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RESUMO 
A aquisição da coleção de pinturas do médico Jonathas Abbott pelo governo da Bahia em 
1871 foi o primeiro passo para a constituição do acervo do Museu do Estado da Bahia, atual 
Museu de Arte da Bahia (MAB). A coleção, além de telas de pintores europeus, incluía alguns 
atuantes pintores baianos do século XIX como Franco Velasco, Theófilo de Jesus e José 
Rodrigues Nunes, o que garantiu ao Museu um núcleo importante de pintores locais, que 
ficariam em coleções particulares, sem o acesso público. Nesse artigo fazemos uma reflexão 
sobre a importância da pintura no acervo do MAB, suas especificidades, perdas e 
representatividade para a história da arte baiana e brasileira.   
PALAVRAS-CHAVE:  
Pintura baiana do século XIX e XX; acervo Museu de Arte da Bahia; arte baiana. 
 
 
ABSTRACT 
The acquisition of the painting collection of the physician Jonathas Abbott by the government 
of Bahia in 1871 was the first step towards the constitution of the collection of the State 
Museum of Bahia, now called the Bahia Art Museum (Museu de Arte da Bahia - MAB). The 
collection, in addition to paintings by European painters, included some 19 th century Bahian 
painters such as Franco Velasco, Theófilo de Jesus and José Rodrigues Nunes, which 
guaranteed the Museum an important nucleus of local painters, which would remain in private 
collections, without public access. In this article we reflect on the importance of the painting in 
the MAB collection, its specificities, losses and representativeness for the history of Bahian 
and Brazilian art. 
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A pintura foi uma das coleções embrionárias do acervo do Museu do Estado da Bahia, 

atual Museu de Arte da Bahia. Sua origem está na coleção de pinturas do médico 

inglês radicado na Bahia Jonathas Abbott. Formada no século XIX, e, parte dela, 

adquirida aos seus herdeiros em 1871 pelo Governo da Província da Bahia,  a então 

denominada Galeria Abbott foi alocada no Liceu Provincial, que à época funcionava 

no Convento da Palma, onde eram oferecidas aulas de desenho, lecionadas pelo 

pintor José Rodrigues Nunes (GALVÃO, 2007, p. 453). 

Posteriormente, em 1886 parte da galeria foi para o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia 

e uma parte menor permaneceu no Liceu provincial. A coleção foi reunida novamente 

em 1931, quando foi criada a Pinacoteca do Estado, como setor independente do 

Arquivo. Nesse mesmo ano a Pinacoteca foi aberta à visitação pública, no Solar 

Pacífico Pereira, no Campo Grande (O Museu de arte da Bahia, 1997, p. 10.). 

O maior destaque da galeria Abbott são as pinturas de autoria de artistas baianos do 

século XIX, alguns deles, contemporâneos do colecionador e que lhes eram próximos, 

a exemplo de José Rodrigues Nunes. A coleção dos baianos consta de pinturas de 

José Teóphilo de Jesus, Antônio Joaquim Franco Velasco, Luis Gomes Tourinho, 

Francisco da Silva Romão, Cândido Ribeiro, José Antônio da Cunha Couto, João 

Francisco Lopes Rodrigues e Miguel Navarro y Canizares. Os dois primeiros foram 

discípulos de José Joaquim da Rocha e o terceiro foi discípulo de Franco Velasco.  

Nas pinturas adquiridas por Abbott podemos perceber o início de uma produção 

artística que começa a se descolar do monopólio da ornamentação sacra dos templos 

católicos. Mesmo que predominem as imagens de santos e as cenas sacras, é notável 

a presença de alegorias como a dos quatro continentes, apartadas de narrativas 

religiosas conforme a tradição luso-brasileira, e alegorias da história condizentes com 

o conceito vigente no período como: submissão de reinos, degolas de soberanos 

conquistados, lutas, mitologia clássica e narrativas bíblicas. 

Merecem destaque, por sua importância e raridade, os estudos em óleo sobre tela 

realizados por Franco Velasco para as pinturas que renovaram a ornamentação da 
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Basílica do Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim no século XIX, e que ainda compõem 

os retábulos da nave, pois não é comum a preservação de estudos (Figura 1) e das 

respectivas obras. Essa importância aumenta considerando-se a posição ocupada 

pelo pintor Velasco na cena artística baiana do século XIX. Ele foi um dos mais 

destacados discípulos do pintor José Joaquim da Rocha, que se notabilizou na pintura 

de tetos das igrejas em perspectiva, obras que duravam um ano para serem 

confeccionadas e que empregavam em torno de 6 a 12 oficiais, possibilitando um 

convívio suficiente para a apreensão do estilo do mestre, garantindo assim o 

aperfeiçoamento dos profissionais com formação concluída e grande experiência para 

os aprendizes. 

