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RESUMO 

 

A presente pesquisa discorre inicialmente sobre algumas imagens creditadas à Feira de 

Santana, criadas de acordo com o contexto social e econômico  pelo qual a cidade, e ou o país 

passavam, para depois compará-las com a imagem criado por Eurico Alves, considerado aqui 

como um leitor especial e um intelectual, que reage às mudanças correntes na cidade durante 

o processo de modernização, e utilizando- se do seu poder ideológico, faz sua representação 

da cidade  tentando preserva-la em meio ao desmantelamento de antigos padrões sociais que 

existiam em Feira de Santana. Posteriormente aborda-se através dos discursos do Jornal Folha 

do Norte, o contexto de instalação do Museu Regional e sua significância no espaço cultural 

feirense, analisando como a instituição e o cenário cultural e intelectual da cidade foram 

representados entre os anos de 1967 a 1970. 

Palavras chave: Feira de Santana, Eurico Alves, Museu Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

This research discusses initially on some images credited to Feira de Santana, created 

according to the social and economic context in which the city and or country was , and then 

compare them with the image created by Eurico Alves, seen here as a special player and an 

intellectual, that reacts to current changes in the city in the process of modernization , and 

utilized- if its ideological power , makes its representation city trying to preserve it amid the 

dismantling of old social patterns that existed in Fair Santana. Later is approached through the 

speeches of the newspaper Folha do Norte , the context of installation of the Regional 

Museum and its significance in feirense cultural space , analyzing how the institution and the 

cultural and intellectual scene of the city were represented among the years 1967-1970 . 

Keywords: Feira de Santana, Eurico Alves, Regional Museum 
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INTRODUÇÃO 

 

Muitos foram os temas que chamaram minha atenção, e que tive o interesse em 

pesquisar, mas como filha de Feira de Santana que sou, tive que me render aos encantos de 

sua história. Ao estudar sobre o processo de modernização que se desenvolveu na cidade, 

pude perceber o quão complexo ele foi se configurando ao longo dos anos. Sempre liguei a 

identidade de Feira ao âmbito sertanejo, aos costumes e tradições ligados à feira e ao gado, ao 

vaqueiro e ao sol “escaldante”, mas eis que encontrei uma pesquisa que tratava da 

estruturação de uma imagem de cidade saudável, de clima fresco e ares puros para Feira de 

Santana. Surpresa com tal façanha, fui cada vez mais envolvida por essa trama. Ao longo da 

pesquisa percebi que Feira de Santana foi criando suas identidades “renegando” certas 

tradições.  

Nas primeiras décadas do século XX, o ideal civilizador incorporado por Feira de 

Santana engendrou discursos e práticas que geraram mudanças consideráveis na sociedade. 

Os elementos tradicionais que compunham o cotidiano da cidade passaram a causar 

incômodo. O vaqueiro e a feira de gado foram progressivamenteafastados do centro da cidade, 

e um novo padrão de comportamento foi“imposto”. A urbanização alterou o caráter de cidade 

pequena, e deu ares de progresso a urbe. No entanto, chega-se a década de 1960 e Feira 

apresentava muitas características comuns às décadas passadas, demonstrando que houve 

conflitos e resistências ao processo de modernização.  

Ao empreender a coleta de fontes, sem saber ao certo em qual tema iria focar, deparei-

me através das publicações do Jornal Folha do Norte, com um ambiente cultural e social 

bastante sofisticado e desenvolvido. As notas sobre exposições de pintura, concertos e 

produções literárias chamaram minha atenção, bem como a atuação de certos intelectuais. 

Percebi que a inauguração do Museu Regional tinha sido um grande acontecimento e resolvi 

pesquisar sobre os motivos e o contexto que proporcionaram a instalação da instituição. 

Surgiu então a figura de Eurico Alves Boaventura, considerado o grande idealizador do 

museu. A representação de Feira, criada por Eurico Alves era a que mais parecia se aproximar 

da visão que eu possuía de Feira, no entanto, ao analisar melhor essa imagem percebi que a 

cidade sertaneja de Eurico Alves era aristocrática, marcada por hierarquias e certas exclusões. 

O discurso euriquiano apresentava um caráter político, por isso Alves foi analisado como um 

leitor especial e um intelectual atuante em sua sociedade.  



 

 

O desejo de Eurico por espaços de cultura, aparentemente também era compartilhado 

por outros intelectuais, mesmo que com objetivos diferentes. Esse grupo era atuante na 

sociedade e através de suas contribuições ajudaram a constituir um ambiente cultural 



 

 

aparentemente sofisticado e desenvolvido. Analisar esse cenário intelectual e cultural, bem 

como as representações do Museu Regional foi o principal objetivo dessa pesquisa. 

O primeiro capítulo, intitulado Um intelectual feirense em tempos de modernização: Eurico 

Alves, imagens e posicionamentos de um leitor especial, é bibliográfico, analisa asimagens 

construídas para Feira de Santana, e a atuação de Eurico Alves como intelectual. O segundo 

capítulo, intitulado Representações do Museu Regionale seus desdobramentos nocenário 

cultural feirense,baseou-se, exclusivamente nos discursos do Jornal Folha do Norte, sobre o 

Museu Regional e o cenário intelectual e cultural de Feira de Santana. Para analisar o cenário 

cultural e intelectual, priorizamos   as notas sobre as artes plásticas e a literatura. Nesse 

contexto, surge uma possível tentativa de formular uma nova imagem para Feira, a de cidade 

culta. 



 

 

1. UM INTELECTUAL FEIRENSE EM TEMPOS DE MODERNIZAÇÃO: EURICO 
ALVES, IMAGENS E POSICIONAMENTOS DE UM LEITOR ESPECIAL 
 

Ao analisar a história de Feira de Santana nos deparamos com situações complexas e 

personagens emblemáticos, dignos de atenção. O contexto em que a cidade se desenvolveu, e 

suas representações são pertinentes para análise, bem como certas especificidades daimagem 

criada pelo ilustre filho da terra, Eurico Alves, que reage às transformações que vinham 

ocorrendo na urbe, numa tentativa de preservar as tradições de sua cidade sertaneja. 

 

1.1 Breve história de Feira de Santana 
 

 

Considerando  a versão tradicional sobre as origens do município, Feira de Santana 

teve como ponto de partida a fazenda Santana dos Olhos D’água, dos portugueses Domingos 

de Araújo e Ana Brandão. Segundo Josivaldo Oliveira, logo a fazenda “constituiu-se em um 

povoado, no qual se estabeleceu uma capela em louvor a São Domingos e Senhora Santana”. 

Em torno desta pequena comunidade a população adjacente passou a se reunir 

periodicamente, dando origem a uma pacata feira livre, ainda em meados do século XVIII. 

(OLIVEIRA, 2010, p. 34). O povoado se transformou em ponto de descanso e abastecimento 

para os viajantes que passavam pela região. Vaqueiros, tropeiros, entre outros, paravam no 

local, pois tanto para esses indivíduos, quanto para as boiadas havia alimento e água 

disponível com fartura.  

Com o fim das pastagens de Capuame, local em que se concentrava a criação de 

bovinosno final do século XVIII, Feira de Santana foi uma das regiões de remanejamento,e 

logo passou a ser referência na criação de gado. (OLIVEIRA, 2008. p. 39) A posição 

estratégica facilitava o escoamento das boiadas, mas os fatores geográficos e naturais foram 

considerados essenciais para a escolha do município. Com essa transferência ocorreu um 

movimento mais intenso em relação às necessidades de produtos e serviços no local, o 

município rapidamente passou a ser um núcleo comercial e ficou conhecido como “empório 

da Bahia”1. Os negócios concentradosem torno da feira, vendiam uma diversidade enorme de 

mercadorias, motivo que trazia fregueses e novos moradores de várias partes da região e até 

de outros estados.  

                                                           
1
 Segundo o historiador Clovis Ramaiana de Oliveira (2000) esse termo foi consagrado na memória escrita por 

Durval Aguiar. Esse termo era utilizado no século XIX e fazia referência ao ativo comércio de Feira de Santana. 

Devido a sua posição estratégica a cidade era vista como um ponto de abastecimento entre o litoral e o sertão.  
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Feira de Santana está localizada na poção leste da Bahia, numa área conhecida como 

agreste baiano, fazendo fronteira com o recôncavo e com o semiárido. A localidade era rica 

em lençóis d’água. A vegetação rasteira proporcionava boas pastagens, e sua posição de 

entroncamento viabilizou a distribuição de mercadorias, fato que possibilitou ao município 

desenvolver-se no comércio e na agropecuária. Logo a localidade ganhou destaque e seu 

crescimento ocasionou a emancipação política em 1833.  

 Consideramosque adinâmica existente gerava uma identidade mais ligada a vida 

sertaneja. Os estabelecimentos e principalmente as feiras, representavam a cultura genuína do 

local. Manifestações artísticas, jeitos de viver, se relacionar e trabalhar estavam concentrados 

nesses ambientes e a partir deles se disseminavam. Espaços comumente compostos por 

pessoas simples, as vezes consideradas “tabaréus” que trabalhavam como agricultores, 

vaqueiros, artesãos, entre outras funções. Basicamente esses indivíduos estavam de alguma 

forma ligados ao que extraiam da terra. As particularidades desse ambiente de certa forma 

conectavam a cidade ao âmbito do sertão. 

 A proximidade com áreas do semiárido além de contribuir coma multiplicidade de 

costumes, também era responsável por certos fenômenos sociais, a exemplo, a recepção a 

muitos migrantes vindos de regiões vizinhas e até de outros Estados. Cercada por diversos 

municípios que são fortemente atingidos pela seca, há alguns registros da presença de pessoas 

que buscavam na cidade uma forma de sobrevivência. Atendo-se ao século XIX, Graciela 

Gonçalves ressalta o quanto os retirantes alteravam a normalidade do município e causavam 

transtornos às autoridades locais e aos moradores. Muitas dessas pessoas escolhiam a cidade 

devido à proximidade com seu local de origem, passado o período de estiagem seria mais fácil 

retornar à sua morada, no entanto, outros escolhiam Feira por seu desenvolvimento comercial 

e por verem no local a possibilidade de melhorar de vida sem o risco da estiagem prolongada. 

(GONÇALVES, 2000, p. 67) 

 
 
1.2 De Petrópolis baiana à Cidade do Progresso: transformações de Feira de Santana e a 
imagem euriquiana de cidade sertaneja 
 

Para o desenvolvimento desse tópico, escolhemos o que acreditamos ser alguns dos 

principais trabalhos que compõem a historiografia sobre a modernização e os desdobramentos 

desse processo em Feira de Santana. Analisando esses estudos pretendemos pontuar os 

elementos simbólicos que constituíram algumas imagens creditadas à cidade ao longo dos 

anos.  
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Algumas referências citadas têm como base a história cultural, que “aborda os 

sistemas simbólicos de ideias, imagens e representação, a que se dá o nome de imaginário 

social” (PESAVENTO, 1995, p. 281). Neste caso direcionam o olhar para o objeto “cidade.” 

Essa vertente é conhecida como história cultural urbana e tem como itens de análise as 

“imagens reais” e as “imagens metafóricas” geradas no centro citadino.  

Pesavento, ao discorrer sobre essa abordagem teórica, expõe a riqueza existente nesse 

objeto. O processo de modernização gerou imagens, discursos e muitas mudanças. Esses 

elementos são sementes que germinaram nas referências usadas nessa pesquisa. O 

desencadear do processo de modernização causou situações complexas, conflitos e adaptações 

férteis à análise histórica, e apesar de bem explorados pelos historiadores consultados, 

desdobram-se em novos questionamentos e reflexões.  

Falando sobre modernização, Sandra Pesavento cita Roncayolo, o qual identifica o 

grupo dos produtores, aqueles que pertencem a uma elite “planejam discutem e executam” a 

cidade; arquitetos, médicos sanitaristas e técno-burocrtas, e os consumidores que compõem o 

grupo “coagido” a aceitar as normas. Essas intervenções almejavam a realização de um sonho, 

a busca pela concretização de uma cidade ideal. O que importa é ressaltar do ponto de vista da 

história cultural urbana, é que a “cidade do desejo,” realizada ou não, existiu como elaboração 

simbólica na concepção de quem a projetou e quis realizar. (PESAVENTO, 1995, p. 182) 

Essa elaboração simbólica aparecerá por meio de representações múltiplas, e que eram 

pensadas pelos integrantes do cenário cidade. Pesavento entende que os consumidores 

também criam imagens, principalmente por parte dos que ela denominou de leitores especiais, 

a exemplo dos artistas e intelectuais, os quais deixam vestígios mais nítidos que o homem 

comum. 

Esse breve passeio pelo objeto “cidade” serve para identificar a natureza das 

referências utilizadas nesse trabalho e tornou-se por essa razão, pertinente fazer uma 

introdução, pois é a partir dessa vertente e dos resultados de pesquisas com essa abordagem 

que refletiremos sobre algumas imagens creditadas à Feira de Santana. Nos trabalhos 

consultados podemos ver nitidamente a elaboração de algumas identidades para a urbe 

feirense, e nesse momento nos atentaremos aos elementos que as constituíram. 

Nesse tópico trabalharemos principalmente com as dissertações de Aldo José Silva, Natureza 

Sã, Civilidade e Comércio em Feira de Santana: Elementos para o Estudo da Construção de 

Identidade para o Interior da Bahia (1833-1927), Clóvis Frederico Ramaiana de Oliveira, De 

empório a Princesa do sertão: Utopias Civilizadoras em Feira de Santana (1893-1937) e Ana 

Maria Carvalho dos Santos Oliveira, Feira de Santana em tempos de Modernidade: olhares, 
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imagens e práticas do cotidiano (1950-1960). Essas pesquisas tratam do que consideramos 

ser uma primeira etapa de modernização feirense, a qual, embora em alguns momentos 

adotem medidas diferentes, resume-se em construção de imagens, tentativas de 

disciplinarização, certa urbanização, marginalização de sujeitos, práticas e espaços, entre 

outros. Entre o final do século XIX e o decorrer do século XX, mais especificamente até o fim 

da década de 1960, algumas identidades pertinentes ao nosso trabalho surgiram e foram 

consolidadas através de vários símbolos e discursos. Entender como elas se constituíram, o 

que as representavam e como estas foram destoantes da imagem criada por Eurico Alves é o 

primeiro objetivo desse capítulo. 

Na pesquisa desenvolvida por Aldo José Silva, temos um contexto que se inicia ainda 

no século XIX e vai até a década de 1920. Embora nosso recorte não principie nesse período, 

é importante analisar esse trabalho para compreendermos as criações e adequações de certas 

identidades, a depender do contexto histórico, social e econômico em que foram criadas. 

 Na pesquisa de Silva podemos visualizar talvez, a primeira identidade 

intencionalmente arquitetada para Feira de Santana em um período anterior ao de efetiva 

modernização. Segundo o autor, até a primeira metade do século XIX, Feira de Santana 

possuía uma imagem negativa, como a de muitas cidades, que sob a ótica da medicina urbana 

eram locais, que devido à aglomeração de pessoas e acumulação de lixo, se tornavam 

ambientes nocivos e, por isso, favoráveis a incidência de miasmas causadores de doenças. 

(SILVA. 2000, p. 25) O clima descrito nos jornais era quente, a ponto de os dirigentes 

mandarem arborizar alguns pontos do centro da cidade, na tentativa de amenizar o sofrimento 

das pessoas que passavam horas transitando pelo local.(SILVA, 2000, p. 24) Mesmo com 

essas características, Feira de Santana conseguiu construir a imagem de cidade de clima 

fresco e agradável. 

 A estruturação do discurso que consolidou a imagem de cidade saudável à Feira de 

Santana surge, segundo o autor, a partir de um fenômeno peculiar, a grande epidemia de 

cólera que ocorreu em 1855, quando várias cidades da Bahia tiveram alto índice de mortes e 

Feira de Santana apresentou um número de vítimas bem inferior ao de outros locais. O fato de 

ser um entreposto comercial com grande circulação de pessoas, naturalmente já colocaria a 

cidade como um local de risco, no entanto para as autoridades a doença parecia se apresentar 

de forma mais branda no local e segundo as constatações do autor realmente, se comparada 

com os números de outros municípios, Feira foi menos atingida. (SILVA, 2000, p. 60-67)Esse 

fato foi bem aproveitado pelo poder público que se valeu desses dados para gestar uma 

imagem positiva e assim proteger a principal atividade econômica, o comércio, e toda 
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dinâmica que ele proporcionava para a urbe. Esse discurso passou a ser disseminado a 

princípio por componentes do poder público e posteriormente, foi incorporado às produções 

deartistas e pessoas ilustres. A fama da benevolência climática de Feira, que favorecia a 

manutenção e a recuperação da   
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saúde incentivava a chegada de pessoas comuns e outras consideradas de importância. Esses 

viajantes e visitantes eram também possíveis moradores e consumidores, por isso, Feira 

deveria apresentar-se como um lugar seguro, para passar, comprar e morar. (SILVA, 2000, p. 

