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•.. IISOU também ma temát i co, até certo ponto, e por i sso mesmo sei o 

quanto a lógica e precária, de modo que nao me entusiasmo muito p~ 

I as a rgumentações I ógi cas. Se i que é mui to fác i I descobri r uma b re 

cha em qualquer raciocínio. Acho que no momento atual não estamos vl 

vendo uma situação normal para a humanidade: vivemos um momento mui 

to especial, um momento em que a humanidade, como um todo, está cor 

rendo o risco de extinção total ..• Tenho a impressão de que vive 

mos- um momen to em que co i s a s excepc i ona i s podem a con tece r. Temos que 

apelar para outras qualidades humanas: apenas os raciocínios lógl 
- - .. II 1 cos nao serao sufiCientes ... 

Mario Schenb.erg 

... Ilsemarte, nao saberíamos. que a verdade existe, pois ela so se 

torna visível, apreensível e aceitável, nas obras de arte. 

Não estou querendo dizer que esse processo de racionalização e 

reversível: a mente jamais abre ~ão de suas conquistas materi a I i s 

tas, exceto ante a iminência de catástrofe mundial. Estou simplesme~ 

te observando o fato óbvio de que o alcance do conhecimento científi 

co ai.nda é limitado. A natureza do cosmos e a origem e objetivo da 

vida humana continuam sendo um mistério, e isso significa que a ciên 

cia não substitui, de forma alguma, as funções simbólicas da arte, 

que ainda são necessárias para superar a resistência do mundo bru 

I .. 2 ta ... 
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R E S U M O 

Elaborado a partir de entrevistas, depoimentos e escri 
.. tos de CLARIVAL DO PRADO VALLADARES (1918-1983), e das crl 

ticas dos críticos, até a data de sua morte, esse roteiro 

tem por objetivo facilitar o trabalho de pesquisadores e e~ 

tudiosos que desej arem s,e" aprofundar na leitura da vida e 

obra de um educador brasileiro, que foi, a seu tempo, médi-

co, crítico, iconógrafo, iconólogo, fotógrafo, historiador 

da arte, poeta e escritor. 

Clarival Valladares criou, com recursos metodológicos 

novos, que trouxe da Anatomia Patológica para a História da 

Arte, condições para a instauração da iconologia (brasilei-

ra) - disciplina que procura descobrir o significado dos va 

lores simbólicos que perpassam a criação pictórica - sem a 

ajuda da qual não poderemos proceder à justa avaliação de 

nosso acervo cultural e artístico. 

Com os mesmos recursos, e dentro de urna visão original, 

em termos de Brasil, Clariva1 escreveu a História de sua Ter 

ra, através dos olhos que a viram e registraram - os artis

tas. Não só dos artistas consagrados, mas sobretudo dos ar

tistas mais ligados à realidade de sua comunidade e, porta~ 

to, da natureza brasileira. 

Seguindo o roteiro da vida deste Educador, a autora do 
-

trabalho, sua filha e discípula, pretende transmitir, ainda, 

a lição de energia de uma pessoa que, além de ser um pensa

dor, um filósofo, um pesquisador em profundidade, foi um ho 

mem de ação. 



ABSTRACT 

This study is based on interviews, declarations and 

writings of Clarival do Prado Valladares, and on reviews 

by critics up to the date of his death. The primary 

purpose is to help researchers and students who wish to 

explore deeper the life and work of a Brazilian educator 
I .; 

who was, at one and the"same time, physician, critic, 

iconographer, photographer, art historian, poet and writer. 

Clarival Valladares created, with new methodological 

resources that he transplanted from Pathological Anatomy 

to the History of Art, the necessary conditions for the 

establishment of Brazilian iconology, the discipline that 

seeks to understand the significance of the symbolic vaIues 

that pervade pictorial creation, and an indispensable tool 

for the proper evaluation of our cultural and artistic 

heritage. 

With these resources and with an original vision (in 

terms of Brazil), Clarival wrote the history of his country 

through the eyes of those thatsaw and recorded it - the 

artists. Not only the consacrated artists, but especially 

those most closely linked to the reality of their community 

and, therefore, to Brazilian nature. 

