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RESUMO — Este trabalho aborda conceitos museológicos, aproximações e possíveis diálogos entre
a arquiteta italiana Lina Bo Bardi e o escritor e poeta feirense Eurico Alves Boaventura. Lina Bo Bardi
chegou à Bahia, em finais de 1950, com o objetivo de implantar o Museu de Arte Moderna da Bahia
(MAM-BA). Eurico Alves Boaventura viveu em cidades do interior do estado, atuando como juiz de
direito, e, paralelamente, desenvolvendo uma obra literária voltada para a cultura sertaneja. Os dois
provavelmente não se conheceram, mas tinham ideias convergentes no que se refere à valorização
das matrizes culturais nordestina e ao papel educativo dos museus. Ideias que terminaram
influenciando projetos de importantes museus da Bahia, como o Museu de Arte Popular, imaginado
por Lina Bo Bardi, no início dos anos 1960, para atuar ao lado do Museu de Arte Moderna da Bahia, e
o Museu Regional de Feira de Santana, criado pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand, em
1967.

PALAVRAS-CHAVE: Museus. Museu de Arte Popular. Museu Regional de Feira de Santana. Artes
Visuais. Arte popular. Ações educativas em museus. Lina Bo Bardi. Eurico Alves Boaventura.

ABSTRACT - This work approaches museological concepts, approximations and possible dialogues
between the Italian architect Lina Bo Bardi and the writer and the poet Eurico Alves Boaventura, born
in Feira de Santana – state of Bahia. Lina Bo Bardi arrived in Bahia at the end of 1950, aiming to
implant the Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). Eurico Alves Boaventura lived in cities of the
state interior, working as a judge of law, and, in parallel, developing a literary work focused on country
culture. They probably did not know each other, but they had similar ideas about the worth of the
northeastern cultural matrixes and the educational role of the museums. Ideas that ended up
influencing projects of important museums in Bahia, such as the Museu de Arte Popular, imagined by
Lina Bo Bardi, in the early 1960s, to work alongside the Museu de Arte Moderna da Bahia, and the
Museu Regional de Feira de Santana, created by the journalist and businessman Assis
Chateaubriand, in 1967. KEY WORDS: Museums. Museu de Arte Popular. Museu Regional de Feira
de Santana. Visual Arts. Popular art. Educational actions in museums. Lina Bo Bardi. Eurico Alves
Boaventura.

O Museu Regional de Feira Santana foi criado, em 1967, no contexto da Campanha Nacional dos
Museus Regionais, pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand[1]. Seu acervo, embora
contasse com obras dos mais diversos gêneros, revelava significativa predominância das artes
visuais. Essa produção aparecia ao lado da mais genuína arte popular nordestina. Ou seja, em sua
concepção original, o museu propunha a convivência das vanguardas artísticas com a produção
regional, em que se destacavam selas, bruacas[2], gibões e arreios diversos, todo um conjunto de
artefatos relacionados com a civilização do couro.

Trata-se de uma proposta 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, ele 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 [...].
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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[3] e Dival Pitombo[4], 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 para o Centro Universitário de Cultura e Arte implicou, sem maiores
questionamentos por parte da população, no desmembramento do acervo: os elementos relacionados
com as matrizes da cultura regional foram para o Museu Casa do Sertão. Mas não se deve esquecer
que o Museu Regional não veio para Feira de Santana por acaso. Ele foi precedido, como já se disse,
de certa inquietação de 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 do escritor 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 sentido, 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
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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[5], 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),[6] tenha se refletido no museu de Feira de Santana. No convite da exposição “Formas
como escultura”, realizada em Salvador, em outubro 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[7] na concepção geral dos museus
regionais. No caso de Feira de Santana, sua participação foi, de certa forma, ofuscada pela presença
de Odorico Tavares[8]. Mas se sabe, por exemplo, 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 visuais nordestinas. Ambas foram realizadas, em
novembro de 1963, no Solar do Unhão. 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”[9], trabalho que contou “com a
colaboração de Lívio Xavier, diretor do Museu da Universidade do Ceará, assim como do pintor e
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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).

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 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
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Feira de Santana.

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. 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 de Arte Popular. Uma de suas propostas, desenvolvida
em novembro de 1963, é a 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, encarte 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:

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, encarte p. II).
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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, encarte p. II).