 

Figura 1.  Antônio Joaquim Franco Velasco, A Flagelação, estudo para painel de um dos retábulos 
laterais da Igreja de N. Sr. do Bonfim, Salvador, Bahia, 1818. Óleo sobre tela, 63 x 24,5 cm.  

Foto de Luiz Freire. 
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 Velasco realizou imensas obras de pintura de ornamentação de templos da 

magnificência da Igreja do Bonfim, da Ordem Terceira de São Francisco e da Igreja 

Matriz de Santana. Foi o primeiro professor baiano da Aula Pública de Desenho, 

abandonada pelo pintor português Antônio da Silva Lopes (QUERINO, 1911, p. 69-

69) depois da vitória baiana nas guerras da independência, e mestre do pintor José 

Rodrigues Nunes, que pintou o seu retrato após a sua morte, preservado na Galeria 

do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Além desses estudos, há pinturas de 

cavalete, ainda carentes de catalogação. 

A maneira de pintar de Velasco talvez tenha sido a mais personalizada entre os 

pintores oficinais do século XIX. As suas pinceladas são mais soltas e mais 

desgarradas do desenho de base, não valorizando os contornos e nas suas 

representações da figura humana adota fisionomias expressivas, fortes, distantes das 

doces, delicadas e frescas fisionomias do mais festejado pintor do dezenove baiano, 

José Teófilo de Jesus, que após seu retorno de Portugal, onde se aperfeiçoou na arte 

da pintura, absorveu o estilo rococó do pintor lisboeta Pedro Alexandrino de Carvalho, 

com quem possivelmente trabalhou no final do século XVIII (Figura 2). 

 

Figura 2. José Theófilo de Jesus, Alegoria dos quatro continentes: A América, séc. XIX. Óleo sobre 
tela, 65x82 cm. Foto de Luiz Freire. 
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A montagem da exposição permanente do Museu adotou o conceito de Escola 

Artística e a proposição de uma Escola Baiana de Pintura, presente no Manuscrito 

Anônimo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro, s/d, 16 p), adensada em um livro específico, publicado por Carlos Ott (OTT, 

1982, 153 p.). A tal “Escola” teria se formado a partir do mestre José Joaquim da 

Rocha, que por sua capacidade de assumir grandes obras de pinturas de forros em 

perspectiva, congregou pintores e aprendizes (discípulos), que depois se tornaram 

mestres e formaram as futuras gerações, relações que ainda sobreviveram nas 

instituições que formalizaram o ensino da arte na Bahia do século XIX.  

O discurso imagético que dava uma ideia mais completa da cadeia sucessória de 

mestres e discípulos foi fraturado em 2011, quando uma liminar gerada por 

reclamação judicial movida pela Santa Casa de Misericórdia determinou a retirada dos 

painéis narrativos e simbólicos da Procissão dos Fogaréus, de autoria de José 

Joaquim da Rocha, que há mais de 70 anos integravam a exposição permanente e 

figuraram nos catálogos publicados. Os painéis voltaram para a Santa Casa ficando 

desfalcado o discurso expositivo da Escola Baiana de Pintura, por faltar ao MAB outras 

obras de autoria do mestre fundador da Escola. 

Da pintura religiosa de autoria de José Rodrigues Nunes, discípulo de Velasco, o 

museu preserva cinco dos seis painéis da Via Sacra que compunham os nichos 

existentes na fachada de importantes edifícios, como o Palácio dos Governadores e 

o Solar do Saldanha, ainda preservado nesse último. Esses nichos eram abertos na 

Semana Santa, para que os painéis com as cenas dos passos da Paixão de Cristo 

fossem vistos e marcassem a itinerância da procissão do Senhor dos Passos da 

Ajuda, que parava à frente de cada passo para fazer as orações e atos da tradição 

católica.   