Following the itinerary of this educator's life, the 

author (his daughter and disciple) also attempts to convey 

the exemplary energy of someone who, besides being a thinker, 

philosopher and meticulous researcher, was a man of action. 
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INTRODUÇÃO 

As dores e os prazeres de um parto 

IISofrimento, sentimento e paixão constituem uma unidade dialéti 

ca, que é inerentemente ativa. O utilitarismo não compreende essa 

unidade e acaba identificando a satisfação humana como o gozo pass..!.. 

vo do IIprazerll. A situação real é muito mais complexa, pois 'o so 

frimento, compreendido humanamente, é um gozo do eu no homem'. O g~ 

zo é, portanto, a compreensão, pelo indivíduó, da adequação h,umana 

de seus poderes aos seus objetos, muito embora essa relação assuma, 

em muitos casos, a forma de um sofrimento intenso. Essa visão perm..!.. 

te a Marx evitar a circularidade do utilitarismo, que explica o pr~ 

zer em termos do gozo e o gozo em termos do prazer. 1I3 

István Meszáros 

Meses antes de Clarival falecer, em 13 de maio de 1~83, o 

Prof .. Gaudêncio Frigotto e eu trocamos idéias sobre o Projeto 

que estava desenvolvendo com meu pai no Nordeste, motivo pelo 

qual acreditava não ter tempo de concluir a pesquisa 

te, que iniciara com a professora Ângela Valadares. 

discen 

Contei como estava desenvolvendo os trahallios de pe-squisa 
. 

de campo para o Projeto Nordeste Histôrico e Monumental o 

Projeto NHM, publicado mais tarde em três volumes', entre os 

anos de 1982 e 1983. Foi o Prof. Gaudêncio quem me animou a 

relatar essa experiência, dentro de uma "arrumação acadêmica", 
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necessária para que obtivesse os créditos e, assim, me capac~ 

t~sse i 6ltima etapa do mestrado: a dissertação. 

Ao relat6rio da pesquisa dei o título A Imagem RecBndita 

do Nordeste Rrasileiro na Ohra de seus Primeiros Mestres de 

Arte. Na realidade, estava contando a hist6ria das pesquisas 

e trabalhos que Clarival realizara com sua equipe para fazer 

uma "análise do implanto do Nordeste brasileiro, ricamente mar 

cado pela produção artística de sua referincia, feita por ar 

tistas visitantes ou colonos, assim como pelo homem lirasilei 

ro que sucedeu e acrescentou.,,4 

Além do hist6rico do Projeto NHM, o relat6rio apresentava 

a síntese temática, o baseamento e o alcance da informação, 

bem como o desenvolvimento dos trabalhos de produção do Nor 

deste Hist6rico e Monumental. 

A idéia que o Prof. Gaudêncio e. eu tínhamos' em mente era: 

al conhecer mais de perto o trahalho que Clarival vinha 

realizando como historiador de arte, suas idéias, seu 

mundo; 

hl estudar, com mais profundidade, a iJnagelll que s-e faz do 

Kordeste, as viscissitudes de seu empobrecimento cult~ 

ral, e sua imagem rec6nditai e, a partir desses dados, 

c} traçar algumas diretrizes de uma possível política cu! 

tural, para a retomada de dimensões de nos'so passado, 

como tema de um projeto a ser desenvolvido em 

dissertação de Mestrado. 

nossa 
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Na ocasião eu pensava em solicitar de Clarival uma co-

orientação na dissertação para o meu Mestrado. Por vários mo 

tivos, o principal deles: dar continuidade a um antigo proj~ 

to que vinha alimentando, nos últimos anos, de abrir a escola 

do Mestre a um piihlico maior. 

Clarival ainda chegou a ler o meu relatório de pesquisa. 

Durante os dois meses que precederam a s'ua morte, tivemos aI 

guns diálogos, que só agora começo a dimensionar. Ele me na 

via preparado toda a vida para o trahalho, para o entendimen 

to da filosofia de sua escola, do amor à cultura de um povo, 

sua riqueza perene e inalienável. E me ensinara um ofício: a 

editoração. E naqueles dois meses conseguimos fazer algumas 

sínteses, que tentarei apresentar nesta dissertação. 