74) 

 Entre 1870 e aproximadamente a primeira década do século XX, Feira de Santana 

ostentou o título de Petrópolis baiana. Porém mudanças no cenário nacional, geraram a busca 

por transformações em diversos âmbitos da sociedade.A herança de uma sociedade 

escravocrata e outras características ditas inferiores,não agradavam as autoridades, daí surgiu 

o interesse em modernizar o Brasil. Com o advento da República, as ideias modernizadoras se 

difundiram e transformaram bruscamente o contexto da época. Segundo Rinaldo Leite, nesse 

período as elites locais tiveram mais facilidade em conseguir crédito com financeiras 

estrangeiras para a urbanização e outros melhoramentos e isso possibilitou a “reforma” de 

muitas cidades brasileiras. (LEITE, 1996, p. 9) 

 Não só grandes cidades foram influenciadas, pequenos municípios também passaram 

por mudanças, Feira de Santana é um desses exemplos. A consonância com os modelos de 

cidade civilizada criado por Salvador, Rio de Janeiro entre outras, fez com que a “Petrópolis 

baiana” adotasse discursos e práticas modernizadoras. Algumas obras foram realizadas e o 

incentivo da identidade comercial fortalecido. A partir daquele momento se almejava o 

progresso e a civilização não cabendo mais a associação do local com uma imagem rural, 

campesina. 

  Feira passou pelas turbulências de uma sociedade em mudança. Novos horizontes 

deviam ser alcançados e para isso era necessário que a cidade acompanhasse o 

desenvolvimento corrente. Uma nova identidade era almejada, a de cidade moderna, 

civilizada. O progresso, os bons modos, a moral são características que deveriam estar 

presentes no cotidiano e quem não se adequasse às normas deveria ficar fora do meio urbano. 

(SILVA, 2000, p. 143) 

 Embora não fosse de todo ruim enaltecer o clima, o novo momento em que a 

sociedade passava, exigia que a imagem positiva da cidade fosse proveniente da racionalidade 

e higiene decorrentes da ciência, e não da natureza. Os jornais passaram a ser um veículo 

importante para a orientação da população. Através dos textos divulgados pela imprensa 

ocorria o enaltecimento de comportamentos e hábitos considerados civilizados. O poder 

público passou a mostrar mais preocupação com as doenças e tentava orientar a população 

quantos aos perigos e a forma correta de evitar e cuidar das enfermidades através da 
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substituição de crendices populares por métodos racionais. Buscava-se a higienização nos 

domínios urbano, pessoal e moral. (SILVA, 2000. p. 157-161) 

 Porém segundo Aldo Silva o que determinou o abandono da imagem de cidade 

saudável foram os embates políticos que ocorreram no início do século XX, entre Tito Ruy 

Barcelar e Abdon de Abreu. Segundo o autor 

O cenário político local passa por profundas alterações em seu tradicional 
ordenamento, rompendo-se exatamente a unidade de interesses que permitiu, 
durante tantos anos, a atuação sincrônica dos poderes sociais. Na prática tal ruptura 
implica no desenvolvimento de discurso de inusitada violência contra as condições 
urbanas do município, que acaba por resvalar na imagem de cidade sã. (SILVA, 
2000, p. 163) 
 

 Os discursos negativos quanto aos aspectos urbanos estavam diretamente ligados ao 

grupo que estava no poder, com a saída de Abdon do governo, volta-se o discurso civilizador, 

porém a imagem de cidade sã não é mais exaltada. 

  O estudo de Clovis Ramaiana de Oliveira, se aproxima do recorte de Silva e aborda 

a construção de uma identidade civilizada para a cidade feirense. O autor aborda as mudanças 

ao longo do final do século XIX e as três primeiras décadas do século XX. Aponta para os 

novos modelos de urbanidade após a instauração da República, que eramdefendidos e 

disseminados pelo poder público local. Segundo o autor, buscava-se a superação de modos de 

vida e de comportamentos que caracterizava Feira de Santana como uma cidade rural. Para 

isso ocorre a construção de um novo modo de comportamento público, o qual enaltece a 

superioridade simbólica do viver urbano. 

 Para estruturara conduta citadina ideal, tenta-se a todo custo abafar a memória do 

passado feirense, principalmente em relação a origem do povoamento e a ação de diversos 

grupos ao longo desse processo. No caso dos negros a elite utilizou construções discursivas 

montadas em torno de Lucas da Feira. Segundo Clovis Oliveira 

 

[...] as construções em torno de Lucas, visavam consolidar, também, uma imagem 
negativa do negro. Sendo portanto a maneira encontrada pelos donos do poder, de 
manter a comunidade negra sob o manto de uma escravidão simbólica e resolver a 
questão da manumissão dos ex-escravos,problemas dos mais importante para os 
brancos após a abolição legal da escravidão. (OLIVEIRA, 2000, p. 33-37) 

 

 Ao longo do período estudado pelo autor, essa forma de marginalização ganhou 

força. A perseguição aos terreiros e a censura às formas de religiosidade negra foram uma das 

estratégias de silenciar e afastar esse grupo. Campos de significados são criados para 

marginalizar e enfraquecer as memórias e costumes ligados a cultura negra e ao vaqueiro, esse 

último passou a representar a violência e a rudez do homem incivilizado. Isso se dá desde a 
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normas impostas pelos códigos de posturas para a construção das casas até a supervalorização 

da escola. De acordo com Oliveira “durante o período republicano houve esforços para a 

construção de uma sociedade escolarizada, aliás foi construído o paradigma de que a 

educação seria lenitivo para todos os males e condensa todos os inimigos sociais no 

analfabetismo.”(OLIVEIRA,2000, p. 52) Na ideologia da época o saber escolarizado seria 

pré-requisito para a conquista do progresso e da ordem social.  Serviria para incentivar um 

pensamento mais racionalizado, e com isso afastaria a população das práticas místicas 

populares. Os casos de violência, também passaram a ser interpretados de forma diferente, 

passando a ser mais censurados e julgados com mais rigor. (OLIVEIRA, 2000, p. 120-121) 

 As obras de Silva e Oliveira têm pontos de consonância, que demonstram a 

complexidade em que se estruturou as imagens da cidade moderna e civilizada. Em meio as 

estratégiasassinaladas em cada abordagem, percebe-se que o comércio era o personagem a ser 

beneficiado diante das mudanças. Os representantes da cidade eram antes o clima, depois a 

urbanização e os elementos arquitetônicos que a acompanharam, o desenvolvimento 

comercial, o controle de ímpetos violentos, a educação dos ilustres moradores e a sua 

solidariedade demonstrada na recepção a todos que a cidade chegavam. No entanto os sujeitos 

e os costumes renegados pelos grupos de poder estavam tão imbricados no cotidiano da 

cidade, que chegou-se a década de 1960 ainda tentando eliminar esses “símbolos de atraso”. 

 Ana Maria Oliveira estudou o cotidiano feirense das décadas de 1950 e 1960. 

Analisou as imagens e os discursos utilizados para consolidar as identidades de cidade 

moderna, civilizada e do progresso, mas também ateve-se às práticas e espaços que 

desafiavam a concretização de tais imagens.Entre as décadas delimitadas acima, o progresso 

estava representado de diversas maneiras em Feira de Santana. Mas o comércio e seu 

dinamismo era uma vitrine especial, pois apresentava para a população uma diversidade de 

produtos e serviços que estavam intrinsicamente ligados ao emprego de hábitos mais 

modernos. Segundo Ana Maria Oliveira 

 

O desejo de se adquirir um eletrodoméstico e demais artigos, frutos do avanço 
tecnológico, era constantemente estimulado pelas propagandas das lojas que os 
comercializavam. Ambicionava-se a mudança de costumes com a utilização de 
objetos que para facilitar as tarefas diárias, estes traziam consigo o bem estar, de 
sintonia com o progresso e de identidade com o moderno. (OLIVEIRA, 2008, p. 54) 
 
 

 Segundo a autora o “comércio se desenvolvia e procurava seduzir os consumidores”. 

Proporcionar o acesso à equipamentos de tecnologia avançada significava tanto que o 

comércio estava antenado com a modernidade e podia oferecer isso aos consumidores sem 
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que eles saíssem da cidade para comprar em outros lugares, quanto o fato de ter público para 

compra-los também significava que os consumidores estavam aderindo ao viver urbano e 

moderno e abandonando práticas manuais e tradicionais.  

 Oliveira consegue fazer um levantamento das lojas que compunham a praça 

comercial feirense e destaca além da diversidade de produtos e serviços, a diferença de 

organização apresentadas por tais estabelecimentos, a depender do público alvo. Isso 

demonstra que existia a preocupação em atender os consumidores mais sofisticados e 

exigentes para que esses se convencessem e ajudassem a persuadir os outros quanto ao 

progresso de Feira. Os visitantes como é demonstrado no trabalho de Ana Maria Oliveira e de 

outros autores, muitas vezes sentiam esse progresso ajudavam a divulgar a imagem de cidade 

desenvolvida. (OLIVEIRA, 2008, p. 65) 

 Outros elementos como o movimento gerado pelos carros e pessoas que transitavam 

nas ruas, a imponência de certos prédios, as escolas, teatro, cinemas também representavam o 

progresso. As estações de rádio em especial era um fator de muito prestigio. Segundo a autora 

 

Ter estações radiofônicas implicava alcançar um nível de desenvolvimento que 
associava capacidade técnica, recursos financeiros, público espectador e espaço 
adequado, entre outros requisitos. Mais que isto, entretanto, significa estar em 
sintonia com a modernização em curso que se operacionalizava nas grandes capitais 
(OLIVEIRA, 2008, p. 66) 

  

Os programas de rádio eram atentamente analisados por colunistas locais, que criticavam 

falhas cometidas pelos locutores. O fato da radio ser um dos ícones da modernidade e ter um 

alcance que ultrapassava a esfera local, exigia muitos cuidados. A intenção era que os 

programas reforçassem a imagem positiva da cidade, não o contrário. O poder informativo e 

educativo desse meio de comunicação também servia para alertar a população iletrada para as 

mudanças que estavam acontecendo e, quem sabe, incentivar novas condutas desse público. 

(OLIVEIRA, 2008, p. 68)  

 O movimento de carros e pedestres pelas ruas da cidade, destoava das lembranças 

dos moradores mais antigos da cidade,que se recordavam dos tempos em que existia silêncio e 

calmaria no centro. A posição de entroncamento rodoviário ligando Feira a diversas partes do 

país foi facilitado pelo desenvolvimento de rodovias. Os carros e caminhões que levavam e 

traziam pessoas e mercadorias, e que tornaram-se elementos comuns do cenário urbano local, 

reforçavam a imagem de progresso e marcavam a visão de quem passava por Feira e que vivia 

nesse cotidiano. 
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 Ana Maria Oliveira também falou das práticas e dos espaços que desafiavam a 

imagem progressista e civilizada de Feira de Santana. Nos jornais da cidade, em especial o 

Folha do Norte, era comum a reclamação de observadores que se incomodavam com práticas 

ditas anti-higiênicas e atrasadas. A falta de saneamento básico, e com isso a exposição das 

águas das casas nas ruas, o acúmulo de lixo, barracas, animais soltos nas vias, carroceiros, 

aguadeiros entre outros, eram peças que não se encaixavam no cenário moderno. Mesmo com 

as constantes reclamações e com as normatizaçõescriadas pelo governo municipal, e 

expressas no Plano de Desenvolvimento Local Integrado PDLI, muitas vezes o problema era 

mais amplo e estava ligado àsquestões de verbas públicas, não sendo possível uma resolução 

rápida. (OLIVEIRA,2008, p. 116-138) 

 Além desses detalhes existiam os espaços marginalizados. Os prostíbulos, boites, 

cassinose demais lugares que abrigavam,em sua maioria, sujeitos excluídos da sociedade, e 

que estavam muito próximos do centro comercial, consequentemente dos territórios das 

“pessoas de bem,” sendo por isso perseguidos e remanejados para locais mais escondidos. 

Mesmo com a resistência das prostitutas e de outros sujeitos, pouco a pouco, a “limpeza” dos 

espaços centrais foi se concretizando. A prática do jogo do bicho, que era realizada por 

pessoas de grupos sociais diversos era outro hábito marginalizado e frequentemente 

constrangido pelas autoridades. (OLIVEIRA, 2008, p. 154-170) Mesmocom esses 

“problemas”, as imagens de cidade moderna, progressista, comercial e civilizada estavam em 

ampla consolidação devido aos símbolos que as representavam e estes se sobressaiam diante 

das práticas consideradas atrasadas. 

 Analisando os três estudos percebe-se que o processo de modernização pelo qual 

passou Feira de Santana até aquele momento, foi marcado por uma sofisticada arquitetura de 

discursos que ao logo dos anos foi progressivamente fortalecendo estratégias para excluir e 

silenciar grupos e práticas que ameaçavam a modernidade. As imagens de Feira de Santana 

foram construídas através de negações da sua própria história e mesmo ostentando o título de 

Princesa do Sertão, Feira renunciou fervorosamente uma imagem sertaneja. Na ânsia de ser 

nobre e moderna, o título foi aceito, se cristalizou e representa a cidade até a atualidade, mas o 

que cativou as autoridades e a elite parece ter sido apenas o status da palavra “princesa” o 

“sertão” era apenas um pequeno e incômodo detalhe. 

 Menções a Eurico Alves aparecem nos três últimos trabalhos citados anteriormente. 

O incômodo do poeta com as transformações da cidade natal, é apresentado através de seus 

poemas e crônicas. Enquanto os grupos de poder tentavam suprimir o caráter sertanejo que 

identificava a cidade, Boaventura ia de encontro as imagens criadas para Feira de Santana. 
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Para o poeta o que representava a cidade era a casa da fazenda, o vaqueiro, a vegetação 

primitiva. No passar dos anos o lamento de Eurico Alves pode ser ouvidoatravés dos mesmos 

veículos que defenderam e disseminaram a modernidade, os jornais. Nas referências acima 

consultadas, principalmente na de Clovis Oliveira, percebe-se o quanto os jornais tiveram 

protagonismo no processo de modernização feirense, no entanto Boaventura teve espaço no 

meio jornalístico para resgatar a cultura sertaneja que naquele momento parecia incompatível. 

 Comparando as identidades criadas para Feira,com a elaboração imagética de Eurico 

Alves, observamos o quanto o olhar desse leitor especial foi peculiar. Enquanto a “cidade sã’ 

tinha o ar fresco e puro e a “cidade moderna” tinha a higiene, bons modos e desenvolvimento 

urbano e comercial, a cidade sertaneja era aristocrática, silenciosa, de sol forte e chão 

poeirento. A imagem criada por Eurico Alves destoa de todas as imagens anteriores creditadas 

a Feira de Santana, tanto as negativas quanto as positivas. O pastoril, o sertanejo de 

Boaventura se desdobra em características e valores diferentes. Após passearmos por algumas 

identidades creditadas a Princesa do Sertão, e pelos símbolos que as representaram, o nosso 

objetivo agora é analisar a postura de Eurico Alves como homem formador de opinião, 

intelectual e leitor especial do processo de modernização da sua cidade natal. 

 

 
1.3 Em defesa de uma identidade sertaneja: Eurico Alves e seus posicionamentos diante 
da modernização feirense 
  

 Eurico Alves Boaventura foi um poeta, ensaísta, cronista e magistrado, nascido em 

Feira de Santana. Viveu entre os anos de 1909 a 1974. Autor de múltiplas narrativas, a 

maneira como o poeta representou o sertão e a sua cidade natal ganhou evidência pela 

valorização e idealização de um território à parte, um local especial,aristocrático, de silêncio e 

bucolismo,relações amistosas, com sua gente simples evegetação primitiva, aspectos 

representados com forte sentimento de pertencimento e saudosismo. Segundo Soares “[...] 

entre os grandes empenhos que marcaram a trajetória de Eurico Alves um deles merece 

destaque: a busca de fixar e preservar uma paisagem sertão frente às ameaças de dissolução 

provocadas pelo que ele chamou de avançada moderna”(SOARES, 2011, p. 1)  

 Eurico Alves começou seus estudos em Feira de Santana e em seguida partiu para 

Salvador para graduar-se na Faculdade Livre de Direito, na década de 1920.Período marcado 

por grandes transformações políticas e econômicas nas esferas regionais e nacionais.Oautor é 

influenciado pelos movimentos gerados por essas mudanças. Segundo Soares  
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Ao se mergulhar nesta zona turbulenta onde se entrelaçam processos sociais e 
processos simbólicos é preciso estar atento para o fato de que se mudanças 
acometem o país, elas se dão de forma diferenciada. Uma rápida mirada no 
panorama socioeconômico do Brasil indica o desenho de uma nova geopolítica, 
onde se estabelece a demarcação de novos territórios de poder e construção de 
hegemonia sociocultural. Enquanto assistimos nas primeiras décadas da República à 
ascensão urbano-industrial do centro-sul, notadamente no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, na Bahia, como de resto em todo o antigo Norte, constata-se um período de 
acentuada crise da economia agromercantil e o aprofundamento da dependência e 
submissão política em relação àquela área do país. (SOARES, 2009, p.25) 
 

 Nesse contexto foram desmanteladas ordens hierárquicas cristalizadas, e a perda de 

prestígio político e econômico obriga os gruposhegemônicos baianos a procurar estratégias de 

combate à nova posição de invisibilidade em que tais grupos se encontravam. Ergue-se o 

movimento regionalista, que Soares afirma ter polos de disseminação entre Recife e Salvador. 