Os painéis pintados em 1855 e doados ao museu pela Irmandade do Senhor dos 

Passos da Ajuda em 1933 representam os seguintes passos: “Jesus no jardim das 

oliveiras”, “Ecce-homo”, “A Flagelação”, “A caminho do Calvário”, “O crucificado”. O 
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painel que representava “Jesus atado” se desintegrou. Provavelmente haveria o 

sétimo painel, já que era comum serem sete passos.  

Decerto o pintor partiu de gravuras europeias para realizar a composição de cada 

painel. È notável neles as severas e carrancudas expressões dos algozes de Cristo, 

que se contrapõem à suavidade e delicadeza das fisionomias das figuras sagradas. 

Destaca-se no painel “A Flagelação” (Figura 3) a maneira distinta com que o artista 

representa a torsão do corpo e da cabeça do carrasco que veste traje vermelho, uma 

conformação que fere as regras de verossimilhança na representação da anatomia 

humana, mas que não perde em expressão, nem na clareza da cena. 

 

Figura 3. José Rodrigues Nunes, A Flagelação de Cristo, 1855. Óleo sobre tela, 166 x 153,3 cm. 
Pintura que ocupava um dos nichos existentes em edifícios determinados, no percurso da Procissão 

do Senhor dos Passos. Foto de Luiz Freire. 
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A passagem da formação artística oficinal para a acadêmica, está muito bem 

representada através da pintura de retratos de autoria de Miguel Navarro y Cañizares 

(O terceiro barão e baronesa de São Francisco) (Figura 4) e de João Francisco Lopes 

Rodrigues (retrato de Jonathas Abbott). Essa dupla, que lecionou no Liceu de Artes e 

Ofícios da Bahia, fundado em 1872, fundou em 1877 a Academia de Belas Artes da 

Bahia, a segunda do Brasil e que integra a Universidade Federal da Bahia, ocupando 

um lugar de relevo na formação artística e na revelação de grandes talentos nos seus 

142 anos de existência.  

 

Figura 4. Miguel Navarro y Cañizares, Maria José Moniz Viana (3ª Baronesa de São Francisco), ca. 
1881.Òleo sobre tela, 73,6 x 59,7 cm. Foto de Luiz Freire. 

De João Francisco Lopes Rodrigues integram o acervo do Museu de Arte da Bahia, 

naturezas-mortas que nos informam da qualidade artística de seus trabalhos, 

“Bacalhau e garoupa”, “Sardinhas”, “Pássaros”, “Peixes” (Figura 5), provenientes da 

coleção Abbott, que exibem uma resolução acadêmica, em que a luz e as pinceladas 

são vigorosas, ultrapassando a preconcepção de beleza da academia. Caso esses 

trabalhos não existissem em instituição pública, a sociedade brasileira não teria 
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grandes referências para avaliar o trabalho artístico de João Francisco, pois não 

restaram documentos, nem registros suficientes para revelar sua biografia artística, 

dados acerca de sua formação, ao contrário de Cañizares, que possui documentação 

mais farta e bem preservada pela família. 

 

Figura 5. João Francisco Lopes Rodrigues, Peixes, séc. XIX. Óleo sobre tela, 65,5 x 74,5 cm.   
Foto de Luiz Freire. 

A partir da Fundação da Academia de Belas Artes da Bahia, transformada em Escola 

em 1865, houve a constituição do sistema das artes, constante de exposições anuais 

da produção, salões e bolsas de estudos para a Europa (Paris e Roma). As telas que 

representam o princípio desse período demonstram bem os exercícios que os 

bolsistas faziam através de cópias feitas diretamente nos museus, das obras dos 

grandes mestres da arte europeia, assim como a prática da pintura ao ar livre, 

realizada especialmente na região francesa da Bretanha, onde a luz do sol é mais 

presente, daí as paisagens da Bretanha e os portos de Concarneau.  

As obras de Manuel Lopes Rodrigues exemplificam muito bem os caminhos desse 

aperfeiçoamento. O melhor de sua produção parisiense passou a integrar o acervo do 

Museu de Arte da Bahia. São telas monumentais, que trazem para a Bahia um 

Romantismo diferente daquele dos pintores brasileiros do período, sem as temáticas 
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indianistas inspiradas pela literatura do Romantismo nacional. “Os dois véus” (Figura 

6) e o “Adeus” refletem os temas dicotômicos tão frequentes na cultura do 

Romantismo: a vida e a morte, a alegria e a tristeza, a saudade. Neles, o título dá 

sentido à narrativa.  

