONTARIA 

 
 
 
 
 
Nº de Tombo: 
MRFS 1 
Sela de boiadeiro 
Governador Perachi 
Barcelos 
Arreamento Gaúcho 
para Montaria 

 Foto: Josué Ribeiro   
 
 

 
 

 

Nº de Tombo: MRFS 2             Foto: Josué Ribeiro   

Sela de coronel  
Composta de: badana, carona, cincha, serigote ou lombilho, lombilho, estribo, chergão, 
boleadeiras, peiteiras, maneia, cartucheira, boçal, cabresto, rebenque, freio com cabeçada 
e rédeas, sobrecincha e pelego. 
Governador Perachi Barcelos 
Arreamento Gaúcho para Montaria 
 
 
 
 
 



262 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 1 
Chicote 
Júlio Ebergue 
Arreamento Gaúcho 
para Montaria 
 

Foto: Josué Ribeiro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nº de Tombo: MRFS 
2 
Cinto 
Júlio Ebergue 
Arreamento Gaúcho 
para Montaria 

 Foto: Josué Ribeiro  
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Nº de Tombo: MRFS 3           Foto: Josué Ribeiro 

Badana de couro de veado 
Júlio Ebergue 
Arreamento Gaúcho para Montaria 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Nº de Tombo: MRFS 4 
Laço 
Doação: Júlio Ebergue 
Arreamento Gaúcho 
para Montaria 

Foto: Josué Ribeiro   
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OBJETOS DE METAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 1 
Freio 
Júlio Ebergue 
Arreamento Gaúcho para 
Montaria 

Foto: Acervo do Museu Casa do Sertão 
 

 

Nº de Tombo: MRFS 2              Foto: Acervo do Museu Casa do 

Sertão 

Estribo 
Júlio Ebergue 
Arreamento Gaúcho para Montaria 
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Nº de Tombo: MRFS 3 
Argola para chicote 
Júlio Ebergue 
Arreamento Gaúcho para Montaria 

Foto: Acervo do Museu Casa do Sertão  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 4 
Florão para peitoral 
Júlio Ebergue 
Arreamento Gaúcho para 
Montaria 

Foto: Josué Ribeiro   
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Nº Tombo: MRFS 5 
Júlio Ebergue 
Arreamento Gaúcho para Montaria 
Obs: Não consta no livro de tombo a identificação da peça. 
 
 

 

 

Nº de Tombo: MRFS 6                        Foto: Acervo do Museu Casa do Sertão  
Serrilha 
Júlio Ebergue 
Arreamento Gaúcho para Montaria 
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Nº de Tombo: 
MRFS 7 
Espora 
Júlio Ebergue 
Arreamento 
Gaúcho para 
Montaria 

Foto: Josué Ribeiro  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nº de Tombo: 
MRFS 8 
Caçamba 
[feminina] 
Júlio Ebergue 
Arreamento 
Gaúcho para 
Montaria 

 Foto: Josué Ribeiro  
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Nº de Tombo: MRFS 9        Foto: Josué Ribeiro 

Facas 
Júlio Ebergue 
Arreamento Gaúcho para Montaria 
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MINAS GERAIS92 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 1 
Conjunto de 5 malas de couro 
enfeitadas com taxas 
Banqueiro Gilberto Farias 
Minas Gerais 

Foto: Josué Ribeiro  
 

 

 

                                                            
92 A partir desse item, o livro de tombo identifica as peças conforme o estado de origem.  
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Nº de Tombo: MRFS 2 
Banco de couro  
Banqueiro Gilberto Farias 
Minas Gerais 

Foto: Josué Ribeiro 
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RIO GRANDE DO NORTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 1 
Borracha para água  
Diários Associados do Rio Grande do Norte 
Rio Grande do Norte 

Foto: Josué Ribeiro 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 
2 
Rebenque   
Diários Associados 
do Rio Grande do 
Norte 
Rio Grande do Norte 

 Foto: Josué Ribeiro 
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Nº de Tombo: MRFS 3 
Roupa de vaqueiro  
Diários Associados do Rio Grande do Norte 
Rio Grande do Norte 

Foto: Josué Ribeiro   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 4 
Sela  
Diários Associados do Rio Grande do Norte 
Rio Grande do Norte 

Foto: Acervo do Museu Casa do Sertão 
 



273 
 

 

CEARÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº de Tombo: MRFS 1 
Roupa de vaqueiro  
Diários Associados do Ceará 
Ceará 