As ideias de Lina Bardi estão em visível alinhamento com o pensamento de Eurico Alves Boaventura.
Isso é ainda mais claro quando se analisa os ensaios da série “Cartas da serra” e a “Carta à Câmara
de Vereadores”. 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). Mas é na
“Carta à Câmara de Vereadores de Feira de Santana” que ele desenvolve a proposta do museu com
mais objetividade:

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, 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”[10] (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

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/lina_bo_bardi_e_eurico_alves_boaventura_propostas_museologicas_ar.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.7-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



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. A 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. Mas não se pode esquecer que seu projeto para o Museu do Vaqueiro incluía 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, encarte 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,
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olharão superficialmente os objetos, sem conseguir compreender a sua
significação, a sua lição histórica, fornecedora dos meios para compreender o
presente. As esculturas 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 mudanças 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 recorreu 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 proximidade da Serra de São José das Itapororocas, distrito de Maria Quitéria, é um também
dos últimos exemplares da arquitetura rural que restaram na região de Feira de Santana.

Em 2014, o artista visual Juraci Dórea[11] realizou uma ocupação artística na fazenda do escritor
(Figura 24). O evento fez parte da programação da 3ª Bienal da Bahia e contou com a presença de
artistas, curadores, críticos de arte, poetas e professores. Também promoveu o encontro do artista
visual Paulo Bruscky[12] com os poetas do Grupo Hera[13]. Mais uma vez, por caminhos tortuosos,
Lina Bardi se encontrava com o escritor Eurico Alves. É que a arquiteta já incluía 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 logo fechada
pelo regime militar.

O Museu de Arte Moderna da Bahia, capitaneado por Marcelo Rezende[14], retomou o projeto das
bienais em 2014, isto é, 46 anos depois. A 3ª Bienal da Bahia, que se desenvolveu ao longo de cem
dias, não se limitou à capital. A ocupação artística da Fazenda Fonte Nova, em 30 de maio de 2014,
marcou a abertura oficial do evento no interior do estado. Ao pé de uma fogueira, a professora
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Antonia Herrera[15] recitou para os presentes a “Elegia para Manuel Bandeira”, de Eurico Alves. Em
seguida, Paulo Bruscky leu o poema “Escusa”, resposta de Bandeira à “Elegia”. Era a Bienal da
Bahia, em claro diálogo com Lina Bardi e Eurico Alves Boaventura, uma bienal que também reuniu o
erudito ao popular, o litoral ao sertão.

Infelizmente, tanto os projetos de Lina Bardi quanto os de Eurico Boaventura foram interrompidos pelo
regime militar, embora por caminhos 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 demissão[16] 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, encarte p. II).

Eurico Alves Boaventura era, nessa época, juiz de direito na cidade de Alagoinhas. Perseguido por
desafetos, terminou preso. Como nada justificasse sua prisão, foi liberado em seguida, 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 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.
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e moderna do Unhão. Contorno. Salvador:
MAM-BA, n. 1, p. 14-25, 2013.

[1] 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”.
[2] Bruaca: espécie de mala ou saco de couro utilizado para transportar mercadorias.
[3] 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).

[4]
[5] 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. Após o 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.
[6] 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.
[7] 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.
[8] 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,
passando a residir na Bahia, a partir do início dos anos de 1940. Contribuiu para a difusão da arte
baiana, promovendo, em particular, 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
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(1951).

[9] Há notícias sobre sua passagem pela feira de Feira de Santana, mas não foi possível confirmar a
informação.
[10] 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.
[11] Juraci Dórea (1944) nasceu em Feira de Santana, Bahia. Arquiteto, artista visual e poeta.
Idealizou, em 1996, o Museu de Arte Contemporânea de Feira de Santana. Participou de várias
exposições no Brasil e no exterior. Publicou, em 1979, O cavalo sépia (poesia) e, em 2012, Cartas de
Eurico Alves: fragmentos da cena modernista (ensaio).
[12] Paulo Roberto Barbosa Bruscky (1949) nasceu em Recife, Pernambuco. Artista multimídia e
poeta. Destacou-se na década de 1970 por sua atuação no Movimento Internacional de Arte Postal.
Seu currículo inclui numerosas exposições nacionais e internacionais. Recorre a mídias e linguagens
artísticas diversas e é considerado como uma das referências da arte conceitual no Brasil.
[13] Grupo que reúne nomes representativos da poesia contemporânea de Feira de Santana, como
Antonio Brasileiro, Roberval Pereyr, Washington Queiroz, Trazíbulo Henrique Pardo Casas, Iderval
Miranda, Juraci Dórea, Rubens Alves Pereira, Elieser Cesar, Assis Freitas Filho, Raymundo Luiz
Lopes e Wilson Pereira de Jesus. Surgiu em 1972, por iniciativa de Antonio Brasileiro, que mobilizou
alguns alunos do Colégio Estadual de Feira de Santana para criar a revista literária Hera. A partir da
revista é que nasceu o Grupo Hera.
[14] 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).
[15] Antonia Herrera é professora associada da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Tem doutorado
em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo.
[16] 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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