Ele partiu em maio e, nas primeiras semanas depois de sua 

morte, não voltei a pensar no Me~trado. Quando a dor ameni 

zou, procurei o Prof. Gaud~ncio. 
~. 

Ele me propos a reformula 

ção do projeto e orientou-me no sentido de que abordasse um 

aspecto da obra de Clarival. Fiz um pequeno esboço, que de 

pois ampliei dentro do roteiro acadêmico exigido. 

No projeto de dissertação, que apresentei aos nestres do 

IESAE, partia de uma definição preliminar para uma justific~ 

tiva do tema, falava do meu objeto"de estudo, dos objetivos 

gerais e específicos, da orientaçio metodol6gica que prete~ 

dia seguir, e apresentava, no final, um programa e um crono 

grama de trabalho e a bibliografia. 
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o projeto, entregue ao IESAE em outubro de 1983, sofreu 

críticas e observações dos Professores Gaudêncio Frigotto, El 

ter Dias Maciel e Raymundo Moniz de Aragão. 

Os dois primeiros afirmavam que !"la ahrangencia proposta es· 

.tava um pouco ambiciosa, para a dissertação de mestrado." E 

propunham que a mestranda "limitasse um pouco o ambito de es 

tudo, sem perder a noção do que queria fazer." Por exemplo: 

as relações arte-educação. 

o Prof. Elter afirmava, ainda, que eu'adiantara "v&rias 

afirmações sobre a qualidade e a ahrang~ncia da obra de Clari 

vaI", e me perguntava "quais os critérios" Como foram 'cole 

tadas' ou organizadas estas afirmações?" E, advertia: "No ca 

so, o cuidado terá que ser maior quanto ã importância, contri 

buição e qualidade do autor". 

o Prof. Raymundo Moniz de Aragão fez virias observações 

ao projeto, em entrevista pessoal, no início do mês de novem 

oro de 19B3. 

Alguns de seus conselhos foram luzes para uma linha de tra 

halho, que adotamos: tentar captar a essência da obra de Cla 

rival, evitando as interpretações de diálogos que tivéramos; 

mostrar que não havia "fratura" entre a Medicina e a Arte, em 

sua obra, pois levara da Anatomia Patológica seu método de 

trabalho para a Crítica e a História da Arte hrasileira; e, 

sobretudo, apontar diretrizes para estudos futuros na ohra do 

autor: prioridades de leiturasJpesquisasJreedições. 
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Portanto, minha dissertação, nao poderia se pretender mais 

do que um "roteiro para uma leitura da obra de crítica e his 

tória da arte de Clarival do Prado Valladares", deixando para 

as gerações futuras a tarefa de redescobri-16, a cada momento 

e necessidade. 

-.- .. -.-.-.-.-

Para chegar até aqui, já fizera algumas leituras - Karel 

Kosík,5 A. Gramsci,6 A. Hauser 7 - e relei~uras de paTte da ex 

tensa obra de Clarival. Durante meses, vasculhara com Erica 

os arquivos de meu pai na busca dos inéditos, dos vários ca 

dernos de recortes de jornais de 1958 a 1~83 com os artigos e 

ensaios que ele publicara em peri6dicos e revistas, e as cri 

ticas dos críticos sobre seu trahalho, tão valiosas para omeu 

estudo. 

Todos os autores, tanto os recomendados pelos mestres co 

mo o~ descobertos por mim, ahriram-me veredas para melhor en 

tender a obra de Clarival. Kosík foi um grande iluminado r nos 

atalhos: 

· a arte e o seu equivalente social; 

· realismo e não-realismo; 

· o primado da economia sobre a arte; 

· a separação do trabalho e da criaçao no capitali~mo; 

· o que o homem produz na produção e reproduçao da vida 

social; 
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· a dialética própria da obra de arte; 

· o que é a "grande arte"; 

· a realidade que na arte se revela; 

· os limites da sociologia da arte; 

· os problemas da gênese e da validade de uma obra de ar 

te. 