Esses movimentos estavam ancorados na busca de reterritorialização a partir da defesa da 

tradição e de uma nostalgia em relação ao passado. Em meio a esses embates, as produções 

artístico-culturais viram ferramentas de luta.  (SOARES, 2009, P 25-26) 

 No caso específico da Bahia, o historiador Paulo Santos Silva, refletiu sobre esse 

tema, analisando a produção historiográfica produzida por indivíduos envolvidos nesse 

enredo, os quais se sentindo prejudicados com a conduta política de Getúlio Vargas, almejam 

recuperar a autonomia e defender interesses políticos e econômicos, visto que pouco tempo 

antes da entrada de Vargas no poder, a Bahia passava por “considerável estabilidade política” 

(SILVA, 2011, p. 23)  

 Recorre-se ao regionalismo para alavancar argumentos sobre a necessidade da Bahia 

voltar a ter o controle de seus próprios passos. Para isso as desavenças políticas foram postas 

de lado. Velhas e novas lideranças se unem na busca pelo autonomismo baiano, 

personalidades de renome como J.J Seabra e Otávio Mangabeira assumem a militância em 

prol desse objetivo. É interessante notar que Silva (2011) evidencia que muitos dos indivíduos 

envolvidos nessa luta política tinham proximidade com instituições acadêmicas e com o 

mundo das letras. 

 Em meio a esse detalhe e ao cenário efervescente de então, o autor percorre o 

ambiente de formação dos indivíduos que compunham a “comunidade intelectual baiana” do 

período e constata que a vida acadêmica possuía certa interdisciplinaridade, a qual 

direcionava muitas vezes os recém-formados para a vida política.   
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 As graduações possíveis naquele período eram medicina, direito e, posteriormente, o 

curso técnico em engenharia civil2. Os cursos e instituições eram responsáveis não só pela 

formação especifica, mas também pela formação intelectual. O ambiente acadêmico 

aproximava os graduandos de conhecimentos ligados às letras e humanidades. Silva reforça 

que além de aptidões específicas procurava-se também desenvolver aptidões que permitissem 

o diagnóstico do corpo social. (SILVA, 2011, p, 71). Devido às dificuldades de se alcançar o 

nível superior, aqueles que conseguiam,desfrutavam de certo prestígio, logo as portas para 

atividades na área de jornalismo e consequentemente para cargos políticos eram abertas. 

 Eurico Alves participou desse movimento. Embora não tenha ocupado cargo político, 

enquanto graduava-se, teve amplo relacionamento com personalidades envolvidas no 

movimento regionalista e autonomista. Foi integrante da revista Arco&Flexa, a qual 

representava as ideias do movimento modernista que se erguia no sul do país. Percebe-se que 

Boaventura incorporou esse estilo. Soares demonstra isso quando fala do entusiasmo de 

Carlos Chiacchio ao se referir a Boaventura, “O próprio líder do grupo, ao apresentar a nova 

safra de escritores baianos destaca em Eurico uma mescla de sentimentalidade cabocla e com 

humorismo irreverente, cujas frases trazem um gosto acridôce pela nostalgia e revolta[...]” 

(SOARES, 2009, p. 30) 

 No trabalho de Soares ainda fica evidente que na trajetória acadêmica, e logo ao 

formar-se em direito, quando ele já estava andejando pelo interior da Bahia e criando a sua 

representação e defesa da cultura local, o escritor teve bastante empenho em seu 

enriquecimento intelectual. Conforme Valter Soares 

 
Um passeio pela sua produção ensaística, em especial da narrativa de maior relevo, 
Fidalgos e Vaqueiros, sugere que por onde passava Eurico não apenas exercitava a 
poesia, mas fazia do próprio trabalho como magistrado um campo de observações e 
pesquisas. Andava a revisitar livros de escrituras, inventários, testamentos, olhos e 
ouvidos atentos para questões étnico-linguísticas. Além das pesquisas etnográficas, 
Eurico também é um leitor voraz sobre o tema. De forma quase compulsiva, passa 
em revista materiais os mais diversos, coligindo vasta bibliografia que abrange 
diversos campos do saber humano, história, sociologia, antropologia, filosofia, 
memórias, biologia, literatura, com vistas a dar o seu testemunho sobre o sertão, ao 
mesmo tempo em que pretende corrigir erros dos estudiosos sobre sua história. 
(SOARES, 2009, p. 21- 22) 
 
 

 Compreende-se pelo contexto de sua formação que Eurico Alves é impelido a 

assumir posturas e manifestarsuas inquietações.Analisaremos esse poeta, como um intelectual 

que assume “responsabilidades,” que busca através de sua gênese e condição, defender um 

                                                           
2
 A Bahia passou a contar com o curso de Engenharia Civil no ano de 1897, com a inauguração da Escola 

Politécnica.  
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ideal, criticar um movimento, recorrendo ao que é comum aos intelectuais, o poder 

ideológico. 

 Ao analisar os trabalhos sobre Feira de Santana que referenciam essa pesquisa é 

notório a presença de fontes ligadas aos artistas e intelectuais. No trabalho de Aldo José Silva 

o qual aborda o processo de construção e posteriormente abandono da imagem de cidade 

saudável, vemos a interferência do Dr. Remédios, que dispondo da palavra escrita, ajudou a 

disseminar tal imagem para outros horizontes. Clovis Ramaiana Oliveira utiliza na sua 

dissertação as imagens criadas pelos “intelectuais” e por instituições e esferas ligadas à eles, 

como jornais, literatura, entre outros. Nomes como o de Eurico Boaventura e Hugo de 

Navarro são recorrentes. Estes são citados também por Ana Maria de Oliveira e através desse 

fato percebe-se que os homens da cultura estão constantemente envolvidosno cenário e nas 

questões ligadas a cidade. 

  Vários teóricos já escreveram sobre os intelectuais, a exemplo Gramsci e Sartre.O 

tema gerou e ainda pode gerar muitas discussões, pois quando se fala em intelectuais, está se 

falando de indivíduos e ou categorias muito heterogêneas e sujeitas a diversas classificações e 

análises, por isso optamos por consultar apenas as reflexões de Norberto Bobbio.  

 O termo intelectual, segundo esse autor é utilizado a pouco mais de um século, 

refere-se a um sujeito ou a um grupo de indivíduos, considerados criadores, portadores e 

transmissores de ideias, sendo assim, escritores, artistas e todos aqueles que se atenham a 

escrever ou criar imagens e ideias podem se enquadrar no termo. Ainda existem os casos em 

que mesmo que o indivíduo não seja um artista ou homem das letras, se de alguma forma ele 

reflete e dissemina seus pensamentos, pode-se considerar esse sujeito um intelectual, como é 

o caso de líderes de movimentos sociais, que nem sempre possuem formação acadêmica, mas 

que mesmo assim conseguem fazer uso de suas ideias para persuadir, se engajar e se 

responsabilizar por uma causa. Segundo Bobbio 

O que caracteriza um intelectual não é tanto o tipo de trabalho (manual ou 
intelectual) mas, a função: um operário que também desenvolva obra de propaganda 
sindical ou política pode ser considerado um intelectual, ou pelo menos nos 
problemas éticos e cognoscitivos de agitador são os mesmos que caracterizam o 
papel do intelectual”. (BOBBIO, 1997, p. 114) 
 

 Porém os sujeitos que geralmente recebem essa nomenclatura atualmente são os que 

em outras épocas eram chamados de doutos, literatos ou sábios e que estavam ligados 

diretamente ao trabalho intelectual. A discussão sobre os intelectuais tem outros pontos que a 

faz polêmica e muito complexa. Segundo Bobbio, na Rússia pré-revolucionária por exemplo, 

o conceito de intelectual virou sinônimo de antagonistas do poder. É comum também o 
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emprego de significados valorativos variados e às vezes contraditórios. Esses valores em 

grande parte positivos, causaram discussões e problemas relacionados às características desses 

indivíduos, quais as suas funções na sociedade, e também sobre a relação entre cultura e poder 

político. No primeiro caso percebe-se bem isso quando Bobbio fala: 

 
Mesmo lá onde a extensão do conceito está corretamente limitada aos men of ideas, 
esbarra-se em uma ulterior limitação, desta vez indébita, derivada da introdução sub-
reptícia de uma definição persuasiva, de uma definição a qual atribuem-se ao 
intelectual caracteres moralmente positivos, como a independência do juízo, a 
coragem pelas próprias opiniões, o amor pela aventura espiritual, o gosto do 
paradoxo, a ousadia das ideias, o espirito crítico, a propensão para inovação, com a 
consequência de expelir da categoria aqueles que, apesar de a ela pertencerem 
possuir aos olhos de quem os avalia,com aquele metro as qualidades requeridas. 
(BOBBIO, 1997, p. 116) 
 
 

 A atuação de pensadores, homens de letras, filósofos entre outros segundo o autor é 

bem antiga, na verdade sempre existiu: 

Embora com nomes diversos, os intelectuais sempre existiram, pois sempre existiu 
em toda sociedade ao lado do poder econômico e do poder político, o poder 
ideológico que se exerce não sobre os corpos, como o poder político jamais separado 
do poder militar, não sobre a posse de bens materiais, dos quais necessita para viver 
e sobreviver, como o poder econômico, mas sobre as mentes, pela produção e 
transmissão de ideias, de símbolos de visão de mundo, de ensinamentos práticos 
mediante o poder da palavra. (BOBBIO,1997, p. 11) 
 

 Eurico Alves se enquadra no perfil mais abrangente sugerido por Bobbio, homem das 

ideias. Iniciousua trajetória como escritor na revista Arco&Flexa. Nesse período a 

intelectualidade baiana estava profundamente envolvida com o cenário político, e o uso da 

palavra, principalmente a escrita, era uma ferramenta de grande valia para quem queria 

adentrar esse ambiente. Noperíodo entre 1920 e 1930 ocorreu o que me permito chamar de 

engajamento político por parte dos homens das letras, pois se usava dons intelectuais para 

estruturar e inculcar uma imagem positiva para a Bahia, a qual passava por crise financeira e 

política. 

 Temosum exemplo de homem das letras que cria, dissemina e defende uma imagem 

de Feira de Santana. Essa imagem vai contra oque estava sendo consolidado pelo poder 

político feirense. Embora não seja um ato que estimule diretamente o dissenso e a negação da 

Feira de Santana moderna, Eurico Alves exalta e tenta preservar a imagem sertaneja da 

cidade. 

 Ao falar de intelectuais à luz de Bobbio, questiona-se qual seria o papel do 

intelectual, qual a relação entre cultura e política. Bobbio não se atém ao que faz esse 

indivíduo, mas ao que ele deveria fazer, perpetra uma análise prescritiva a qual discute comoo 
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homem das letras deveria atuar com a influência que ele tem em sua sociedade, 

principalmente qual o seu modo de agir diante das relações sociais desse ambiente para que 

essas relações não sejam norteadas ao acaso ou pela vontade do mais forte.(BOBBIO, 1997, 

p. 69) 

 Quando escreve as “Cartas da Serra”e publica algumas no Jornal Folha do Norte, em 

1960, Eurico mostra uma postura política, e tenta usar seu status social para influenciar o 

recém empossado prefeito Arnold Silva e conscientizar a população quanto à necessidade de 

procurar formas de preservar a cultura local. Aparentemente dotado apenas da 

responsabilidade de alertar para os males que a modernização estava causando para a cultura 

sertaneja.  Segundo Juraci Dórea, Eurico tentou influir o prefeito atentando para as questões 

ambientais e culturais. 

(DOREA, 2010, p.32-33)As cartas ganham um ar de manifesto contra a descaracterização 

daquela que seria a principal cidade sertaneja. 

 No âmbito das tipologias, Bobbio classifica os intelectuais, quando de alguma forma 

ligados à política, comoideólogos, aqueles que seriam os intelectuais-filósofos e que fornecem 

princípios guia para uma ação. Em contrapartida existiriam os expertos, aqueles que fornecem 

os princípios meios, os que pensam de forma técnica como será possível alcançar um 

objetivo. (BOBBIO, 1997, p. 70-73) 

 Compreendemos que Eurico Alves,passeia entre as duas classificações, pois 

apresenta característicascomuns às categorias citadas anteriormente. Ao mesmo tempo que 

traça uma imagem utópica de sertão e de Feira de Santana tentando legitimá-la, e 

disseminando-a através de seus escritos, propõe os recursos, os meios pelos quais tal imagem 

seria preservada. O poeta faz as vezes de “técnico” porque tem embasamento para isso, visto 

que mesmo não sendo formalmente historiador ou sociólogo, se preocupou em buscar 

qualificação que doasseares de racionalidade a alguns de seus escritos. 

 Além da utilização de elementos típicos do local, como a ornamentação da cidade 

com plantas nativas, ele propõe a criação de museus e outros centros de preservação de 

identidade. Bobbio diz que “não há ideólogo que não peça socorro a conhecimentos técnicos 

para elaborar seus princípios, não há experto que não deva ter nenhuma ideia dos fins para dar 

sentido às suas análises.” (BOBBIO, 1997, p 118) O primeiro é movido pela ética da 

convicção e o segundo pela ética da responsabilidade.  

 Essa conduta leva-nos a refletir sobre a natureza ética e ou moral da ação de Eurico. 

Segundo Bobbio existe uma força não política que deve guiar os intelectuais independentes de 

sua classificação, que seria o apego aos valores morais.Poderíamos dizer que o “nosso”poeta 
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se engajou numa causa que considerava válida, mas recorremos novamente a Bobbio que 

substitui o termo engajamento por responsabilidade. Sobre esse tema o autor diz “prefiro falar 

mais de responsabilidade a falarde engajamento porque importa não que o homem da cultura 

se engaje, mas por que coisa ele se engaja ou não se engaja, assumindo todas as 

responsabilidades de sua escolha e das consequências que delas derivam.” (BOBBIO, 1997, 

p.101) 

 O lugar social de onde Eurico Alves fala, e para quem ele fala, a responsabilidade 

que ele toma para si são elementos que influenciam a tessitura de sua trama,tanto a das 

origens do sertanejo, quanto do enredo dramático, apresentado pelo escritor ao longo do 

processo de modernização. Alguns historiadores, a exemplo Elizete da Silva analisando os 

escritos euriquianos ressaltam certos silenciamentos na obra do escritor. Conforme a autora, 

refletindo sobre o campo religioso apresentado em tal obra, nota-se   uma hegemonia católica. 

Eurico descreve uma população adepta de um catolicismo puro e robusto, livre das influências 

pagãs africanas. (SILVA, 2010,p. 128) As doutrinas protestantes e espiritas também não 

ganham corpo. Para Elizete Silva “o nacionalista Eurico Alves, defensor do Tradicionalismo 

Dinâmico, certamente entendia o Kardecismo e as denominações protestantes como 

estrangeirismos europeus e norte-americanos que questionavam a união e as velhas tradições 

baianas e sertanejas”(SILVA, 2010, p129) 

 A contribuição dos negros na configuração da cultura e da sociedade sertaneja 

também são invisíveis, ou minimizadas segundo Igor Gomes Santos que reflete sobre esse 

outro emudecimento.  Santos observa que na gênese do sertanejo, os atores principais são os 

portugueses e índios, o negro surge como um complemento da miscigenação, o qual matiza 

com variadas intensidades os homens do sertão. Parece ser uma fusão apenas de cores, sem 

valores, sem contribuições. O indivíduo negro que aparece na obra é desafricanizado, 

apartado de seus costumes. Quando apresentam tal caráter, estão afastados, nos quilombos e 

povoados distantes. (SANTOS, 2010, p. 143) 

 No âmbito social, Elizete Silva revela a leitura que Eurico faz da inserção do negro 

nesse ambiente. Na Feira de Santana euriquiana, todos viviam bem, obviamente ocupavam 

seus lugares de destino, sendo assim não haviam conflitos, nem desigualdades. Para a autora 

 

Na concepção euriquiana, os irmãos de São Benedito eram homens bem sucedidos, 
que desenvolviam atividades econômicas regulares que lhes garantiam mobilidade 
na estrutura social feirense. Eram operários negros tão felizes com o progresso 
capitalista e satisfeitos com a fé católica que Marx e Engels com seu ‘Manifesto 
Comunista’ se apresentariam aos mesmos de forma nula, sem eco, impertinentes e 
risíveis. (SILVA, 2010, p. 133) 
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 A religião e os negros aparentementenão se apresentaram como problemas na 

narrativa de Eurico Alves. Não são os elementos que o chamam a responsabilizar-se. Os 

temas que o motivavam estavam concentrados em dois objetos: o sertão e a sua amada Feira 

de Santana. Porém esse afincona criação e conservação de imagens e representações não são 

inocentes como sugeriu Valter Soares (2009). Conforme ressalta esse autor, o que motivou o 

intelectual a posicionar-se no meio social e fazer manifestações de ordem política, foi a perda 

de poder das elites oligárquicas. Foi a derrocada de seu grupo de pertença social. 

 A narrativa euriquiana ganha um sentido político quando se percebe que sua obra não 

é apenas um discurso contemplativo e melancólico. A saudade demostrada pela Feira de 

Santana de sua infância não se resume apenas ao bucolismo de uma cidade guiada por valores 

morais sólidos.Remete também a um tempo em que as relações sociais eram marcadas por 

hierarquias bastantes delineadas. Os poderes econômico e político estavam concentrados nas 

mãos dos grandes fazendeiros e coronéis da região. Na escrita euriquiana foi percebido um 

embate entre tradição e modernidade que estava ocasionando a perda de prestígio e de espaço 

da elite conservadora feirense. 