 

Figura 6. Manuel Lopes Rodrigues, Dois véus, fins do séc. XIX. Óleo sobre tela, 193,4 x 143 cm.  
Foto de Luiz Freire. 

A “Orquestra ambulante” também é exemplo do interesse que os românticos tinham 

pelos tipos populares, de rua, mas há aí uma abordagem afeita ao Realismo, que do 

mesmo modo se interessava pelo trabalhador comum. A luz e a clareza da 

composição refletem o tratamento que os realistas davam aos temas. Era natural que 

o artista tenha assimilado o historicismo e o ecletismo da Paris de fim de século, onde 

morou por dez anos. 
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O MAB possuiu uma tela representativa do Indianismo romântico brasileiro, “Peri e 

Ceci” (Figura 7), monumental obra do pintor sergipano Horácio Hora (1853-1890), que 

representa a cena final do romance “O Guarani” de José de Alencar e que inspirou 

ópera homônima, sucesso do maestro Carlos Gomes. A tela foi exposta em Salvador 

em 1884, comprada e oferecida à Província da Bahia pela colônia sergipana. Ficou 

exposta no Foyer do Teatro São João nesse ano, sendo transferida para o Museu do 

Estado em 1931. Nesse mesmo ano, a tela foi registrada no inventário do museu sob 

o número 31.564 e catalogada em 1946. Em 1959 a pintura saiu do MAB para integrar 

uma exposição itinerante que finalizaria na cidade de São Cristóvão, em Sergipe, lá 

permanecendo até hoje.  

 

Figura 7. Horácio Hora, Peri e Ceci, entre 1881 e 1884. Óleo sobre tela, 2,24 x 1,13 cm.  
Foto de Sônia Gomes Pereira 
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O descaminho dessa peça merece uma pesquisa mais profunda, no MAB a 

documentação de inventário e catalogação consta da cópia de uma carta datada de 

26/11/1959 realizada pela inspetora Noemia Godinho para ser anexada ao processo 

de nº 21.955/59. Nela, a referida bibliotecária, que substituía o diretor José Valaldares 

nas suas ausências, apresentou os argumentos para persuadir e justificar a doação 

da obra ao Museu Horácio Hora, que seria criado em Sergipe: 

Possui o Museu do Estado da Bahia duas obras do pintor sergipano 
Horácio Hora: (1) “Peri e Ceci”, óleo sobre tela medindo 2m,24 x 
1m,18, que procura representar o episódio final do romance “O 
Guarani”........ (2) “Estudo de interior”, óleo sobre papelão medindo 
0,54 x 0m,45, representando interior de atelier de artista e que provém 
da Coleção Calmon, adquirida em 1945 pelo Estado, para o patrimônio 
do Museu. 

Como obra de arte, o segundo quadro é mais interessante que o 
primeiro, que é uma apresentação convencional e pouco persuasiva, 
inclusive porque o Peri é negroide e não do tipo indígena; ademais, 
não tendo a enfrentar as grandes dimensões da tela “indianista”, o 
pintor conseguiu resolver melhor a questão da luz, do colorido e do 
sentimento geral da pintura. 

A iniciativa do Governo sergipano, da criação de um Museu Horácio 
Hora merece todo apoio, assim me parece. 

Como não convenha ao Museu do Estado da Bahia, desfazer-se de 
toda documentação que possui acerca de Horácio Hora e como o que 
lhe interessa primordialmente, como museu de arte que é, é a 
qualidade artística das peças, sou de opinião, data vênia, que se 
ofereça ao governo do Estado vizinho a tela “Peri e Ceci”, contanto 
que o mesmo se comprometa a ter para sempre afixada uma etiqueta 
onde se leia que o quadro foi oferta do Museu do Estado da Bahia. 

Retorno à S.E.C para os devidos fins. (Arquivo do Museu de Arte da 
Bahia, 1959). 

A autora da carta blefa quanto à inverossimilhança da indianidade do Peri, pois a cena 

é noturna e o personagem está na sombra; detratou uma tela monumental e de grande 

qualidade estética, rara representação da cena existente no Brasil e prova magna da 

qualidade do pintor. Como não era possível seguir com a depreciação, passou a 

elogiar todo o resto da composição e colorido. A outra pintura “Interior”, proveniente 

da Coleção Góes Calmon, sem assinatura, atribuída a Horácio Hora, que a inspetora 
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avaliou como superior ao “Peri e Ceci” ainda consta do acervo do MAB, nos 

possibilitando invalidar toda a argumentação exarada pela servidora pública.    