Alguns conceitos básicos sobre a produçao artística me fi 

caram mais claros após a leitura de Dialética do Concreto de 

Karel Kosík: 

· na obra de arte a realidade fala ao homem e o homem des 

cobre o sentido das coisas porque ele s'e cria um senti 

do humano para as coisas; 

· sendo um elemento constitutivo da existencia da liumani 

dade, a obra de arte só sobrevive is condiç5es que lhe 

deram origem, enquanto tem uma eficácia. Portanto,a d~ 

pendencia histórico-social da obra de arte não coincide 

com a sua validade. Sua vida decorre da recíproca inte 

raçao obra x humanidade. 

Nas palavras de Kosík: "depende da natureza da ohra o rit 

mo de escandir-se no tempo Para a dialética, o absoluto 

e o relativo se criam na História. A realidade humana ""' -nao e 

uma substância imutável, anterior ou superior i história. Ela 

é mais do que a situação imediata e a facticidade histórica, 

mas nao se acha acima da realidade empírica ... A es'pecific.,! 

dade do Homem é ser capaz de ação e de História" ... 
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. .. "a realidade humana nao é apenas produçã'o do novo, mas 

também reprodução (crítica e dialética} do passado. A totali 

da de é um processo de produção e reprodução, do reavivamento 
. . ,,5 e re J uvene s'c lmen to ... 

A parti r dessas le i turas, pude redimensionar a oora de Cla 

rival e, posso, hoje, afirmar que ela está na escala dos gran 

des mestres. Minha intuição e percepção me levaram ao encon 

tro de um legado. E o estudo mais profundo des'se legado, ao 

compromisso de divulgá-lo. Tenh.o , h,oj e, a certeza de que, em 

sua obra, está escrita uma parte da Hist6ria do Bras'il, que não 

é contada em nossas escolas. 

----_._. . . . . . 

Desde o início, o Prof. Gaud~ncio e eu sahíàmos que a na 

tureza da dissertação e a temática específica exigiriam a in 

dicação de um co-orientador fora dos quadros do IESAE - que 

estivesse familiarizado com a história e a, crítica de arteb:ra .-' 
sileiras. 

o próximo desafio era encontrar um mestre em História da 

Arte brasileira, conhecedor da ohra de Clarival, que pudesse 

vir a participar da banca examinadora da dissertação. 

A indicação do nome - Prof. Alcides da Rocha Miranda - foi 

fei ta por Roberto Pinho, num YÔO Salyador-,Ri.o, em janeiro de 

1~84. A apresentação ao Mestre foi feita por Lélia CoelnnFro 

ta, amiga de meu pai. 



.8 • 

Lembro-me bem de nosso primeiro encontro. Foi numa tarde 

chuvosa de maio, no gabinete de trabalho de Lélia. Cheguei ce 

do e estava ansiosa. Aos poucos foram chegando alguns jovens 

que deveriam se reunir com o Prof. Alcides. Eles particip~ 

varo do projeto de restauração do edifício que fora adquirido 

pela SPHAN para ser sede do Museu Nacional do Folclore: um so 

brado ao lado de uma construção anexa· ao Palácio do Catete, 

na rua do mesmo nome. 

De repente, entrou na sala uma figura.suave de um h.omem 

de mais de 70, com a agilidade de um moço de 20.. A seu convi 

te, passamos a visitar todas as instalaç~es do futuro Museu 

do Folclore. A cada passo, ele nos explicava a filos·ofia que 

embasara o seu projeto e as soluç5es que encontrara para os 

problemas de espaço num sobrado antigo. Só um arquiteto, com 

muita cultura, sensibilidade e viv~ncia, poderia t~-las encon 

trado. Minha emoção era grande. 

Dypois de uma pequena reunião com os jovens, quando o Proi. 

Alcides tratou de assuntos administrativos, Lélia preparou o 

caminho para a nossa primeira conversa. 

Fiz uma breve exposição de meu projeto e o Prof. Alcides, 

com muita simplicidade e sabedoria, foi me passando o recei 
. 

tuário para um parto difícil, reahrindo o mundo das artes·, que 

de certa forma perdera de vista, com a morte de meu pai: 

... "A Ci~ncia é muito especialista. Pode ter uma repe.!. 

cus são negativa sobre a humanidade, porque torna as pessoas 
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sem defesa. O "cientista" que nao se abre para os outros mun 

dos é sábio num setor e ignorante no resto. Falta-lhe a vi 

sao da totalidade. E, não se sabe o preço que a humanidade 

vai pagar" . 