 Na tentativa de impedir que a modernidade atropelasse todo um “legado histórico” 

da sociedade pastoril, Erico Alves criou imagens e representações do território sertão e de 

Feira de Santana. Através de seu trabalho intelectual cria uma tradição sertaneja. Segundo 

Valter Soares tal esforço 

De um lado, procura demarcar uma origem, econômica, social, cultural étnica, dos 
fundadores da região, assinalando o pertencimento de todosos habitantes a um 
mesmo passado e mesma ancestralidade. De outro, embora traga para a cena 
personagens coletivos que fizeram a região (vaqueiros,tropeiros, missionários, 
escravos, etc.), o faz de maneirahierarquizada, pois a ênfase principal recai sobre os 
fidalgos, que fizerama glória do lugar. Por fim, o próprio gesto de darvisibilidade ao 
sertão é indiciário de uma ação pedagógica. No trabalho de descoberta e preservação 
das verdadeiras raízesculturais da região, inscreve-se o interesse em socializar 
valores e normas de comportamento associadas à ordem patriarcal,projetando-se o 
passado como continuidade, embora já com uma outrafinalidade, a permanência de 
lugares e códigos de valores culturais ameaçados. (SOARES, 2009, p. 109) 

 

 Podemos perceber que Alves se responsabilizou pela preservação de uma memória 

que permitisse o fôlego de valores e espaços antes dominados pelo grupo a que ele pertencia. 

Foipara esse grupo que ele falou e lutou, tentando impedir que a onda modernizante 

suplantasse por completo a aristocrática civilização do couro. Cremos não ser pertinente 

julgar o caráter ético e moral da postura euriquiana, afinal ele é um homem de seu tempo. Seu 

esforço de criação de uma memória gerou desdobramentos. O uso do poder ideológico, do seu 



26 

 

apelo pela construção de lugares de preservação da quase extinta sociedade pastoril resultou 

na construção do Museu Regional de Feira de Santana. As representações dessa instituição em 

um contexto de Modernização e consequentemente de sofisticação de hábitos, e o cenário 

cultural e intelectual feirense são os objetos de análise do próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. REPRESENTAÇÕES DO MUSEU REGIONAL E SEUS DESDOBRAMENTOS NO 
CENÁRIO CULTURAL FEIRENSE 
 

 

 O Museu Regional de Arte foi recebido com grande entusiasmo pela elite feirense no 

ano de 1967. Espaço sonhado por Eurico Alves, o Museu seria um local de memória, que 

preservaria a história e a grandeza da civilização do couro. Através da perseverança de alguns 

intelectuais e do poder público a instalação da instituição foi realizada em tempo recorde. 

Provavelmente a acomodação do museu também foi fruto do contexto político, econômico e 

cultural da época.A década de 1960 foi um período de consideráveis transformações na 

política e na economia do país. Em 1964 o presidente João Goulart foi deposto e substituído 

por uma Ditaduracivil-militar. Nesse período o Brasil foi marcado pelo crescimento industrial, 

através da internacionalização de capital estrangeiro, também houve a expansão de um 

mercado de bens culturais, proporcionado pelo investimento nos meios de comunicação. 

Outro fato marcante foi a censura e a perseguição política. Feira de Santana sentiu as 

alterações decorrentes do contexto nacional, além de mudanças no plano político, também 

sofreu transformações no plano econômico, o qual via na industrialização novas 

possibilidades de crescimento para a cidade. 

 

2.1 Estado e Cultura na década de 1960 
 

 A década de 1960 foi um período de grande estímuloà cultura. O governo militar 

implementou políticas públicas que incentivaram e expandiram a produção cultural em 

diversas esferas. O golpe civil-militar se desdobrou em aspectos políticos e econômicos que 

deram um caráter peculiar ao desenvolvimento capitalista no Brasil, e delineou uma nova 

relação entre Estado e Cultura. Conforme Ortiz  

 

O processo de racionalização que se manifesta sobretudo no planejamento de 
políticas governamentais (em particular a cultura) não é simplesmente uma técnica 
mais eficaz de organização, ele corresponde a um momento de desenvolvimento do 
próprio capitalismo. (ORTIZ, 2006, p. 81) 

 
 

 É nesse contexto de desenvolvimento econômico, através de capital exterior e da 

industrialização que se expande um mercado de bens materiais, e também um mercado de 

bens culturais e simbólicos que atinge ampla parcela da população, fato incomum em tempos 
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anteriores. Ortiz recorda que nos anos 1930, mesmo com o incentivo da política de Vargas a 

culturaestava restrita a uma pequena parcela da população. Na década 1960 essa esfera se 

configura de outra forma porque a produção de bens simbólicos está vinculada a uma política 

de integração nacional e ao desenvolvimento capitalista. Segundo Renato Ortiz  

O crescimento da classe média, a concentração da população em grandes centros 
urbanos vão permitir ainda a criação de um espaço cultural onde os bens simbólicos 
passam a ser consumidos por um público cada vez maior. 64 inaugura um período 
de enorme repressão política e ideológica, mas significa também a emergência de 
um mercado que incorpora em seu seio tanto as empresas privadas, como as 
instituições governamentais. Durante o período de 64-80 ocorre uma formidável 
expansão, a nível da produção, da distribuição e consumo de bens culturais. É nessa 
fase que se dá a consolidação de conglomerados que controlam os meios de 
comunicação de massa (TV Globo, Ed. Abril ...). (ORTIZ, 2006, p. 83) 

 

 

 A ideia de integração nacional vale-se da cultura como um elemento detentor de 

poder unificador, por isso ela foi utilizada e incentivada, desde que estivesse de acordo com a 

ideologia dominante. Houve um esforço para consolidar um Sistema Nacional de Cultura e 

um Sistema Nacional de Turismo, que serviriam para “integrar as partes a partir de um centro 

de decisão” (ORTIZ, 2006, p. 82-83)  

 A imagem negativa decorrente das ações implementadas no início do governo militar 

que promulgou uma série de leis e portarias, estabeleceu o domínio em várias esferas sociais e 

extinguiu atividades culturais e educacionais consideradas subversivas preocupava as 

autoridades militares. Tendo em vista a importância de ações culturais, o governo instituiu em 

1966 o conselho Federal de Cultura, que tinha o objetivo de coordenar atividades culturais em 

plano nacional. As demandas a serem supridas por esse conselho faziam parte da Ideologia de 

Segurança Nacional que detinha objetivos específicos de integração para o país. 

 Para coordenar o tal conselho o governo recorreu aos intelectuais favoráveis à 

ideologia autoritária. Segundo Ortiz, esses indivíduos formavam “um grupo de produtores de 

conhecimento que pode ser caracterizado como de intelectuais tradicionais.” Ao integrar esses 

intelectuais o Estado deu continuidade ao pensamento tradicional sobre a formação da cultura 

brasileira através da mestiçagem. Porém esse termo não se prende tanto à questão racial, e sim 

à questão da diversidade cultural. Para o autor há a valorização da ideia que“o elemento da 

mestiçagem contém, justamente os traços que naturalmente definem a identidade brasileira.” 

Esse resgate das peculiaridades regionais e da noção de aculturação e sincretismo que 

resultam na pluralidade cultural brasileira, serve para mascarar uma ideologia da harmonia 

que encobre as contradições e não considera situações histórico-sociais resultantes desse 

processo. (ORTIZ, 2006, p. 93-95) 



28 

 

 O discurso do Conselho Federal de Cultura estará baseado no pensamento 

tradicionalista de seus membros, que insistem na preservação da tradição e da memória 

positiva de tempos passados. Segundo Renato Ortiz a cultura brasileira é vista como “um 

conjunto de valores espirituais e materiais acumuladas ao longo do tempo. Ela é um 

patrimônio e por isso deve ser preservada.” Logo  

Os membros do Conselho têm a preocupação constante com esse tema, ele na 
verdade constitui um princípio que orienta toda uma política de preservação e defesa 
dos bens culturais – museus, patrimônio histórico, arquivos, folclore. Nas discussões 
sobre a elaboração de um possível plano de cultura nacional, o elemento que retém 
propriamente a atenção dos intelectuais do Conselho é a da conservação do 
patrimônio. Toda política de criação dos Conselhos Estaduais de Cultura que 
procura implantar um sistema nacional de cultura nesta visão tradicional. (ORTIZ, 
2006, p. 96-97) 

 

 Essa ligação com a tradição, no entanto vai gerar algumas tensões entre 

desenvolvimento e cultura. Ortiz aponta que no discurso dos membros do Conselho Federal 

de Cultura existia um incômodo em tratar a cultura como um elemento complementar do 

desenvolvimento. Ideologicamente os intelectuais se opunham a um desenvolvimento com 

base no economicismo e tecnicismo. Esse embate resultou na incorporação parcial da 

ideologia da mestiçagem, a parte que se referia à real organicidade de uma política cultural foi 

renegada. Esses descompassos ea falta de verba impediram que se desenvolvesse uma política 

nacional de cultura de caráter humanista como imaginaram os intelectuais tradicionais. 

(ORTIZ, 2006, p. 107-108) 

 Paralelamente o governo apeloupara jovens intelectuais, empreendedores, geralmente 

formados no exterior, que seriam incumbidos de empregar uma ideologia moderna ao Estado. 

Dispostos de uma racionalidade mercadológica e capitalista, esses indivíduos foram 

responsáveis pela expansão das telecomunicações e da cultura de massa.Mesmo com a 

censura esse mercado cresceu vertiginosamente. Nesse contexto de desenvolvimento 

econômico existiu peculiaridades na forma de repressão. Conforme observaRenato Ortiz  

 
[...] é necessário entender que a censura possui duas faces: uma repressiva, outra 
disciplinadora. A primeira diz não, é puramente negativa; a outra é mais complexa, 
afirma e incentiva um determinado tipo de orientação. Durante o período de 1964-
1980 a censura não se define exclusivamente pelo veto a todo e qualquer produto 
cultural; ela age como repressão seletiva que impossibilita a emergência de 
determinado pensamento ou obra artística. São censuradas as peças teatrais, os 
filmes, os livros, mas não o teatro, o cinema ou a indústria editorial. O ato repressor 
atinge a especificidade da obra, mas não a generalidade da produção. O movimento 
cultural pós-64 se caracteriza por duas vertentes que não são excludentes: por um 
lado se define pela repressão ideológica e política; por outro, é o momento da 
história brasileira onde mais são produzidos e difundidos bens culturais. Isto se deve 
ao fato de ser o próprio Estado autoritário o promotor do desenvolvimento 
capitalista na sua forma mais avançada.” (ORTIZ, 1991. P. 114-115) 
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 Como já foi posto por alguns historiadores a Ditadura civil-militar teve ampla 

participação do empresariado. Ortiz ressalta a ligação dos empresários do ramo cultural com 

os formuladores do golpe. O rápido investimento nesse setor demonstra a preocupação do 

governo em resolver os problemas que atrapalhavam a ascensão desse ramo. Entre as décadas 

de 1960 e 1970 o governo criou o Concelho Federal de Cultura, o Instituto Nacional de 

Cinema, a EMBRAFILME, a FUNARE, a Pró-Memória, entre outros.  

 Através de uma cultura de massa via-se a oportunidade da disseminação de ideias, 

manipulação da população, e também a expansão da indústria cultural.O governo passou a 

investir em diversos setores da área cultural. Em 1965 foi criada a EMBRATEL e o Brasil se 

filiou ao sistema internacional de satélites, a INTELSAT. Essas medidas beneficiaram 

diretamente o ramo televisivo que enfrentava sérios problemas de transmissão. Em 1966 

ocorre um incentivo na produção de papel e a importação de maquinário para edição, e foi 

criada a GEIPAG, “órgão que implementava a indústria gráfica”.  No ano seguinte foi criado 

o Ministério de Telecomunicações. (ORTIZ, 1991, p. 116-118) 

 Na década de 1960 também criou-se as bases para o aumento do mercado 

fonográfico, já que foi nesse período que a produção e o acesso a eletrodomésticos ganhou 

folego. O mesmo aconteceu com a televisão, além de benefícios técnicos que melhoraram a 

transmissão, a TV passou a ser mais comercializada porque com a fabricação nacional o preço 

ficou mais acessível e não era necessário importar. O rádio continuou expandindo sua rede de 

transmissão e cada vez mais atingia o público.(ORTIZ, 1991, p. 126-128) 

 Os tipos de produtos também variaram. A Editora Abril que na década de 1950 se 

limitava a edição de fotonovelas, na década seguinte ampliou seu público com a elaboração de 

revistas mais especializadas para o mercado feminino, masculino e infanto-juvenil. A 

produção de filmes aumentou de 32 para 50 entre 1967 a 1969. (ORTIZ, 1991, P.123- 124) 

Ocorreu também a racionalização das redes de televisão. A busca pela ampliação do mercado 

fez com que essas empresas adotassem atitudes empreendedoras e recorressem aos homens de 

negócios, mais modernos e focados na expansão e no lucro.O negócio passa a ser gerenciado 

por uma equipe que se divide em vários setores. A produção televisiva abre espaço para 

programas mais lúdicos e passa a direciona-se para diversos públicos. Essas transformações 

foram nítidas na programação da TV Excelsior e posteriormente aprofundadas pela Globo que 

racionalizaram desde a programação até a relação com os artistas. (ORTIZ. 1991, 135-137) 

 A publicidade passou por profundas mudanças. A demanda no cenário da 

comunicação fez aumentar o número de instituições de profissionalização nesse setor. Foi na 
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década de 60que surgiram grandes empresas de publicidade. Conforme Ortiz (1991, p. 121)o 

Estado era um grande anunciante e o setor de comunicação em geral dependia da publicidade, 

nesse caso é compreensível as transformações, já que existia intensa demanda para esse 

mercado. 

 Quanto às artes plásticas, segundo Antônio Hohlfeldt, foi na década de 1960 que esse 

mercado se efetivou no Brasil. Nos anos 1950 houve pouca visibilidade nessa área artística, 

porém na década seguinte os artistas premiados pela Bienal de São Paulo ganharam espaço, a 

partir daícomeçou a se delinear um mercado mais expressivo. Mas só em 1967 surgem 

amplasgalerias comerciais nos grandes centros urbanos. (HOHLFELDT, 1999, p. 47) 

 

2.1.1 O Conselho Estadual de Cultura e as políticas culturais na Bahia 
  

 No cenário baiano as políticas culturais seguiram em harmonia com as propostas 

nacionais. Em 13 de setembro de 1967 foi criado o Conselho Estadual de Cultura (CEC) na 

Bahia. A institucionalização da esfera cultural segue as mesmas linhas do plano nacional. 

Sendo assim,também era coordenado por intelectuais tradicionais que se preocupavam em 

preservar um passado glorioso, e passava por problemas parecidos em relação aos recursos 

financeiros. Esse órgão foi o primeiro a sistematizar a esfera cultural baiana. Segundo 

Anselmo Carvalho 

 

[...] a gestão do governador Luis Viana Filho (1967-71) foi marcada pelo início do 

processo de institucionalização das políticas culturais no estado da Bahia. Foram 

criados em seu mandato, o CEC, a Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da 

Bahia, a Divisão de Museus e Patrimônio Histórico, todos estes órgãos da Secretaria 

de Educação e Cultura do Estado. Outro órgão, este vinculado à prefeitura de 

Salvador - o Departamento de Turismo, da Secretaria de Assuntos Municipais e 

Serviços Urbanos, tratava de questões similares aos demais estaduais. 

(CARVALHO, 2013, p. 35) 

 

 Segundo esse mesmo autor, logo no início das atividades desses órgãos ocorreram 

alguns conflitos quanto à função de cada um. O CEC pretendia se firmar como órgão superior 

aos outros, pois seria o responsável por elaborar o Plano Estadual de Cultura e a política 

cultural do Estado.No entanto, só em 1969 ficou decidido por meio de decreto a superioridade 

deste órgão, com a submissão da Divisão de Museus e Patrimônio Histórico e da Fundação do 

Patrimônio Artístico e Cultural da Bahiaao Conselho Estadual de Cultura. Assim o CEC teria 
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a função mais normativa, enquanto os outros órgãos desenvolveriam uma função mais 

executiva e pragmática.(CARVALHO, 2013, p. 36-37) Como o Conselho era formado por 

intelectuais tradicionais, as ideias referentes à cultura baiana eram relacionadas ao que este 

grupo classificava e valorizava como cultura. Segundo Carvalho as querelas que surgiram 

entre os órgãos além de estarem ligadas a questões de prestígio e poder, também decorriam da 

visão conservadora vinda de tais intelectuais que tinham certo receio quanto ao processo de 

modernização que estava em curso, principalmente na cidade de Salvador. Quando Carvalho 

analisa a Revista de Cultura da Bahia, publicação do CEC, podemos perceber com mais 

facilidade certas características dos indivíduos que compuseram o Conselho, e a noção de 

cultura desse grupo. Conforme salienta esse autor 

 
Muitos foram os artigos científicos de autores baianos publicados pela revista, além 
de notícias sobre os pesquisadores baianos de diversas áreas do conhecimento. 
Matérias anunciavam a produção do mestrado em Ciências Sociais da UFBA, recém 
fundado em 1968. Pareceres indicavam a publicação de livros, financiamentos de 
reformas de igrejas, solares antigos, e boa parte dos auxílios requeridos por órgãos 
de pesquisas, a exemplo do Centro de Estudos Baianos da UFBA. Já as solicitações 
de demandas por parte de indivíduos isolados (escritores, artistas, poetas e cidadãos 
comuns) passavam pelo crivo rigoroso do CEC, sobretudo para a publicação de 
livros e, nem todos obtinham sucesso. (CARVALHO, 2013, p. 38) 

   

 Os financiamentos do governo estavam direcionados para manifestações da cultura 

erudita, e para a preservação da memória de uma elite saudosa de seu passado. Isso também é 

demonstrado nesse trecho 

Das temáticas publicadas pela revista em forma de artigo a maioria enfatizava a 
questão do patrimônio, seguidas dos temas referentes à vida cultural baiana, à 
história da Bahia, às atividades e pesquisas correntes; homenagens aos grandes 
“personagens” representativos da cultura baiana, a partir dos critérios do CEC: 
poetas baianos, historiadores, políticos do passado e contemporâneos. O nascimento 
de Rui Barbosa ficava sendo o marco para se comemorar o dia nacional da cultura. 
A figura de Rui Barbosa era reiteradamente citada. O calendário cultural do estado, 
elaborado anualmente pelos conselheiros, constava as datas de nascimento e/ou 
centenário de muitas “figuras ilustres” da Bahia. (CARVALHO, 2013, p. 39) 

 

 Anselmo Carvalho destaca a unidade que existia entre os intelectuais que integravam 

o CEC; aparentemente não existiam conflitos de pensamento. Segundo o autor “as 

divergências eram mínimas e havia uma remissão recíproca quanto aos conteúdos aos quais se 

reportavam e das posições a assuntos veiculados na revista, como os elogios constantes de 

conselheiros para conselheiros” (CARVALHO, 2013, p. 41) Era um universo que restringia 

seus eleitos, geralmente selecionados diretamente pelo governador, eram escolhidas aquelas 

pessoas consideradas de uma elite intelectual, que dispunham de muito prestígio, morassem 
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no Estado, socialmente possuíssem uma conduta moral positiva e que “representassem as 

diversas artes ciências e letras” ( CARVALHO, 2013, p. 42)  

 Uma das características principais do Conselho foi o empenho na preservação do 

patrimônio histórico. O Governo mesmo estando de acordo com os novos ideais da cultura, 

parece não ter atentando para esse aspecto. Segundo Anselmo Carvalho (2013, p. 50) no ano 

de 1968 o governo enviou o I Plano Integrado de Educação e Cultura, para que tal 

planejamento fosse analisado pelo CEC, e “norteasse as políticas culturais até 1971” nesse 

plano praticamente não existia alusão ao patrimônio, motivo que fez com que o CEC alertasse 

para esse “problema.” Foi através dos esforços do CEC que entrou em vigor políticas 

direcionadas para a preservação do patrimônio histórico baiano. 