Nas paisagens urbanas de Mendonça Filho e Alberto Valença (Figura 8) verificamos 

a assimilação tardia da estética impressionista, do interesse pela impressão que a luz 

natural causava na paisagem, interpretada por pinceladas empastadas e por uma 

avançada percepção da luz e das cores locais. Esse era o máximo de ousadia 

permitida aos bolsistas baianos na Europa, isso porque, quando fizeram seus estudos 

no estrangeiro, nas primeiras décadas do século XX, o Impressionismo já era 

reconhecido e consagrado. 

 

Figura 8. Alberto Valença, Santo Antônio da Barra,1938. Óleo sobre tela, 54 x 63 cm.  
Foto de Luiz Freire. 

Os bolsistas cumpriam um programa de trabalho muito rigoroso, constante de estudos 

na   "Académie Julian”, estudos preparatórios para o exame de ingresso na “École des 

Beaux Arts”, e da realização de inúmeras cópias de obras primas da arte ocidental 

disponíveis nos museus europeus. A bolsa era propositadamente pequena para que 

o bolsista não tivesse folga para desfrutar da boemia parisiense. Contudo, era nos 

ambientes boêmios que os artistas europeus veiculavam suas ideias revolucionárias 
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no fazer artístico e na crítica de arte. Além de ficarem longe desses ambientes, não 

era objetivo dos bolsistas baianos aderirem aos movimentos de vanguardas, 

hostilizados e mal compreendidos, ao contrário, desejavam retornar à Bahia 

aprimorados na arte acadêmica e mais capacitados para a conquista do mercado e 

da consagração, o que de fato ocorreu com os artistas referidos. Tal relação só irá se 

transformar, quando os artistas baianos de famílias abastadas iniciaram-se como 

autodidatas ou por breves passagens pela EBA e foram para a Europa e Estados 

Unidos patrocinados por seus pais, podendo escolher livremente os ateliês dos 

artistas inovadores, afinados com as vanguardas. 

Mendonça Filho e Valença anteciparam a observação da cor local e da paisagem 

urbana soteropolitana, expondo os marcos da arquitetura antiga e da luxuriante 

vegetação remanescente da mata atlântica em Salvador. Mendonça Filho pintou a 

paisagem marítima das praias da Ilha de Itaparica e importantes registros como o da 

primitiva “Feira de Água de Meninos” (Figura 9), quando acontecia espontaneamente 

na praia com a exposição das mercadorias trazidas do Recôncavo da Baía de Todos 

os Santos pelos saveiros. A tela, relevante aquisição, foi comprada pelo MAB em 

1993, na época sob a direção da museóloga Sylvia Athayde. 

 

Figura 9. Manoel Ignácio de Mendonça Filho, A Feira de Água de Meninos,1940. Óleo sobre tela, 86 x 
120 cm. Foto de Luiz Freire. 



 

FREIRE, Luiz Alberto Ribeiro. A pintura no acervo do Museu de Arte da Bahia, In: ENCONTRO 
NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, 
28, Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais [...] Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019. 
p. 812-830. 
 825 

No âmbito da adesão à estética impressionista destaca-se a poética de Presciliano 

Silva, que selecionou os interiores das igrejas e demais dependências dos antigos 

conventos baianos, enfatizando a iluminação natural que penetra por janelas e portas 

e ilumina diretamente uma área, enquanto as demais ficam sombreadas. Enfatizou a 

quietude, o silêncio desses ambientes, propícios à oração e à meditação. Se a técnica 

empregada não era estritamente impressionista, as formas não estão desenhadas, 

limitadas pelas linhas, as pinceladas apenas sugerem os elementos de cena. Essa 

temática religiosa que consagrou Presciliano está representada no acervo do MAB, 

assim como suas paisagens urbanas como o “Farol da Barra” e uma especial 

interpretação do Dique do Tororó “Paisagem do Dique” (Figura 10), em que demonstra 

conhecer a técnica dos impressionistas e valorizar os efeitos da luz solar sobre a 

natureza. 