... "Daí a importância de se estudar a obra de um homem 

como Clarival, um dos primeiros a contar a História do Brasil 

como ela deve ser contada: a partir de suas origens. A obra 

de Clarival, seu pai, é um pedaço da História do Brasil e ne 

la está a alma do povo brasileiro" ..• 

"Vej a", dizia apontando para o catálogo da e::xpos'ição OHRA 

SELETA DE CLARIVAL VALLADARES, recém-encerrada na Cândido Men 

des, e que eu levara para discutir com ele, "coroo presente, 

passado e futuro, corpo e alma do hrasileiro, estão integrados 

em sua obra" ... "Procure a essencia da vida e obra de Clari 

vaI. A essência será a espinha 'dorsal de sua dissertaçã'o 1.1 ••• 

"E diga, com toda a sinceridade, em sua dissertação, que 

seu caminho nem sempre foi o de seu pai. Houve um período 

o período de sua afirmação, de sua adoles'cencia - e.m que seus 

interesses de pesquisa eram diferentes dos interesses dele. 

Mostre a linha que Clarival seguiu, seu relacionamento com 

ele, as reações lado a lado, até o ponto de encontrolt ..• 

"Clarival tratou de muitas coisas difíceis para. o leigo, 

ainda que numa linguagem muito simples e de uma forma clara e 

precisa. Ele parte da patologia - doença do corpo - para a. 

arte - o alimento da alma - psique. Na arte nã'o há essa dife 
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rença entre o sagrado e o profano, porque todos os atos da vi 

da o são". 

Naquela tardinha levei o Prof. Alcides para sua casa, no 

Jardim Botânico. No caminno, ele me contou sua experiência a 
frente do Patrim6nio Hist6rico e Artistico. No Rio de Janei 

ro, trabalhou ao lado de grandes humanistas, entre eles, Car 

los Drummond de Andrade. E, em Brasilia, juntamente com sua 

filha arquiteto Magdalena da Rocha Miranda Paes Manso, fun 

dou e implantou o Institutó Central de Artes -da Universidade 

de Brasilia, que propunha a integração de todos os cursos re 

lacionados ã arte - Arquitetura, Pintura, Escultura, Desenho 

Industrial, MGsica, Cinema, Artesanato, - e destes com a Fa 

culdade de Letras. Depois relatou-me alguns encontros que ti 

vera com Clarival, meu pai, numa época em que sua filha Magd~ 

lena já estava com uma doença incurável, entre os anos de 76} 

77 ... 

Na volta, fiquei pensando neste convivi o entre dois homens 

de ta'nta grande za, num momento em que amhos sofriam ainda 

que por motivos diferentes - com as' dores de suas filhas. 

o pr6ximo passo foi apresentar o Prof. Gaud~ncio ao Prof. 

Alcides, numa tarde de sáb.ado, dois meses depois. Que honito 

encontro o de dois Mestres! 

Em agosto tirei férias para te.rminar o núcleo da disserta 

çao. Os trab.alhos de parto de minha filha duraram, exatamen 

te, um mês. E quando ela finalmente nasceu - não quero aqui 
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falar das dores, que já me esqueci; ou dos preconceitos de 

meus amigos que, com toda a razão, achavam uma loucura ter uma 

filha aos 42 anos; ou das tantas coisas mais que ocorreram ne~ 

te período - foi somente então que me dei conta de que todos 

os problemas de sua educação começavam, concretamente, naqu~ 

le momento. 

De nada me adiantava a e.xperiencia na educação de meu fi 

lho - gerado 2Q anos antes. Pouca coisa poderia ser usada, 

2Q anos depois. O mundo mudara. .Minha filha nascera na era 

dos vídeo-cassetes suhstituindo os Super-8 e os livros. Eu te 

ria que me preparar rapidamente para incorporar as mudanças, 

se qui~esse crii-la. 