 No entanto, a ideia de patrimônio adotada pelo Conselho era restrita ao bem material, 

ou seja construções, documentos, obras de arte, entre outros produtos similares. Elementos, 

que em sua maioria, representavam produções da cultura erudita. Quanto a noção de 

monumento, conforme Carvalho “o CEC, compreendia não só criação isolada, mas também, a 

moldura em que ela estava inserida. Isto significava que o monumento não estava separado do 

meio que se encontrava, da história do qual foi inserido e é testemunho, e que refletia um 

significado cultural, humano e principalmente político.” (CARVALHO, 2013, p. 51) 

 Através da preocupação com o patrimônio, as ações governamentais se voltaram para 

o antigo refúgio da elite baiana, o Pelourinho, que foi abandonado pelas famílias abastadas do 

passado. Naquele momento era um espaço ocupado por pessoas marginalizadas pela 

sociedade. Porém, o espaço era rico em heranças de um passado prestigioso em que a Bahia 

se ergueu através da suntuosidade da arquitetura e de outras simbologias que representavam 

um determinado grupo. Resgatar essas lembranças seria necessário para a criação de um 

regionalismo peculiar, elitista e diferenciado por sua riqueza e primazia.Para garantir a 

efetividade das políticas culturais, os conselheiros do CEC recorreram ao discurso que 

alertava para o pioneirismo e importância da Bahia para o país. 

 Para Anselmo Carvalho o Conselho Estadual de Cultura também desempenhava uma 

ação pedagógica, pois orientava outros órgãos ligados à cultura sobre a maneira adequada de 

manter o patrimônio histórico, e com isso preservar as tradições culturais. Essa herança 

cultural a ser preservada, no entanto se limitou a poucos lugares. Conforme destaca Carvalho  

 

A centralidade de Salvador foi priorizada em detrimento do vasto território baiano, 
pois a maioria dos monumentos indicados pelo CEC para serem preservados e/ou 
tombados ficavam na região metropolitana. O Recôncavo, por sua vez, foi a segunda 
região mais lembrada, seguida pela região Sul do estado, mais precisamente Porto 
Seguro, local dos descobrimentos, seguida timidamente por algumas cidades da 
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Chapada Diamantina. Estas três regiões reuniam os elementos mais notabilizados 
pelo CEC como legítimos da cultura baiana: o conjunto arquitetônico colonial de 
Salvador, Porto Seguro, o marco do descobrimento - que revelava o início do 
domínio colonial português, visto como referencial de civilização - e por último, o 
Recôncavo, especialmente acidade de Cachoeira, que representou, para os baianos, 
conforme o conselheiro Simas “o mais completo conjunto de uma cidade histórica 
baiana plenamente formada, em condições de ainda ser preservada, na sua qualidade 
de monumento estadual, apesar das injúrias do tempo e da irresponsabilidade dos 
homens”. (CARVALHO, 2013, p. 60) 

 

 Como também existia uma política incentivadora do turismo, percebe-se que os 

locais mais beneficiados, além de serem os que possuíam um patrimônio histórico 

considerado expressivo, também eram locais com possibilidades de crescimento turístico. 

Regiões que apresentavam manifestações culturais destoantes da concepção de cultura de 

integrantes do Conselho Estadual foram ignoradas. Pouco se falou de cultura imaterial nos 

discursos do CEC. Criou-se uma identidade baseada na cultura erudita. Segundo Carvalho “no 

geral era uma “baianidade” da memória das elites. Os elementos populares pouco apareciam, 

mesmo com o destaque dado ao folclore. Os de origem afro-brasileira, raramente citados, a 

Bahia sertaneja silenciada. (CARVALHO, 2013, p. 64) 

 A efetividade das políticas públicas na Bahia só começou a ocorrer no desenrolar da 

década de 1970, quando Antônio Carlos Magalhães assumiu o governo. A década de 60 criou 

as bases para ação concreta do CEC. Além de organização e consolidaçãodos órgãos, 

fortaleceu os discursos sobre as peculiaridades culturais da Bahia, tais manifestações eram 

vistas como superiores e pioneiras no país, por isso a Bahia merecia ter prioridade, quanto aos 

recursos financeiros, que eram um problema enfrentado até mesmo pelo Conselho Federal de 

Cultura. O conservadorismo dos intelectuais fazia com que esses, não vissem com bons olhos 

o processo de modernização pelo qual o estado passava, nem a ligação entre turismo e cultura, 

pois acreditavam que tais processos prejudicavam a preservação do patrimônio histórico, 

tanto pela destruição de casarões para a construção de novos prédios e industrias, quanto pelo 

acesso indiscriminado de pessoas aos locais de preservação das tradições. 

 

 

2.2 Representações do Museu Regional através do Jornal Folha do Norte 
 

 

 Foi nesse contexto de consolidação da Ditadura civil-militar e de organização de 

novas políticas culturais que o Museu Regional foi concebido em Feira de Santana. 

Ainstalação da instituição, além de ter recebido influências decorrentes do contexto nacional, 
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foi fruto de um longo processo de modernização municipal, e da busca por revitalização da 

economia estadual. Segundo Aldo Silva, (2013) na tentativa de ativar a ascensão econômica 

da Bahia, a qual vinha cambaleando desde o final do século XIX, o governo estadual 

empreendeu algumas medidas para a retomada do antigo status da região junto ao cenário 

nacional. Logo engendram um projeto governamental racionalizado que traçaria as estratégias 

para o êxito de tal ambição.  

 Uma das táticas, realizada ainda na década de 1950, mais especificamente, no 

mandato de Antônio Balbino, foi a criação da Universidade da Bahia, que além de concentrar 

os tradicionais cursos de Medicina, Filosofia e Ciências econômicas, agregaria novos 

cursos,que seriam responsáveis por formar um contingente de técnicos capacitados para atuar 

na empreitada desenvolvimentista almejada para a região. A criação da instituição obteve 

desdobramentos expressivos na esfera cultural. Segundo Aldo Silva 

 
Embora concebida como recurso para superação dos entraves ao desenvolvimento 
econômico e social do Estado, e de ter dado origem a diversos centros de pesquisa e 
formação em áreas técnicas e científicas, a criação da Universidade implicou 
também em profundas transformações no cenário cultural baiano, tido até então 
como acentuadamente marcado pelo provincianismo. De fato, foi tão significativa a 
repercussão da jovem Universidade da Bahia, conduzida por seu primeiro reitor, 
Edgard Santos, na vida cultural da capital baiana, que esta dimensão passou a ser a 
principal referência na memória e nos estudos acerca desse período, [...] (SILVA, 
2013 p. 50) 

 

 A efervescência cultural fruto da atuação da Universidade marcou a vivência e a 

formação artística baiana do período, influenciou variados tipos de expressões dessa área, e 

tomou proporção nacional. Nesse contexto, Feira também vinha passando por um processo de 

modernização que se prolongava desde as primeiras décadas do século XX. Após empreender 

uma série de reformas urbanas, e promover através de diversos meios, a mudança de hábitos e 

costumes, tidos como incivilizados, muitos integrantes da elite e do governo local ansiavam 

pela consolidação da imagem de cidade moderna.  A proeminência econômica e urbanística 

de Feira era comumente exaltada como demonstrou Silva. (2013) No entanto, para muitos 

desses indivíduos o cenário cultural deixava a desejar. 

 Aos poucos a cidade foi conseguindo fundar instituições expressivas na esfera 

cultural. Cada nova instituição desse tipo, instalada na cidade, era muito comemorada, pois 

fortalecia a imagem de cidade civilizada. Conforme Aldo Silva 

 
Em consonância com a ampliação do comércio deu-se a dinamização da vida 
cultural. Assim, no período de 1950 a 1970 a cidade viu ser inaugurada a nova sede 
da Filarmônica Euterpe Feirense, o Cinema Santanópolis, a biblioteca infantil, o 
ginásio e o estádio municipal, além do Museu Regional, que se somaram a outros 
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aparelhos culturais (filarmônicas, cine-teatros, clubes sociais, dentre outros) já 
existentes. Viu ainda ser fundado o Lions Club local e construído o Parque de 
Exposições. No campo educacional a cidade que desde a década de 1920 já 
ostentava a epíteto de “cidade universitária” por contar com a Escola Normal e, a 
partir de 1933, com o Colégio Santanópolis, que a tornavam uma referência de 
ensino no interior do estado (SILVA, 2008), ganhou diversas outras escolas de nível 
fundamental e médio (CAMPOS, 1996). (SILVA, 2013, p. 53) 
 

 A instalação dessas instituições na cidade decorreu, em muitos casos, do empenho e 

inquietação da elite, e do poder público local, que há muito tempo clamavam por serviços e 

instituições de cunho artístico que fizessem com que o nível cultural da cidade fosse 

compatível com o progresso econômico que a urbe apresentava.Silva (2013, p. 55) adverte 

que era comum desde o período imperial brasileiro, relacionar a educação, ou apreciação 

artística com civilidade. A música erudita, por exemplo, era uma das linguagens privilegiadas 

nesse sentido, e no decorrer dos anos foi ganhando uma progressiva valorização. Entre as 

décadas de 1950 e 1960 a ideia do poder educativo da música ainda persistia.  

 Sendo assim, os discursos nos meios de comunicação feirense, que demonstravam o 

desejo de elevar seu nível cultural através das artes, acompanhavam uma característica que 

era comum daquele período.De acordo com Aldo Silva (2013, p. 56) “a educação formal e 

completa quanto à incorporação das artes ainda era, portanto, reconhecida pelos feirenses do 

período como uma condição imprescindível para que fosse alcançado aquele desejado status 

de modernidade” 

 O anseio por instituições e serviços que dinamizassem a vida cultural feirense fica 

evidente quando Aldo Silva (2013) discorre sobre a implantação e funcionamento do 

Seminário de Música de Feira de Santana.A vinda do Seminário para a cidade foi motivada 

por um projeto de expansão da Universidade da Bahia(atual UFBA). Essa instituição 

imbuindo-se da responsabilidade de elevar e ou dinamizar o espaço cultural baiano resolveu 

interiorizar suas atividades, elegendo alguns municípios para sediarem tais empreendimentos.   

 A possibilidade do seminário ser instalado em Feira de Santana causou grande 

excitação e expectativa. Esse empreendimento seria um alento, após a frustação dos políticos 

e da comunidade local pelo fato do governo estadual ter abandonado a ideia de criar a 

Universidade Rural, a qual tinha boas chances de ser construída em Feira. A perda dessa 

oportunidade causou certa decepção à comunidade porque o ensino superior era uma das suas 

grandes ambições.Silva destaca o engajamento do poder público e de indivíduos influentes 

para a conquista desse espaço. Segundo o autor  

 
Governantes e intelectuais locais almejavam e trabalhavam intensamente para que a 
cidade contasse com o ensino superior e, com o empreendimento da UFBA, muitos 
feirenses até chegaram a se vangloriar de contar então com o ensino universitário. 
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Todavia, as atividades dos Seminários Livres em verdade configuravam-se como 
cursos de extensão, abertos a toda a comunidade e sem a exigência de exames de 
admissão. (SILVA, 2013, p. 57) 

 

 O engajamento do governo e de intelectuais parece ter sido de grande relevância para 

a efetivação do Seminário. Tal comprometimento, aparentemente foi semelhante quando da 

instalação do Museu Regional de Feira de Santana. Como foi dito anteriormente, existia um 

anseio pela criação de instituições que consolidassem as atividades culturais na cidade. 

Embora as políticas públicas nacionais incentivassem o apreço às artes, a conservação do 

patrimônio histórico e criação de casas de cultura em diversas regiões do país, a efetividade 

dessa política, aparentemente só começou a ganhar fôlego na Bahia, a partir da criação do 

Conselho Estadual de Cultura em setembro de 1967. Mesmo assim, o Conselho passou por 

uma fase de organização e consolidação e, de fato, sua atuação começou a ser mais nítida a 

partir da década de 1970.(CARVALHO, 2013, p.38.) Sendo assim o museu não proveio desse 

órgão, mesmo porque, o CEC foi criado meses depois do Museu Regional de Feira de 

Santana. 

 Ao verificar as origens do Museu é comum encontrarmos nos discursos, 

principalmente no Jornal Folha do Norte, alusões a quatro indivíduos: Assis Chateaubriand, 

Odorico Tavares, Eurico Alves e Joselito Amorim, além de alguns componentes do governo 

estadual. Temos aí representantes do cenário nacional, estadual e municipal agindo em prol da 

instalação do museu. Assis Chateaubriand (1892-1968) considerado um grande empreendedor 

das telecomunicações, também é reconhecido pelo seu mecenato. Na década de 1960 

Chateaubriand idealizou a Campanha Nacional de Museus Regionais, a qual teria a função de 

“descentralizar o foco das manifestações de arte do eixo Rio-São Paulo”.  

 Naquela época Chateaubriand já tinha experiência nessa área, pois foi um dos 

responsáveis pela criação Museu de arte de São Paulo (MASP). De acordo comMaria Cecilia 

Lourenço (1999, p. 239)o jornalista usou seus meios de comunicação para ratificar a 

“necessidade de se estender a todas as regiões brasileiras a formação de coleções, levando-

lhes as artes de outras regiões, daí o nome (regional), e, também de aglutinar, valores locais, 

circulando-os pelo território nacional[...].” Além de promover a interação cultural especificas 

de cada região, também tinha-se a ideia de promover artistas e expandir o mercado das artes 

plásticas.” 

  O resultado dessa campanha foi a construção de três museus no Nordeste: o Museu 

de Arte Moderna de Pernambuco, o Museu Regional de Feira de Santana, na Bahia, e o 

Museu de Arte Assis Chateaubriand em Campina Grande, na Paraíba. Considera-se que existe 
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relevantes considerações e problematizações em ralação aos motivos e resultados da 

campanha criada por Chateaubriand, e enveredada por alguns outros colaboradores, tal como 

Yolanda Penteado. No entanto, o jornalista é mencionado nesse estudo devido a sua 

colaboração para a criação do Museu Regional de Feira de Santana, demonstrando como essa 

instituição para materializar-se recebeu o apoio de forças externas ao contexto baiano. 

  No âmbito Regional temos a presença do paraibano Odorico Tavares, ligado a Assis 

Chateaubriand. Tavares dirigia a rede dos Diários Associados da Bahia e acabou ganhando 

prestígio e destaque na sociedade baiana. Conhecido pelo seu envolvimento com o mundo das 

artes, era uma figura requisitada e respeitada neste cenário. Participou do desenvolvimento do 

projeto de implantação do Museu regional.Além colaborar com Chateaubriand na rede dos 

Diários associados, também cooperava nos projetos culturais. Em 1967 foi eleito o primeiro 

presidente do Conselho Estadual de Cultura.  