Foto: Josué Ribeiro 
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PERNAMBUCO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 1 
Mala de couro e cedro  
Lucina M. Arcoverde  
Recife, Pernambuco 
 

Foto: Josué Ribeiro 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 2 
Sela de coronel  
Drayton Jaime Nejaim 
Caruaru, Pernambuco 
 

Foto: Josué Ribeiro 
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Nº de Tombo: MRFS 3 
Gibão  
Vaqueiro Otacílio de Lopes 
Pernambuco 

Foto: Acervo do Museu Casa do Sertão 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 4 
Rebenque para 
animal de montaria  
Domingos da Silva 
Cachoeira, Pernambuco 
 

Foto: Josué Ribeiro 
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Nº de Tombo: MRFS 5 

Corda de couro de 
tonairo para boi de 
carroça  
Domingos da Silva 
Cachoeira, Pernambuco 

Foto: Josué Ribeiro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 6 

Alpercata 
Doro Santa Cruz do 
Capibaribe, Pernambuco 

Foto: Josué Ribeiro  
Obs: Não foi possível confirmar se a imagem corresponde à identificação acima ou se é a peça 
Nº de Tombo MRFS 26, da coleção “O Vaqueiro de Feira de Santana”. 
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PARAÍBA 

 

  

 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 1 
Chapéu de Couro  
Doação: Artesão Manuel Joaquim Patos 
Paraíba 
 

Foto: Josué Ribeiro  
 
Obs: Não foi possível identificar, entre os itens acima, os que foram tombados. Analisando as 
fotos do ambiente expositivo, datadas de 04 de abril de 1967, nota-se que as peças faziam parte 
da exposição. 
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Nº de Tombo: MRFS 2 
Cabeçada e rédeas 
Doação: Artesão Manuel Joaquim Patos 
Paraíba 

Foto: Josué Ribeiro 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 3 
Estribos 
Doação: Artesão Manuel Joaquim Patos 
Paraíba 

Foto: Acervo do Museu Casa do Sertão 
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BAHIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Tombo: MRFS 1         
Tronco de escravo 
Doação: Waldy Pitombo 
Baixa Grande, Bahia 
 

Foto: Josué Ribeiro 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Nº de Tombo: MRFS 2 
Algema para escravo 
Doação: José Morais de 
Freitas 
Mundo Novo, Bahia 
 

Foto: Josué Ribeiro 
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Nº de Tombo: MRFS 3 
Cilhão ou sela de banda 
Doação: Waldy Pitombo 
Bahia 
 

Foto: Josué Ribeiro 
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ANEXO A — Documento elaborado por Eurico Alves Boaventura e encaminhado à 

Câmara de Vereadores de Feira de Santana, em 1961. 
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ANEXO B— Ata de constituição da Fundação Museus Regionais da Bahia (1967). 
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ANEXO C — Ata de constituição da Fundação Museu Regional de Feira de Santana 
(documento datilografado).  
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ANEXO D — Ata de constituição da Fundação Museu Regional de Feira de Santana 
(documento original). 
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ANEXO E — Ata da assembleia geral da Fundação Museu Regional de Feira de 
Santana para doação do acervo à UEFS (documento datilografado).  
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ANEXO F — Ata da assembleia geral da Fundação Museu Regional de Feira de 
Santana para doação do acervo à UEFS (documento original). 
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ANEXO G — Capa do livro de tombo original, 1º de abril de 1967. 

 

Fonte: Arquivo do Museu Regional 
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ANEXO H — Página de abertura do livro de tombo original 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do Museu Regional 
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ANEXO I — Página do livro de tombo original 

 

Fonte: Arquivo do Museu Regional 
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ANEXO J — Caderno de arrolamento do acervo. Registro inicial do caderno de 

arrolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do Museu Regional 
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ANEXO K — Livro de tombo II.  Página do livro de tombo II, com registro inicial. 

 
 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do Museu Regional 
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ANEXO L — Caderno de registro. Tombo do Museu Regional (não datado). 

                        Página do caderno de registro. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo do Museu Regional 
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ANEXO M — Programação do Museu Regional (documento não datado). 

 
 
 
Fonte: Arquivo do Museu Regional 
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ANEXO N — Registro da inauguração do Museu Regional.  
                         Folha do Norte, Feira de Santana, 25 mar. 1967, p. 1. 
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ANEXO O — Registro da inauguração do Museu Regional.  
                        Diário de Notícias, Salvador, 26 mar. 1967. Suplemento, p. 6.  
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ANEXO P — Parecer Consubstanciado do CEP 
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