Fiz um halanço da herança que 1!lell pai deixara e que nao 

aparecia no inventário. Em algum lugar devia estar escondido 

o segredo, a chave de uma porta para um mundo infinitamente 

rico, porque dialético. Finalmente, adormeci e_ sonhei. Esta 

va diante de uma relação corpo e alma, onde se. dava uma entre 

ga total e se passava da criação e recriação do mundo em que 

vivíamos. 

Seguindo por essa trilha, íamos perdendo o medo dos ohstá 

culos, das inseguranças, compreendendo os nossos· se:melliante.s, 

lutando pela paz, porque havia 1!lllito para criar, fora da gue!. 

ra imposta pelos tecnocratas. famos incorporando os avanços 

e os progressos da humanidade. E era um mundo tao helo e tao 

sensual, que dor e prazer iam se revezando de uma forma muito 
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equilibrada. Todos participavam: todos eram artesãos de um 

novo mundoA E os artistas, em número menor, coordenavam os 

artesanatos que faziam o tecido das culturas de todos os p~ 

vos ... 

A volta ao traha1ho me fe.z acordar. Mas, já entao, a1g~ 

ma coisa mudara: agora eu tinha mais uma fi1na para criar. O 

roteiro de meu sonho começa dois capítulos adiante ... 

A herança que nao aparece no inventário 

Numa prime.ira avaliação, fe.ita entre. janeiro e outuliro de 

1~84, classificamos a ohra de C1ariva1 do Prado Val1adares em 

sete grandes grupos: 

1. Publicações médico-científicas; 

2. Puhlicações literárias, de história e crítica de arte; 

3. Exposições iconográficas; 

4. Conferências e palestras; 

s. A hih1ioteca; 

6. O acervo fotográfico; 

7. Projetos e escritos in€ditos • 

. 
O 1evanta:mento dos grupos 1 a 4, acima, foi fe.ito comha 

se no Curricu1um Vitae, 8 organizado ainda em yida pelo próprio 

autor, com a ajuda de sua companheira e de sua filna, a ped! 

do de várias entidades culturais. 
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No decorrer de nossos estudos para a dissertaçio de Mes 

trado, constatamos a necessidade de fazer uma revisão mais cui 

dadosa deste currículo, para preencher algumas' lacunas e cor 

rigir várias falhas encontradas. 

De pronto, já sahemos que estão faltando mais de 78 arti 

gos e/ou ensaios, publicados em vários jornais brasileiros, 

entre os anos de 1960 e 1983, data de sua morte. Eles foram 

encontrados nos doze cadernos de recortes, dos arquivos do au 

tor, quando fazíamos as leituras preliminares' para essa dis 

sertação. Faltam, ainda, seus pareceres e pronunciamentos nos 

sete anos em que foi Presidente da Câmara de Arte do Conselho 

Federal de Cultura, trabalho que está sendo organizado por Vi:!. 

ma Rodrigues D'Almeida. 

Dezenas de inéditos j á foram encontrados' por Erica, em suas 

arrumaçoes. Há, ainda, lacunas de datas e de títulos de tra 

balhos, apresentados em congressos médicos, e outras falhas, 

- . que procuraremos sanar, nos proxlmos anos. 

Dentro da c.rdem proposta, o inventári.o realizado, até a 

data, é o seguinte: 

1. Publicações médico-científicas 

1.1. Três 1 ivros (duas teses e uma monografial, puhlic.e 

dos entre 19.53 e 1956. 

1.2. 22 artigos, monografias, editoriais e relatos,puhl! 

cados em diversas revistas m&dicas, entre 1947 e 

1956. 
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1.3. Três conferências e de z trabalhos soD.re es'tudos de 

suas especialidades - procto1ogia,gastroentero1ogia 

e anatomia patológica - apresentados em jornadas, 

simpósios e congressos médicos, no período de 1~50 

a 19,59.. 

2. Publicaçõ'es literárias, de história e critica de arte 

2.1. Dois livros de poesia, puh1icados em 19..59. e 19..60.. 

2.2. 33 publicações - livros e á Hums: - de Crítica e His 

tória da Arte, puhlicados entre 19..62 e 19...83. Des'ses 

33 títulos, Clarival foi o autor dos textos e do 

projeto editorial de l~; o autor do texto [ensaio 

crítico é/OU biografiasl, de outros dez, e co~autor 

dos quatro restantes. 