 No cenário municipal destacam-se dois personagens: Eurico Alves, o qual tem suas 

contribuições explanadas no primeiro capítulo, e Joselito Amorim, na época prefeito da 

cidade, que governou entre 1964 a 1967. Joselito Amorim assumiu o governo no ano de 

1963,após o prefeito eleito pelo povo, Francisco Pinto, ser deposto do cargo devido a querelas 

políticas e a sua reação ao Golpe Civil-militar. No jornal Folha do Norte algumas reportagens 

demonstram uma imagem positiva do prefeito Amorim, o qual é bastante elogiado pelo seu 

trabalho e esforço. Na coluna Sociedade assinada por Eme Portugal fica evidente a imagem 

positiva do prefeito. A nota com o título Um prefeito extraordinário diz o seguinte  

Está se encerrando o maior governo que Feira já presenciou: o de Joselito Falcão de 
Amorim. Prefeito que sai da Prefeitura com a consciência tranquila de dever 
cumprido. De ter realizado tudo ao seu alcance em benefício da terra feirense. 
Inscreveu-se Joselito Amorim como um Prefeito extraordinário, dinâmico, honesto e 
justo, que soube conduzir com invulgar capacidade administrativa o destino da 
comuna. [...](FOLHA DO NORTE,01-04-1967, p. 2) 
 

 

 Durante o processo de instalação do museu, a primeira nota a qual tivemos acesso, 

usando como fonte o Jornal Folha do Norte do dia 14 de janeiro de 1967, noticiava uma 

reunião do prefeito Joselito Amorim com representantes da Secretaria do Estado, e dos 

Órgãos Associados, que vieram a Feira providenciar a instalação do Museu Regional. 

Posteriormente outras notas foram publicadas, demonstrando o empenho do prefeito e do 

governo estadual em trazer a instituição para a cidade. Com destaque central, e na parte 

superior da página estava a transcrição da nota publicada por Odorico Tavares no Diário de 

Notícias de Salvador  
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Acredito na realidade da inauguração do Museu Regional de Feira de Santana dentro 
de sessenta dias, porque a sua frente estão dois loucos mansos que se chamam 
Alencar 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. [...] Voltei, 
ontem, a Feira e cada vez mais me entusiasmo por esse fabuloso homem público que 
é o seu prefeito. O que fez em dois anos é obra para dez, pelo menos. Estádio, 
ginásio, estradas, escola industrial, vai fazendo o possível e o impossível. [...] 
(FOLHA DO NORTE)21-01-1967, p.1) 

 

 Novamente podemos ter acesso, a um trecho do discurso de Odorico Tavares, 

proferido na cerimônia de fundação do museu, transcrito pelo jornal Folha do Norte. Esse 

discurso fortalece o protagonismo dos poderes estadual e municipal. O jornalista disse o 

seguinte 

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 que se instalasse um 
museu em Feira de Santana, cidade que lhe é muito cara, porque o dr. Assis já veio 
aqui a muito tempo para instalar o Aéro-club. O Chateaubriand tem lembranças 
gratíssimas de Feira de Santana e Lomanto se entusiasmou tanto que pôs de lado a 
fundação do museu em 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 encontrar o prefeito Joselito Amorim.[...] (FOLHA DO NORTE, 25-02-
1967, p. 1) 

 

 

 Em outra nota do mesmo jornal, intituladaO Lôbo que comeu o Prefeito de Feira de 

Santana,transcrita do Diário de São Paulo, a qual foi assinada por Tereza Alkmin, novamente 

demonstra o emprenho do prefeito. 

Como foi possível que uma cidade sertaneja, como Feira de Santana, tivesse uma 
galeria de arte? 
 É verdade que há cidades originais na Bahia. Lençóis ficou celebre por causa de 
Horácio de Matos e do discurso que, sôbre êste chefe do interior, pronunciou Ruy 
Barbosa; Canudos tinha a celebridade de Antônio, o Conselheiro, Cachoeira, a de 
Castro Alves; duas cidades do interior, Itabuna e Ilhéus concentram, com mais 
alguns municípios, 120 milhões de dólares de cacau, como aconteceu na última 
safra. 
Foi dito que, quando o embaixador da Rainha Elizabeth entrou no pavilhão inglês do 
Museu de Feira de Santana, a sua primeira frase, vendo as coleções dos pintores 
britânicos de vanguarda, foi esta a sua exclamação: 
É uma coleção soberba 
Já pensaram os matutinos do interior baiano fazer uma galeria de arte para arrancar 
de “connaiseur” como sir Jonh Russe,l um comentário destes? 
Cá fora se atribui tôda a glória do Museu de Cera ao governador Lomanto Júnior, 
dona Yolanda Penteado, srs. Alaor Coutinho e Tabacow, como também a Odorico 
Tavares e sua Equipe de baianos. 
Não é possível tirar os serviços imensos deste admirável time na manipulação 
daquele primor de arte e bom gôsto. 
Todavia se está esquecendo de uma ferramenta de primeira ordem, que teve papel 
decisivo na estrutura do Museu - que foi, nem mais nem menos que um matuto, no 
rigor da palavra. O prefeito Joselito Amorim constituiu-se no prestigioso artífice do 
primeiro museu regional da Bahia. 
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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 isto:  
Vamos acabar com essa obra, porque, do contrário, morro de fome. 
Tudo que era matuto do interior ia pra Feira de Santana, almoçar e jantar em sua 
companhia, para ver os trabalhos do Museu. 
Houve semanas que gastou, em almoços e jatares, cinco vezes o salário de prefeito. 
Terminadas as obras, Joselito Amorim era uma autoridade Arruinada. 
Os amigos tiveram que levantar subscrições para salvá-lo da falência. (FOLHA DO 
NORTE, 05-04-1967, p. 1) 

 

 Nessa nota podemos destacar algumas possíveis intencionalidades, além de divulgar 

o Museu, bem como valorizar e consolidar a instituição junto a outras galerias, percebe-se 

todo o credito dedicado ao prefeito.  É possível que tal reconhecimento seja uma manobra 

intencionalmente política. Embora não seja intenção questionar o esforço do prefeito, e do 

Estado, entendemos que o empreendimento do museu apesar de ter recebido grandes 

contribuições empresariais e governamentais para se materializar, também foi fruto da 

inquietude de intelectuais feirenses que ansiavam por esse espaço.Porém nos discursos, 

dispostos nas fontes a que tivemos acesso, tal contribuição aparece de forma minimizada. 

 Junto com Eurico Alves, Dival Pitombo, por exemplo, teria sido um desses 

indivíduos a dar o fôlego aoMuseu Regional e ao projeto cultural desejado para Feira.Foi esse 

intelectual que entrou em contato com Assis Chateaubriand, quando soube da ideia de criação 

dos museus regionais3. No discurso de fundação do museu,o intelectual, mesmo destacando a 

relevância das contribuições de Tavares, Chateaubriand, e do governo estadual e municipal, 

de forma singela,destacou o esforço dele e de outros indivíduos para o crescimento cultural de 

Feira. Em parte de seu discurso transcrito pelo Jornal Folha do Norte o intelectual disse o 

seguinte  

 
O que foi realizado neste momento, é uma grande satisfação para todos nós. Quanto 
a escolha do meu nome para o Concelho 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 o meu agradecimento, em nome dos estudantes, dos intelectuais, 
pelas pessoas que realmente se interessam pela arte em Feira de Santana 
[...](FOLHA DO NORTE, 25-02- 1967, p.1) 

 

 A contribuição coletiva para a efetivação do museu e para a evolução cultural de 

Feira de Santanaé novamente apontada nanotaA hora da cultura,escrita por Hélder Alencar. 

Em meio a um tom de crítica, reconhecimento e esperança, o jornalista diz 
                                                           
3
 Informação encontrada no site da universidade Estadual de Feira de Santana. 

http://sites.uefs.br/portal/sites/cuca/historico-do-museu 
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Inaugura-se, amanhã, com a presença de altas personalidades brasileiras, o 
Museu Regional da Feira de Santana, obra de grande significação para a 
cultura local. 
Não é nova a idéia 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 idéia 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 [...] 
O Museu da Feira de Santana vem abrir enormes perspectivas para a cultura 
e para as artes feirense. Será um centro de arte e cultura, cabendo, 
naturalmente, à Fundação do Museu Regional incrementar o 
desenvolvimento intelectual, na realização de exposições, palestras, 
conferencias, projeções, etc. 
Necessitava a Feira de uma instituição de tal estirpe, com possibilidades de 
servir em muito a sua cultura, que começa a assumir um papel de destaque 
no cenário nacional. 
É hora de sairmos dos valores esparsos, para uma cultura conjunta, 
consciente e honesta que atinja tôdas as camadas e estimule todos os valores 
sérios. 
O esfôrço que vem sendo desenvolvido na Feira, por um grupo pequeno, 
particularmente de jovens, no sentido de alcançar uma mentalidade cultural 
avançada, é digno de louvores, de aplausos e de apoio. Mas este apoio 
muitas vezes não vem, sendo, inclusive, muito grande sua incompreensão. 
Sozinhos, numa luta titânica mas gloriosa, estão os grupos teatrais: SCAFS, 
TEF e META; a Associação Cultural Felinto Bastos, na publicação de dois 
números da revista SERTÃO; a Associação Dante Alighiere e, recentemente 
a Associação Brasil Estados Unidos, no ensino de línguas. 
Vem, agora, talvez, para premiar êste esforço, o primeiro bafejo oficial, com 
a inauguração do Museu Regional. [...] 
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. 
Tem as condições de comandar a ação artístico-cultural, pois êle nasce com 
o apoio oficial, negado, muitas vezes, a tantas entidades culturais e artísticas. 
Essa instituição criada com a colaboração da Feira deve cumprir suas 
finalidades. Não pode se restringir a mostrar as exposições da sua 
inauguração. Sempre tem que abrir as suas portas para privilegiar os artistas 
locais, para promover palestras, conferências e debates. Provocar o diálogo 
franco com os jovens, oferecendo-lhes a grande oportunidade de dilatar, no 
aperfeiçoamento do que, com esfôrço próprio e dedicação tem aprendido. 
Esse Museu representa uma esperança para a cultura feirense. Ele nasce com 
o apôio, com o auxílio, com a ajuda de todos os setores da vida da Feira.[...]  
(FOLHA DO NORTE, 25-03-1967, p. 1) 

 

 Nessa nota percebemos o envolvimento da intelectualidade e de pequenos grupos de 

jovens considerados atuantes no cenário cultural. Quando Alencar fala que o museu foi criado 

com a colaboração da Feira, entendemos nessa informação, que existe um esforço que não 

provém só do poder público, mas também da comunidade. Esses discursos ratificam a ideia de 
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uma intelectualidade feirenseativa quanto aos esforçospara ornamentar a cidade com 

elementos representativos, em grande parte, da cultura erudita. 

  Embora, as fontes com as quais tivemos contato, façam sobressair poucos nomes, e 

evidenciem todo o trabalho de Joselito Amorim, percebemos que a elite local estava atenta e 

engajada no fortalecimento da imagem de cidade civilizada e moderna, e com ação 

conseguiram relevantes frutos.  

 

2.2.1 O Museu Regional: um espaço educativo 
 

 Em alguns discursos sobre o Museu Regional, publicados no Jornal Folha do Norte é 

pertinente ressaltar a pretensão educativa que se atribuía à instituição. De acordo com tal 

discurso o museu seria um espaço de possibilidades para a juventude feirense amadurecer 

culturalmente e intelectualmente. A instituição não era imaginada apenas como um espaço 

contemplativo, pensava-se em um museu atuante, incentivador de debates e de críticas. Nas 

duas últimas citações transcritas anteriormente essa propensão educativa pode ser percebida.  

Dival Pitombo, agradece em nome dos estudantes, certamente porque imaginava-se que esse 

grupo seria amplamente beneficiado com o funcionamento do museu. Novamente no discurso 

transcrito logo acima,podemos encontrar menção à juventude feirense. Através do discurso de 

Hélder Alencar podemos perceber os desdobramentos em relação às funções e objetivos do 

museu. A instituição foi vista como um local de memória, mas sua capacidade educativa 

apareceu de forma viva nos discursos consultados. 

 A tendência educacional também pode ser percebida em trecho do discurso de 

Yolanda Penteado, transcrito pelo jornal. “Os jovens terão aqui mais que uma casa de 

deslumbramento para a inteligência. Terão um centro vivo de debate e polêmica para a sua 

integração na cultura artística contemporânea.” (FOLHA DO NORTE,01-04-1967, p.1) 

 Ao longo dos séculos os museusforam ganhando funções diferenciadas, para 

teoricamente se tornaram locais de problematizações. O museu, tal qual se apresenta hoje(ou 

seja, como um local aberto ao público e em sua maioria, de base governamental)se configurou 

a partir do final do XVIII, quando esta instituição passou a ter “por finalidade a celebração e a 

representação da unidade do estado-nação, assim como dos ideais de dominação inscritos no 

conceito de cultura nacional.” Segundo Faria (2011, p. 63-64) até o século XVIII as coleções 

permaneciam no âmbito privado, sendo seu acesso limitado às pessoas da aristocracia. Porém, 

com a Revolução Francesa e a ascensão da burguesia ocorre um redimensionamento entre o 

público e o privado.  
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 O comércio exclusivo de artes, que antes se restringia a grandes comerciantes e a 

aristocracia foi desestruturado, e com isso, muitas obras de artes e objetos considerados 

exóticos foram apropriadas pelo Estado francês e reunidos para a constituição de acervos dos 

primeiros museus nacionais. O Museu do Louvre teria sido o primeiro museu a funcionar de 

acordo com a nova função. Ainda segundo a autorao contexto em que se desenvolveram os 

museus contemporâneos é de consideráveis relações entre Estado e cultura. A vida social 

estava sendo transformada pela emergência de uma esfera pública essencialmente burguesa. 

Naquele momento ampliaram-se as redes de escolas públicas e bibliotecas, bem como as 

formas de entretenimento através de parques de diversões, exposições, entre outros. 

 Entretanto, a abertura de novos espaços e de uma nova orientação e estímulo à 

participação cívica e social não estava livre de gerar exclusões. O surgimento dos museus 

nacionais se desdobra em novas desigualdades. Segundo a autora, igualdade e desigualdade 

parecem caminhar juntas na França pós revolucionaria. “Os museus eram espaços públicos no 

único sentido de público que era então admissível: a homens de boas famílias, bem educados 

e com bom gosto, e excepcionalmente a mulheres de boa Família” (FARIA, 2011, 64) 

 O conceito de cultura do século XIX continha em si uma base acadêmica, por isso 

eram valorizados apenas os conhecimentos e criações que provinham de instituições 

consagradas. Os museus seguiam uma linha de pensamento semelhante, e organizavam suas 

coleções de acordo com essa divisão valorativa, desconsiderando as produções vindas de 

“classes sociais vistas como sem cultura.” Para frequentar o museu as pessoas tinham que se 

adequar as regras e com isso ir adotando comportamentos mais sofisticados. Quem não se 

adequasse não seria bem- vindo naquele ambiente.  Segundo Margarida Lima Faria 

 

O desejo de fazer chegar a Cultura às massas era, no entanto, um dos desígnios 
fundacionais dos Museus Nacionais europeus. Num esforço moralizador das 
instituições, e das formas de lazer e entretenimento das classes populares, a 
frequências dos museus era frequentemente entendida como fazendo parte de um 
processo mais amplo, acreditando-se que alteraria hábitos e comportamentos em 
conformidade com uma noção burguesa de boas maneiras. Criaram-se mesmo 
“manuais de civilidade destinados aos públicos do museu. No reino Unido, no 
período vitoriano, estas acções inscreveram em programas públicos designados por 
“campanhas de recriação racional”. “Os manuais de civilidade [são] destinados a 
formação de públicos recém chegados aos mundos da cultura, trata-se de tentar 
colmatar e suplantar a interiorizações de défices de escolarização e de capital social 
e simbólico” (FARIA, 2011, p. 65) 
 

 

 Osmuseus com uma nova funcionalidade e aberto ao público logo se espalharam por 

toda a Europa, e foram recebendo influências dos Estados Unidos. De acordocom Margarida 
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Faria os“Unidos da América, com seus gabinetes de coleções geridos de modo 

semiempresarial, e com uma precoce (final do século XVIII)preocupação educacional 

influenciaram o movimento, e o modo de criação dos museus um pouco por todo continente 

europeu” (FARIA, 2011, p. 64) 

 No Brasil a fundação do primeiro museu nacional ocorreu em 1816, por D. 

João.Foram criados, além o Museu Real, outras instituições, a exemplo,das faculdades de 

medicina e direito. Segundo Santos 

 

Por ocasião da transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808, surge a 
necessidade da formação de quadros técnicos e administrativos novos. A presença 
do Príncipe Regente trouxe mudanças consideráveis nas instituições educacionais da 
época. Destaca-se a criação de cursos superiores, não teológicos. Com D. João 
nascia, também, um processo de autonomia que iria culminar na independência 
política. Destaca-se na atuação das instituições educacionais e culturais o propósito 
exclusivo de proporcionar educação para uma elite aristocrática e nobre de que se 
compunha a corte. Entretanto foram lançadas as bases para uma revolução cultural 
que, embora lenta, culminou de certa forma na introdução de hábitos de 
pensamentos e ação que vigoravam na Europa do século XIX e compuseram a 
ideologia da burguesia brasileira em ascensão, no final do século. (SANTOS, 1993, 
p.27) 
 

 Conformeobserva Maria Célia Santos, no final do século XIX foram fundados outros 

museus, como o Museu da Marinha, o museu paraense Emílio Goeldi e o Museu do Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia. Seus acervos, basicamente eram compostos por plantas, 

animais, obras de artes e objetos históricos. O acesso a essas instituições era restrito a pessoas 

da classe letrada e a alguns pesquisadores. (SANTOS, 1993, p.30) 

 Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX o Brasil passou por 

grandes mudanças políticas e econômicas. Durante a Primeira Guerra Mundial, o país 

experimentou um momento de ascensão da industrialização, que faz surgir uma burguesia 

urbano industrial e, com isso ocorreu a descentralizaçãodo poder econômico, antes 

concentrado na produção cafeeira.Segundo Santos (1993, p.31) “essas mudanças provocaram 

a desestruturação global do poder estatal, tanto na instancia da sociedade política, como da 

sociedade civil.” 