 
Figura 10. Presciliano Silva, Paisagem do Dique,1917. Óleo sobre tela, 49 x 69 cm.  

Foto de Luiz Freire. 

 

É claro que os artistas consagrados do início do século XX foram privilegiados na 

aquisição das pinturas para o acervo do Museu, muitos outros como Robespierre de 

Farias, que deram passos mais largos no uso da cor, estão pouco representados, 

dificultando uma avaliação da obra artística e do contexto da produção do período. 
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As cópias das pinturas europeias realizadas por estrangeiros e brasileiros devem ter 

cumprido um papel pedagógico quando foram expostas ao público no Liceu Provincial 

e no Liceu de Artes e Ofícios. Elas informam as características dos estilos, o uso da 

cor, a estruturação compositiva e as expressões faciais e corporais dos personagens. 

Contudo, não temos notícias da prática da cópia feita pelos alunos da Escola de Belas 

Artes no Museu do Estado da Bahia. 

Das telas que compõem a coleção de pintura do MAB e que estão devidamente 

valorizadas na exposição, estão: “A República”, uma das poucas alegorias ao regime 

político instaurado no Brasil em 1889 e talvez a de maior dimensão e academicismo 

existente no país. “Por volta de 1895 a Assembleia Geral da Bahia destinou 

FR$3.000,00 a Manuel Lopes Rodrigues para a execução da alegoria “A República”, 

destinada ao novo Palácio do Governo” (JUSTUS, 1994, p. 20). 

“O Caju” de Francisco Terêncio Vieira de Campos (1865-1943) é uma rara peça que 

se preservou desse pintor em instituição pública. Sobre ele diz Querino (1911, p. 133-

4): 

Nasceu nesta capital em 1865; matriculou-se na escola em 1877, 
cursou as aulas de 1ª, 2ª e 3ª classe de pintura a óleo, particularmente 
com o professor Canysares, tendo obtido em concurso, duas 
medalhas de pra e uma de ouro. 

Emprehendeu uma viagem ao Rio de Janeiro, onde demorou-se oito 
anos e lá matriculou-se na Escola de Bellas-Artes, estudando 
Desenho com o professor Medeiros (José Maria de Medeiros) e 
pintura com o abalisado mestre Victor Meirelles de Lima. 

Seguindo para a Europa, ahi permaneceu seis anos em Pariz, 
cursando uma escola livre e estudando em seu atelier, de pintura. 

Seus trabalhos principaes são: Anjo Salvador; Assalto ao forte de 
Curuzú; Ressurreição de Lazaro; Repouso do Modelo; Diversos 
esboços, sobre assumptos diversos, e não executados por falta de 
recursos; José de Anchieta, o missionário; a Elevação da Cruz; a 
Fundação da cidade da Bahia por Thomé de Souza; na Cella, quadro 
de assumpto livre, trabalhos sobre natureza morta, fructos, rtc; Leda 
fabula; a Expiação do Crime; o Final do Guarany; o Sonho de Cecy; 
em esboço; a Ultima noite de Tira-Dentes; grande quantidade de 
retratos a óleo e a crayon. 
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É actualmente professor de composição decorativa, na Escola de 
Bellas-Artes, e lecciona em casas particulares. 

Escreveu um compendio denominado: Methodo Racional de Desenho 
a Mão Livre, subvencionado pelo Conselho Municipal desta Capital. 

Na exposição nacional de 1908, figurou uma tela do artista – A 
Inspiração – a qual lhe grangeou justificada admiração. 

Representa um anjo, osculando o Sudario – symbolo da fé Christã. 
Obteve esse trabalho medalha de ouro.  

Pelas notícias de Querino podemos perceber quão variada e múltipla foi a atuação de 

Francisco Terêncio Vieira de Campos e o quanto nos falta de sua obra pictórica. Ele, 

inclusive, representou a cena final de “O Guarany” como Horácio Hora o fez.  

“O Caju”, onde o fruto é um detalhe, exibe um nu feminino que domina a composição 

em tonalidades claras, violáceas, frescas, etéreas, com tratamento da luz e sombras 

pintadas com as cores complementares, procedimentos dos impressionistas, que 

podem ter sido apreendidos na sua estadia em Paris.  

O MAB possui algumas pinturas de Vieira de Campos, a maioria retratos (cinco), e as 

obras “Moema” e “A Fé Católica”, o que é muito pouco para a dimensão de sua 

produção pictórica.  