 O âmbito educacional foi bastante influenciado pelas mudanças políticas e 

econômicas. De acordo com Maria Célia Santos “observa-se a tomada de consciência por 

parte da sociedade política, da importância estratégica do sistema educacional para assegurar 

e consolidar as mudanças ocorridas tanto na infra como na superestrutura.(SANTOS, 1993, p. 

32) Na década de 1920, cresce uma visão mais humanista da educação e o discurso sobre o 

papel redentor da escola é apresentado em diversas correntes. Demandas pelo ensino gratuito 
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e extensivo a toda população, são questões presentes nas reivindicações de grupos sociais e 

outros grupos ligados a educação.Com o Estado Novo ocorre um freio na tendência humanista 

e a ideia de ensino está vinculado ao escolanovismo e ao tecnicismo. Segundo Santos 

 

As influências da “Escola Nova,” principalmente da geração do educador Anísio 
Teixeira, fez sentir nos museus, sobretudo nos trabalhos de Venâncio Filho, E. 
Sussekind de Mendonça de Mendonça e José Valadares que propunham a utilização 
dos acervos dessas instituições como recurso didático, dando sugestões de atividades 
práticas a serem desenvolvidas, mas que não chegaram a ser efetivadas, de forma 
sistemática e incorporadas às atividades técnicas de rotina do museu como recurso 
didático em nosso país. (SANTOS, 2013, p. 33-34) 

 

Entre as décadas de 1945 a 1960, o Brasil passa por novas transformações e abre 

espaço para o capital estrangeiro. Ainda segundo Santos o país passou a seguir a tendência 

norte-americana, a qual inseriu capital em diversos setores da economia. Na cultura houve 

expansão dos meios de comunicação, criando as bases para o crescimento de uma industrial 

cultural. O âmbito das artes também foi influenciado, começou-se a crescer o mercado das 

artes e os museus, que além de serem espaços de conservação da memória tradicional, 

passaram a fazer parte de um esquema de capitalização, que tentavamovimentar 

financeiramente o mercado das artes. Conforme informa Maria Célia Santos 

 
Nos Estados Unidos, a atuação dos museus está inserida no quadro de produção 
capitalista, tendo-se cunhado nesse período a expressão “museu dinâmico” que 
oferece serviços educacionais, concertos, desfile de moda, ciclos de debate etc. Os 
museus brasileiros notadamente os localizados nos grandes centros urbanos, 
começam a oferecer, embora de forma incipiente, atividades para o público, nos 
mesmos moldes do “museu dinâmico” norte americano (SANTOS, 1993, p. 37) 

 

A política educacional desse período estava voltada para as formas de controle social e 

político e além disso, a demanda de mão de obra existente devido ao processo 

desenvolvimentista enveredado pelo Estado exigia do setor educacional a preparação de um 

contingente mantenedor da estrutura social vigente. 

A ideia do Museu Regional de Feira de Santana como um espaço educativo 

aparentemente segue a tendência da ideologia capitalista, que se apresentava na década de 

1960 sob a influência dos Estados Unidos. Nos discursos consultados no Jornal Folha do 

Norte, podemos perceber que o museu seguiu essa tendência, abrindo suas portas para 

estudantes e promovendo cursos. Em uma nota o jornal Folha do Norte, na coluna Sociedade 

está o seguinte 
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Visitaram Feira de Santana ficando vivamente impressionados, um grupo de 49 
estudantes e professores do Colégio Nossa Senhora do Morumbi, que estão fazendo 
pesquisas históricas e artísticas (FOLHA DO NORTE, 07-05-1967, p. 2) 

 

 

Na nota não informa claramente que o grupo de estudantes foi ao museu, mas pelo teor 

das pesquisas é provável que este tenha sido um dos pontos de visitação, pois o museu além 

de ser um lugar de memória também era um dos lugares, aparentemente mais requisitados 

quando o assunto se tratava de arte. Novamente em outra nota do dia 04 de novembro de 1967 

aparece 

 
Encerra-se curso no Museu 
 
No dia 26 do mês passado encerrou-se o curso de História da Arte promovido pelo 
Museu Regional de Feira de Santana. 
O curso de que participaram 35 alunos foi ministrado pelas profas. Maria Helena 
Flexor e Selma Fraga Costa. Colaborou na realização do mesmo a Superintendência 
de Difusão Cultural através do professor Luiz Henrique Dias Tavares. 
Os alunos reuniram-se na Biblioteca Arnold Silva e homenagearam as professoras, 
ofertando-lhes lembranças e servindo um lance íntimo. Na oportunidade falaram o 
dr. Dival Pitombo e a profª Maria Helena Flexor. 
O curso foi muito proveitoso e é desejo de todos que se repitam novas oportunidades 
como essa, que muito beneficiam os nossos jovens e pessoas interessadas em 
arte.(FOLHA DO NORTE, 04-11-1967, p. 1) 

 

As atividades no museu podem ter sido um novo mecanismo de influência de 

comportamentos considerados modernos. A frequência da juventude nesse espaço fortalecia 

as ambições de uma sociedade que pretendia consolidar os vínculos com o mundo da cultura 

erudita, e consequentemente civilizada. A imagem de que a juventude estava em ascensão 

nesse aspecto, pode ser percebida na nota também divulgada na coluna Sociedadedo dia 15 de 

fevereiro de 1969,assinada por Eme Portugal. O jornalista diz 

 
Instalou-se quinta feira no Museu Regional a exposição dupla de pintura e escultura 
de Joaquim Franco e Elberto Falcão Filho. Joaquim expôs quatorze quadros e 
Elberto dez trabalhos de escultura. É a juventude Feirense trabalhando pela arte. 
(FOLHA DO NORTE, 15-02-1969, p. 1) 

 

O Museu é representado como um espaço de aprendizagem e estímulo ao crescimento 

cultural da juventude feirense, e de acordo com a nota acima já seria possível ver os 

resultados do trabalho da instituição, visto que esta, abria suas portas para os talentos da terra. 

No Jornal Folha do Norte o poder educativo “modernizador” e incentivador de hábitos 

sofisticados do museu parece ter sido mais aproveitado que sua capacidade histórica e 

memorial, tal como aspirava Eurico Alves. Esse poder educativo não deve ter sido diferente 
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dos padrões da época.Segundo Santos (1993, p. 41-42) os problemas enfrentados pela escola a 

qualnão conseguia desenvolver em seus alunos a plena capacidade criativa e analítica foram 

reproduzidas pelos museus que muitas vezes montavam seus acervos privilegiando certos 

padrões sociais, apresentavam uma abordagem factual em suas exposições, prezavam o culto 

à personalidade e utilizavam “textos com conteúdos dogmáticos e inquestionáveis” Sendo 

assim as atividades além de  preservar a memória tradicional, contribuíam para a criação de 

novos hábitos e tornavam-se mais um mecanismos de distinção social. 

 

 

 
2.2.2 O Museu Regional e o cenário Intelecto-cultural feirense 

 

 

Ao analisar o cenário cultural de Feira de Santana, representado pelo Jornal Folha do 

Norte entre os anos de 1967 a 1970 percebemos que a esferadas artes plásticas e da 

literaturativeram notoriedade em suas publicações. Chamou nossa atenção a frequência de 

notas sobre exposições de pinturas, e sobre a criação literária dos filhos da terra.No caso das 

artes plásticas, embora não tenhamos pesquisado a incidência denotíciasdesse tipo em anos 

anteriores, é muito provável que essa atividade tenha sido mais estimulada e realizada a partir 

do funcionamento do museu, e por isso passaram a sercorriqueirasas informações dessa 

naturezano jornal.  

De certa forma o contexto cultural de Feira de Santana se alterou a partir do momento 

em que começaram as obras de acomodação do museu. A frequência de pessoas consideradas 

importantes, o status creditado ao cervo que comporia a instituição, e a forma que o discurso 

jornalístico se apropriou dos acontecimentos do âmbito cultural pode delinear novas 

possibilidades e estratégiasque a elite e o poder público tiveram para incentivar hábitos e 

comportamentos mais sofisticados, e com isso, fortalecer a imagem de cidade moderna e 

civilizada, e talvez, atéambicionar uma nova imagem, a de cidade culta.  

A instalação do Museu Regional foi um acontecimento que rendeu bastante 

notoriedade a Feira de Santana. Personalidades do cenário político e cultural, regional, 

nacional e internacional acompanharam o processo de instalação do museu, e sua inauguração 

contou coma presença de“ilustres” convidados. O comparecimento de tais figuras foi 

amplamente enfatizado pelo Jornal Folha do Norte, talvez para pontuar a grandiosidade 

simbólica da obra que se realizava. É curioso que essas visitas tenham sido citadas na nota O 
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Lôbo que comeu o Prefeito de Feira de Santana
4, as quais, segundo a autora, teriam levado 

Joselito Amorim à falência. Embora a jornalista se refira às visitas dos “matutos”, tomamos a 

liberdade de acrescentar a essa conta apassagem desses “caros” visitantes. Através dessa nota 

também podemos reforçar a ideiade que a instalação do Museu Regional rendeu visibilidade 

nacional a Feira de Santana, pois o Jornal Diário de São Paulo era um meio de expressividade 

na esfera da comunicação. 

 As notas referentes às personalidades do mundo cultural e político que pisaram em 

solo feirensepara acompanhar as obras do museu, ou que eram esperados para o evento de 

inauguração, foram publicadas com bastante frequência. A importância dessas pessoas era 

comumente enfatizada por meio de adjetivos valorativos ou da alusão àfunção profissional 

que desempenhavam.No mês de inauguração do museu foram publicadas algumas notas do 

tipo 

 

Visitou Feira de Santana na última segunda Feira, sendo ciceroneado pelo intelectual 
Dival Pitombo, o Adido Cultural da Embaixada Russa, que dentre outros locais, 
esteve no prédio onde funcionará a partir do dia 26 de março, o Museu de Artes 
plásticas da nossa Terra. (FOLHA DO NORTE, 04- 03-1967, p. 2) 
 
 
 
 
No próximo dia 26 de março Feira de Santana viverá outro dia de intensa alegria e 
festas com a inauguração do Museu Regional. Ao acontecimento de grande 
significação cultural, estarão presentes, dentre outras personalidades nacionais: o 
jornalista Assis Chateaubriand, o Prefeito Faria Lima, de São Paulo, paraninfo da 
inauguração, os Embaixadores da Inglaterra e da União Soviética, os deputados 
federais: João Calmon e Edmundo Monteiro, além de grande número de escritores e 
artistas, que vem presenciar a instalação de uma casa de cultura e arte, há muito 
tempo sonhada pelos feirenses. (FOLHA DO NORTE 11-03-1967, p. 2) 
 
 
 
Estiveram nesta cidade, segunda última, visitando a obra do Museu de Artes 
Plásticas, Dorival Caími e Jorge Amado, duas das maiores expressões do Brasil 
moderno. Por falar no Museu, sua inauguração dar-se-á no próximo domingo, com a 
presença de altas personalidades (FOLHA DO NORTE,18-03-1967, p. 2) 
 
 
 
 
Para a inauguração do Museu estarão na Feira, altas personalidades dentre as quais 
podemos destacar: o jornalista Assis Chateaubriand, o idealizador do Museu, os 
Embaixadores da Rússia e da Inglaterra, o Prefeito de São Paulo o Brigadeiro Farias 
Lima, Paraninfo da inauguração, a sra. Yolanda Penteado, Presidente da Fundação 
Nacional para instalações de Museus, os jornalistas deputados federais João Calmon 
e Edmundo Monteiro, diversos jornalistas do Rio Grande do Sul, historiadores e 
artistas. Virão, ainda, os srs.: Odorico Tavares, Jorge Amado, Aldemir Martins, 

                                                           
4
 Nota transcrita na seção 2.2 
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Rubem Valentin, Francisco Liberato, Alfredo Knopp, editor norte-americano, 
Godofredo Filho, João Falcão e outras inúmeras personalidades. (FOLHA DO 
NORTE, 25-03-1967. P. 2) 

 

As pessoascitadaspossuíam status social, por isso a ênfase na presença de tais 

personalidades pode ter contribuídopara conscientizar a comunidade sobre importância da 

instituição e consequentemente sobre o novo momento que Feira de Santana estava por 

viver.Acreditamos que através da presença desses indivíduospretendia-se ressaltar a 

magnificência do museu, e isso se desdobrava em fortalecer a imagem de uma cidade 

civilizada, capaz de acomodar uma instituição reconhecida e prestigiada por um seleto 

público.   

Na publicação do dia 01 de abril de 1967. A coluna Sociedade se dedicou a falar sobre 

a inauguração do museu e a impressão que alguns convidados expressaram sobre aquele 

momento. Temos a seguir o exemplo de algumas notas 

 

Podemos notar: a figura mais popular dentre as personalidades presentes, 

excetuando o sr. Assis Chateaubriand, foi o deputado federal João Calmon que 

declarou na ocasião: “estou impressionado com o progresso de Feira. Uma grande 

cidade.” (FOLHA DO NORTE, 01-04-1967, p. 2) 

 

 

Enquanto isso o grande pintor baiano Carlos Bastos afirmava ao colunista: “É muito 

importante o Museu de Feira. Quem quiser ver quadros dos maiores pintores 

ingleses da atualidade terá que vir a Feira de Santana”. (FOLHA DO NORTE, 01-

04-1967, p. 2) 

 

Nessas notas podemos perceber que ocorre uma ligação entre o fato de Feira possuir 

um museu e o seu progresso. Na segunda nota percebemos a ideia de que a cidade se tornaria 

um ponto de referência no mundo cultural por possuir obras importantes de pintores ingleses. 

Em outra publicação do dia 24 de junho de 1967 aparece na mesma colunaas seguintes 

informações 

 

Feira de Santana recebeu na última segunda, a visita do casal Hans Peter (Hlsbeth) 
Iuda, êle um dos redatores da cadeia jornalística Time, de Londres, que, em 
companhia do jornalista Odorico Tavares, vieram conhecer o Museu Regional da 
Feira de Santana. (FOLHA DO NORTE, 24-06-1967, P. 2) 
 

 

Em solenidade realizada no Museu Iuda recebeu, das Mãos do Prefeito João Durval, 
a Ordem do Vaqueiro, tendo em palavras sensibilizadas agradecido a homenagem e 
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declarado sua admiração pela grande cidade que é Feira de Santana. (FOLHA DO 
NORTE, 24-06-1967, p. 2) 

 

Na nota, publicada quase três meses depois da inauguração, a intenção de informar 

sobre a ilustre visita, pode ser uma forma de demonstrar que a instituição estava se 

consolidando ao longo de seu funcionamento e estava atraindo um público distinto, que 

mesmo conhecendo outros espaços culturais se deslocava à Feira, para conhecer sua 

“importante” casa de cultura.A ênfase na vinda dessas pessoas de fora, e que, de alguma 

forma estavam envolvidas com o mundo intelectual e com as artes,também pode ser uma 

tentativa de ratificara ideia de que Feira havia ganhado notoriedade no espaço cultural 

nacional. 

Em outras publicações identificamos algumas notas que demonstravam a recepção e 

comprometimento da comunidade local com as manifestações culturais. Algumas das notas 

diziam 

 

Excepcional tem sido a visita ao Museu Regional, atestado inconteste que a Feira de 
Santana pode ter centros e casas de cultura e arte. Só na primeira quinzena de abril 
2.800 pessoas visitaram o Museu. O horário de visita é das 14 às 18 horas, exceção 
das têrças-feiras, dia de limpeza. Às segundas-feiras o Museu funciona nos dois 
turnos. (FOLHA DO NORTE, 22-04-1967, p 2) 
 

 

Alcançou êxito total a instalação da exposição da exposição do pintor Carlos Bastos, 
sábado, no Museu Regional. Mais de quinhentas pessoas prestigiaram o 
acontecimento. FOLHA DO NORTE, 10-08-1968, p.2) 
 

 

Muito bom o número de frequentadores da exposição conjunta que realizaram no 
Museu o pintor Joaquim Franco e o escultor Alberto Filho. O nível dos trabalhos, 
por sinal, é dos melhores. (FOLHA DO NORTE, 22-02-1969, p. 1) 
 

Nessas publicações identificamos um discurso que demonstrava a boa aceitação e 

comprometimento da população com o cenário cultural. A comunidade parecia envolvida com 

o mundo das artes, prestigiando tais manifestações. 

O Museu Regional foi retratado como uma instituição atuante no cenário cultural 

feirense. Diversas exposições de artes parecem ter sido promovidas, além de outras 

atividades, a exemplo do curso de história da arte, citado em seção anterior. As notas 

comumente ressaltavam o prestígio dos artistas requisitados e a eficiência da instituição. 

Temos alguns exemplos 
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Logo mais, às 20hs, no Museu Regional, abertura de exposição de pinturas do 
consagrado artista Jaime Hora. A exposição marca, também o início da programação 
daquela casa de arte para o ano de 1969. (FOLHA DO NORTE, 17-05-1969) 
 
 
Será amanhã a exposição de artistas plásticos baianos. O Museu Regional que tantas 
promoções de vulto realizou no ano passado, tem um vasto programa para o ano 
corrente. O dr. Dival Pitombo, diretor daquela casa de arte, está elaborando os 
planos. (FOLHA DO NORTE, 1969) 
 
 
 Inaugura-se logo mais no Museu Regional, com coquetel, a exposição do 
consagrado entalhador Miguel Alves. Vai assim o Museu cumprindo suas 
finalidades. (FOLHA DO NORTE, 04-10-1969 
 

 

Talvez, devido à quantidade e qualidade das fontes o ano de 1969 parece ter sido o 

período de mais atuação do museu. Várias exposições foram noticiadas no Jornal Folha do 

Norte nesse ano. Além das mostras realizadas no próprio Museu, aparentemente a instituição 

se unia a outras associações e grupos para promover trabalhos. Algumas vezes fica difícil 

compreender se a atividade foi no Museu ou se foi apenas patrocinada pela instituição. Temos 

o exemplo da nota abaixo 

 

Será instalada amanhã, a exposição de artistas baianos, promoção do Museu 
Regional, da Associação Feirense de Arte e do Teatro Experimental de Feira 
(FOLHA DO NORTE, 07-12-1967) 

 

 Encontramos poucas notas referentes ao Museu Regional no ano de 1970. A coluna que mais 

informava sobre a sociedade feirense e sobre os eventos culturais era a coluna Sociedade, 

assinada por Eme Portugal, mas no ano de 1970 aparentemente teve poucas publicações, 

sendo que de fevereiro em diante não encontramos mais publicações dessa coluna. 

Infelizmente não sabemos se foi uma suspensão temporária ou definitiva. As notas ligadas ao 

mundo cultural ganharam pouco espaço, mas mesmo assim, as notícias referentes ao Museu 

seguiam a tendência verificada nos anos anteriores e demonstravam as atividades da 

instituição. As notícias que mais se destacavam eram sobre a instalação da universidade. Uma 

publicação dizia o seguinte 

 

Embora não se tenha implantado ainda a nossa Universidade, vivemos num 
ambiente quase universitário. Dezenas de estudantes, principalmente alunos- mestres 
lançam se a estudos, pesquisas, debates e investigações em que os temas locais têm 
ampla prevalência, fazendo-nos antever um vasto e completo desenvolvimento da 
cultura, com risco de se transformar, a Feira de Santana, num dos maiores centros de 
pesquisa universitária do Brasil. [...] (FOLHA DO NORTE, 19-12-1970, p. 1) 
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Seguindo as ideias de Roger Chartier, o quadro que foi traçado através do Jornal Folha 

do Norte, e em especial, através das falas do colunista Eme Portugal, o qual escreveu a 

maioria das notas consultadas, é na verdade, a representação que tais agentes fizeram do 

museu e do cenário cultural feirense. Temos aí o exemplo de um meio de comunicação que 

apoiava as ideias de grupos dominantes da época, e compactuava com o projeto cultural 

idealizado para Feira de Santana. Sendo assim, traçavam este ambiente de acordo com sua 

visão de mundo.  Conforme Chartier 

 

A representação do mundo social assim construídas, embora aspirem à 
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos 
interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento 
dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza. (CHARTIER, 1988, p. 
17) 

 

O funcionamento do Museu e seu significado cultural parecem ter influenciado de 

forma relevante as atividades culturais da cidade, fato que pode ter sido acentuado porque o 

diretor do Museu, Dival Pitombo estava intrinsecamente envolvido em outros eventos 

relacionados à cultura, como demonstra a nota seguinte 

 
Incentivo a Arte 
Sob a coordenação do intelectual Dival Pitombo, Diretor do Museu Regional, será 
realizado ainda este ano um enorme incentivo aos jovens artistas locais. 
O I Salão de artes Plásticas foi lançado na última quinta-feira, com a escolha dos 
nomes que comporão a comissão organizadora, onde figuram diversos jovens 
ligados às coisas da cultura. [...] (FOLHA DO NORTE, 16-08-1969, p. 1) 

 

De acordo com a representação do Museu Regional feita pelo Jornal Folha do Norte, 

temos uma instituição, produtiva e dinâmica, responsável por proporcionar a Feira de Santana 

o contanto com as obras de consagrados artistas. Nesse contexto, as artes plásticas ganharam 

notoriedade, e as exposições extrapolaram o espaço do Museu. Em 1968 a Suprema Moveis 

inaugurou sua galeria de arte, que parece ter dinamizado ainda mais esse movimento, além de 

promover exposições, também vendia as obras. Esse empreendimento somou-se a outras 

instituições que passaram a promover mostras de arte, a exemplo, o Teatro Experimental. 

Segue abaixo algumas notas encontradas 

 

A Suprema Móveis inaugurou sábado a sua galeria de arte, com a exposição do 
artista baiano Revê. A próxima exposição será, ao que tudo indica, de Antônio 
Carlos Barbosa. (FOLHA DO NORTE, 07-10-1968, p. 1)5 

                                                           
5
 Tratava-se do artista Raymundo Valladão. 
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O pintor Juracy Dórea Falcão está preparando diversos quadros para a exposição que 
realizará proximamente na galeria de arte de A Suprema Móveis. (FOLHA DO 
NORTE, 15-02-1969, p. 1) 
 
 
O Teatro Experimental da Feira de Santana inaugurou, sexta última, no “hall” no 
Palácio Rio Branco, uma exposição coletiva de artistas plásticos da Bahia. (FOLHA 
DO NORTE, 21-10-1967, p. 2) 

 

 
 

 

Ao longo da pesquisa fomos verificando de forma mais detalhada como se estruturoua 

representação do cenário cultural de Feira. O incentivo e valorização às manifestações da 

cultura erudita foram uma constante no jornal. Ao longo dos anos estudados, o ambiente 

cultural feirense foi retratado de forma a demonstrar a capacidade intelectual dos feirenses e 

seu apreço pelas manifestações artísticas consideradas de bom gosto. Constantemente os 

talentos da terra eram reconhecidos e homenageados. Parece haver atentativa de se criar a 

imagem de umacidade culta, produtora natural de artistas e intelectuais de fino e expressivo 

talento. Em meio às notícias sobre exposições de artistas plásticos, aparecem frequentemente 

referências aos escritores e demais intelectuais feirenses.Ao longo da pesquisa encontramos 

notas do tipo 

 

Uma grande honra para Feira de Santana foi a escolha do escritor e intelectual 
conterrâneo Eduardo Portella para a secretaria que prepara o Plano Cultural do 
futuro governo do Marechal Artur da Costa e Silva. Eduardo Portela tornou-se 
inegavelmente, uma das maiores glórias da nossa terra. Os nossos aplausos. 
(FOLHA DO NORTE, 18-02-1967, p. 2) 
 
 
A revista Manchete, em sua última edição, dá conta do sucesso que vem alcançando 
no sul do país, o livro “Jornal, História e Técnica” do escritor feirense Juarez Bahia. 
Para nós é motivo de satisfação e êxito de um talentoso conterrâneo. (FOLHA DO 
NORTE, 14-10-1968, p.1) 

 

A FEIRA NO WALMAP 
A cultura feirense obteve uma grande vitória no segundo grande Prêmio Walmap, 
para a escolha dos melhores romances nacionais do corrente ano, com a 
recomendação especial e a menção honrosa recebida pelo livro “A Fôrça do Diabo 
em Santa Brigida” do escritor conterrâneo Fernando de Souza Ramos. 
Contista de mérito, poeta de categoria, crítico de qualidade, Fernando de Souza 
Ramos mostra, agora, mais uma faceta da sua inteligência e da sua acentuada 
vocação para as letras. 
A menção honrosa, obtida pelo escritor feirense, com um romance de tema 
regionalista preparado em 77 dias, foi uma vitória magnífica e um triunfo 
incontestável, não apenas dele, mas da cultura, da intelectualidade e da literatura da 
Feira de Santana. 
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A Força do Diabo de Santa Brígida será brevemente publicado para o conhecimento 
de todos, pois recebeu recomendação especial do júri do Walmap, constituído por 
três grandes nomes da nossa literatura: Guimarães Rosas, Antônio Olinto e Jorge 
Amado. 
O Walmap considerado o maior prêmio literário do Brasil, premiou inegavelmente, 
um dos maiores da nossa cultura, da nossa intelectualidade e das nossas 
letras.(FOLHA DO NORTE, 23-09-1967, p. 2) 
 
 
Feira de Santana orgulha-se de ter três dos seus filhos incluídos no “Album de 
Poesia Baiana”. São êles Eurico Boaventura, Godofredo Filho e Hélio Simões 
(FOLHA DO NORTE, 21-12-1968, p. 2) 
 
 

Encontramos também notícias que avisavam sobre a proeminência de alguns artistas 

plásticos, os quais ganhavam espaço e reconhecimento no âmbito regional e nacional. 

Algumas notas diziam o seguinte 

 
O mundo cultural e artístico da nossa terra recebeu, entusiasticamente, a notícia de 
que o Presidente Costa e Silva presenteará o Rei Olavo, da Noruega, quando da sua 
visita ao Brasil, com um quadro de Raymundo Oliveira, a maior glória artístico-
cultural da Feira de Santana (FOLHA DO NORTE, 09-09-1967, p. 2) 
 
Ao que tudo indica o pintor Antônio Carlos Barbosa, um dos bons valores da nova 
geração feirense, exporá em Salvador no segundo semestre. (FOLHA DO NORTE, 
24-06-1967, p. 2) 
 

 

 

Priorizamos as notas relacionadas às artes plásticas e à literatura, mas outras 

expressões artísticas que se desenvolviam na cidade, caso do teatro e da música também 

tinham suas atividades evidenciadas no Jornal Folha do Norte. Chamou nossa atenção uma 

nota sobre um concerto musical que ocorreu na cidade. Na publicação estava escrito 

 
Um espetáculo Deslumbrante 
A Feira de Santana assistiu no último domingo, um espetáculo deslumbrante, de rara 
beleza, apoteótico mesmo, que arrancou delirantes aplausos do grande público 
presente ao Ginásio do Feira Tênis Club.  
Música clássica para o povo, Cultura artística em alto estilo levada para 
esclarecimento e instrução do povo, gratuitamente. 
A plateia presente ao Concerto Coral Instrumental, no domingo passado, superou as 
mais otimistas expectativas. Milhares de pessoas superlotaram o Ginásio do Tênis e 
souberam aplaudir os brilhantes artistas, que fazem cultura séria. Cultura para o 
povo. 
Graças ao Frei Marino de Offida e ao dr. Dival Pitombo a Feira pode assistir a um 
espetáculo deslumbrante, que vai ficar inesquecível na memória dos que tiveram 
oportunidade de assisti-lo. 
Vale salientar o exemplar comportamento do povo, que na sua maioria, desconhecia 
um concerto daquela espécie, mas soube se manter educadamente 
Parabéns aos promotores do espetáculo. Que eles se repitam sempre, pois cumpre a 
todos levar cultura ao povo (FOLHA DO NORTE, 1969) 
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Mais uma vez a nota demonstra o interesse da população pelas manifestações culturais 

de “alto estilo,” tais manifestações também ganham um potencial educativo. A boa conduta 

do público foi ressaltada, como numa forma de demonstrar que o “povo” estava assimilando 

novos gostos e comportamentos. Essa nota soma-se a muitas outras que ajudaram a 

representar o cenário cultural feirense, tentando demonstrar o alto nível intelectual de muitos 

feirenses e o apreço da comunidade pelas artes. Através de algumas notas percebemos como 

foram retratados certos eventos culturais, os quais demonstravamsofisticação. Temos o 

exemplo seguinte 

 

Beleza, Elegância, Arte e Cultura 
A Suprema Móveis S.A. vai abrir suas portas logo mais, às 21hs, para uma noite de 
elegância, arte e cultura, que deverá marcar época na vida social feirense. 
Três acontecimentos, um social, um artístico, e um cultural serão realizados, levando 
para a Suprema Móveis o mais alto mundo social e intelectual da Feira de Santana. 
As vinte e cinco menininhas-môças de Feira de Santana vão ser homenageadas com 
um coquetel, ao tempo que a viúva Lauro Farani de Freitas vai expor diversos 
quadros de sua autoria e o jornalista Hélder Alencar lançará sua terceira obra, 
Espaço Vago, livro de crônica. [...] (FOLHA DO NORTE, 25-10-1969, p. 2) 

 

Através das fontes foi possível perceber que existiu um movimento acentuado para o 

desenvolvimento cultural de Feira de Santana ou pelo menos para se ter uma imagem de 

cidade intelectual e artisticamente desenvolvida, ou seja uma cidade culta. A tentativa de 

mostrar que a cidade possuía uma intelectualidade expressiva e um apreço às artes partia tanto 

do poder público que financiava tais eventos, quanto da iniciativa privada. Os intelectuais 

constantemente estavam envolvidos em tais empreendimentos. A busca pela consolidação do 

mundointelectual, fica evidente nessa publicação 

 

Inúmeros intelectuais feirenses reuniram-se, segunda última na Biblioteca Municipal 
Arnold Silva, para estudar as possibilidades de criação da Academia Feirense de 
Letras. Lidera o Movimento o escritor Dival Pitombo. (FOLHA DO NORTE, 03-06-
1967) 

 
O cenário cultural feirense delineado pelo Jornal Folha do Norte se apresentava sólido 

e aparentemente sem muitos conflitos, mas acreditamos que em meio a toda efervescência e 

sofisticação demonstrada nesse ambiente, existiam lutas e estratégias implícitas que tentavam, 

por meio de uma violência simbólica impor um tipo de cultura e de hábito,considerado ideal 

para o “novo” momento que Feira vivia. Nesse sentido, como assinala Pierre Bourdieu 
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Contra todas formas de erro “interacionista” o qual consiste em reduzir as relações 
de força a relações de comunicação, não basta notar que as relações de comunicação, 
são de modo inseparável, sempre, relações de poder, que dependem na forma e no 
conteúdo do poder material ou simbólico pelos agentes (ou pelas instituições) 
envolvidos nessas relações e que, como o dom ou o potlatch, podem permitir 
acumular poder simbólico. É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de 
comunicação e conhecimento que os sistemas simbólicos cumprem a sua função 
política de instrumentos de imposição ou de legitimação da imposição, que 
contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra (violência 
simbólica) dando o reforço de sua própria força às relações de força que as 
fundamentam contribuindo assim, segundo expressão de Weber, para a 
domesticação dos dominados. (BOURDIEU, 1989, p. 11) 

 

A instalação do Museu Regional alimentou ambições mais ousadas para Feira de 

Santana, pois, a instituição era um símbolo expressivo da civilização e do progresso. A classe 

dominante se apropriou da “alta cultura”, a qual se desdobrou em poder simbólico. Além de 

impor os tipos de expressões culturais adequadas, e com isso criar hierarquias, tinha-se nas 

manifestações da cultura erudita um elemento de distinção social. As representações do 

museu e do ambiente cultural feirense demonstram o quão complexo foi o processo de 

modernização de Feira de Santana, o qual para se consolidar foi fazendo uso de estratégias 

mas sofisticadas e imperceptíveis. Embora a instituição tenha reservado uma sala especial 

para acomodar elementos da cultura local e, com isso, preservar a memória da cultura 

sertaneja, consideramos que o Museu Regional por meio de sua atuação e significância ajudou 

a consolidar a imagem de cidade moderna. 
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CONCLUSÃO 
 
 
 

O processo de modernização de Feira de Santana se configurou de forma bastante 

complexa. A partir da segunda metade do século XIX e ao longo do século XX foram 

surgindo imagens da cidade, as quais não incluíam elementos comuns às tradições e aos 

costumes feirenses. Inicialmente usou-se o clima, posteriormente, quando Feira queria 

ostentar o título de cidade moderna e civilizada, buscou-se identificar a cidade através de 

características urbanísticas e comportamentais, além de evidenciar a atividade mais dinâmica 

da cidade, o comércio, que passou a fornecer inúmeros produtos, inclusive os bens 

tecnológicos que chegavam no mercado. 

Avesso às transformações correntes em Feira de Santana, Eurico Alves criou uma 

imagem de cidade sertaneja, numa tentativa de preservar a memória da “civilização do 

couro”, porém a representação de Eurico Alves apresentava uma intencionalidade política. 

Através do pensamento de Norberto Bobbio analisamos a postura deste intelectual feirense, 

percebendo-o como alguém que apresentava características dos tipos de intelectuais ideólogos 

e expertos. Usando a concepção de Responsabilidade proposta por Bobbio, acreditamos que 

Eurico usa seu poder ideológico para lutar pelo seu grupo de pertença, o qual vinha perdendo 

espaço, prestígio e consequentemente, poder. Dessa atuação do intelectual surgiu a ideia de se 

criar uma casa de cultura que preservasse a memória dos grupos dominantes de outrora, ou 

seja, os coronéis e grandes fazendeiros e comerciantes.  

Na década de 1960 tem-se a oportunidade de instalar a tão sonhada instituição. Uma 

elite local atuante e o contexto da época permitiram a acomodação do Museu Regional de 

Feira de Santana. Ao ser implantado, percebemos uma alteração no cenário cultural de Feira 

de Santana. O Museu foi representado como um lugar educativo e como uma instituição 
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atuante no cenário cultural. As artes plásticas ganharam espaço e juntamente com outras 

expressões da cultura erudita, a exemplo da literatura foram apropriadas pelos grupos 

dominantes que as utilizaram como uma ferramenta, usada para promovera imposição de 

hábitos desejados, a partir deuma hierarquização da cultura, que por sua vez, se desdobrou e 

m poder simbólico. 
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