“Mãe preta” é a versão grandiosa e definitiva do tema que Lucílio de Albuquerque 

tratou em pequenos estudos. Trata-se de obra singular em que o fenômeno social da 

mãe preta, escrava, que por faltar leite nos seios da sinhá, era obrigada a amamentar 

os filhos dos senhores, dividindo o alimento que seria inteiramente de seu filho.  

A imagem mostra uma negra sentada no chão, amamentando uma criança branca, 

enquanto olha para o seu filho momentaneamente desprezado, ou retirado do peito 

para dar lugar ao sinhozinho. 

O fenômeno ultrapassa o período escravocrata, persistindo até a década de 1960, 

quando negras e mestiças ainda prestavam esse papel para as famílias brancas e 

mestiças de classe média e alta. Muitos dos nascidos na primeira metade do século 
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XX conheceram e distinguiram suas mães de leite e seus irmãos de leite, como eram 

chamados os filhos naturais das mulheres que dividiam seus seios com os filhos de 

outrem, muitas vezes por trocas simbólicas, ou um punhado de farinha, arroz e feijão. 

A tela fez grande sucesso na Exposição Geral de Belas Artes de 1912, mesmo ano 

em que Augusto dos Anjos publicou o seguinte poema que trata do mesmo assunto: 

Ricordanza  della  mia  gioventú 

Augusto dos Anjos 

 

A minha ama-de-leite Guilhermina 

Furtava as moedas que o Doutor me dava. 

Sinhá-Mocinha, minha Mãe, ralhava... 

Via naquilo a minha própria ruína! 

 

Minha ama, então, hipócrita, afetava 

Susceptibilidade de menina: 

“- Não, não fora ela! - “E maldizia a sina, 

Que ela absolutamente não furtava. 

 

Vejo, entretanto, agora, em minha cama, 

Que a mim somente cabe o furto feito... 

Tu só furtaste a moeda, o ouro que brilha. 

 

Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama, 

Eu furtei mais, porque furtei o peito 

Que dava leite para a tua filha! (Falas ao acaso, 1912) 

 

O pintor Lucílio de Albuquerque (Barras, Piauí, 09/05/1877 – Rio de Janeiro, 

19/04/1939) formou-se na Escola Nacional de Belas Artes - ENBA no Rio de Janeiro, 

complementando seus estudos em Paris, em função de ter ganhado o prêmio de 

viagem ao estrangeiro em 1906. Em 1911 retornou ao Rio com sua esposa, a pintora 

Georgina de Albuquerque e passou a lecionar na ENBA, onde, tempos depois, em 

1937 foi diretor. 
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Muitos são os destaques nacionais da coleção de pinturas do MAB, que o espaço 

desse artigo não comporta, como “A disputa entre cosmógrafos”, que narra a reunião 

dos navegadores Cristóvão Colombo,  Pedro Álvares Cabral e cosmógrafos do século 

XVI, localizando em um globo as terras que eles atingiram e que dilataram o globo 

terrestre. E como testemunho desse alargamento com a chegada na América, uma 

arara, um cocar indígena e folhas das palmeiras que abundavam na mata atlântica. 

Um tema raro na pictografia de Cunha Couto, um pintor baiano muito ativo no século 

XIX pintando retratos e painéis sacros para as igrejas baianas. 

A importância do núcleo nacional de pintura no MAB não eclipsa a qualidade das telas 

europeias, cópias ou não, de obras de arte do passado. Essa coleção necessita de 

análise e de estudo de autorias, pois são muitas as atribuições, todas elas sem 

argumentos iconográficos que convençam. Mesmo que não se atinja datações e 

autorias, ou mesmo atribuições abalizadas, os temas, as filiações estilísticas, a técnica 

e a estética desse acervo são de grande valor e podem estabelecer um diálogo 

profícuo com o público. 

Quanto à representatividade do núcleo baiano de pintura, a perspectiva é de que 

novas aquisições venham suprir as lacunas que nos darão uma ideia mais completa 

da atividade pictórica na Bahia antiga e da transição do século XIX para o XX. Assim 

poderemos construir uma história da arte mais coerente com a realidade, em que os 

conhecimentos sejam atualizados, os equívocos esclarecidos e os artistas que ficaram 

à margem venham a ser incluídos em narrativas que lhes deem o devido valor. 
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