2.3. 38 ensaios críticos, puhlicados em revistas' ou j 0E. 

nais, no período de 19..6.0. a 198U. 

2.4. 234 escritos diversos - artigos, entrevistas, depoi 

mentos -, publicados entre 19..58 e 19..83, em diversos 

jornais e revistas, no País e no Exterior. 

2.5. 68 textos para catálogos de exposiçõ'es de artistas, 

realizadas no período de 19..59.. a 19..81. 

2.6. Cinco prefácios para liv~os de vários autores,escri 

tos entre 1979 e 1980. 
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3. Exposições iconogrificas 

Foram relacionadas 16 exposiçoes iconogrificas sonre os 

grandes temas estudados por Clarival, com ampliações foto 

grificas, catálogos e textos do pr6prio autor. 

3.1. Arte Cemi terial CRio de Janeiro-19.6 Q; Sal vador-BA-

19.69.1 ; 

3.2. Barroco Nordestino e Sertani.sta. (Rio de Janeiro-l9JQ; 

Rio de Janeiro-19.7l; cidades européias.,.19.72 a 19.75; 

BragaJPortugal-19.731; 

3.3. Arte Genuína Brasileira (Bratislava-19.7 21; 

3.4. O Negro na Formação e na Cultura Brasileira (países 

africanos-19721; 

3.5. Revelação (hica do Barroco Mi.neiro (Rio de Janeiro-

19.73~ Washington-19.741; 

3.6. Análise Iconográfica da Pintura MonUmental de 

Portinari nos Estados Unidos (~io de Janeiro~19J51; 

3.7. O Impacto da Cul tura Africana no Rrasil (LagosJNig,§ 

ria-l~77) ; 

3.8. Tempo. e Lemhrança de Dom Pedro rr OUo de. Janei ro ... 

19.771 ; 

3.9. A Raiz Afro-Brasileira (países africanos .... l9Jll; 

3.10. Obra Seleta de Clarival Yalladares (Salvador, Reei 

fe, Rio de Janeiro e São Paulo ~ 19.83}. 
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4. Confe~~ncias e palestras 

Foram relacionadas 79 confer~ncias e palestras sobre temas 

ou assuntos diferentes, proferidas por Clariva1 em simp.§. 

sios, congressos, cursos, foruns universitários e outros, 

a convite de entidades culturais brasileiras ou estrangei 

ras, no período de 1960 a 198Q. 

5. A Biblioteca: uma obra ã parte 

Clarival chegou a formar tres bih1iotecas, em vida: uma 

de Medicina, uma de Literatura e, a teTceira, com livros 

relacionados a seus estudos de Crítica e História da Ar 

te. As duas primeiras ele doou, em vida, ~ Fundação 

çalo Moniz (no Bairro do Canela, em Salvador} e ao 

de Arte Moderna do Rio de Janeiro, res·pectivamente. 

tima permanece intacta, em seu gabinete de trabal~o, 

Gon 

Museu 

A úl 

con 

servada por Erica. Num levantamento feito por sua última 

secretária, foram relacionados, por ordem alfabética de 

autor. e de título, cerca de 2.400. volumes,' indispens'áveis 

a um crítico ejou historiador das artes e da cultura hra 

sileira. O autor tinha tamhém acesso a todas as hihliote 

cas hrasileiras de maior porte, cómo a Biblioteca Nacio 

nal, a do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, en 

tre outras, bem como às biblio~ecas de cOlecionadores. Ti 

nha, ainda, por hábito, citar correta e detalhadamente to 

das as ohras consultadas para cada livro que editava. A 

sessao "Bibliografia Referenciada e Comentada", que pre.p~ 
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rava com cuidado artesanal e puhlicava ao final das edições 

dirigidas por ele, vale por um denso capítulo em cada uma des 

sas obras de arte. E, em outra sessão i parte - "Reconheci 

mento" - ci taya nominalmente cada uma das pessoas· que lhe em 

prestavam um livro, documento ou ohjeto de arte, que lhe ha 

viam servido para estudo ou reprodução na obra que estava s·en 

do publicada. 

6. O acervo fotográfico 

A Divisão de Regis tros e Tomhamento d,a ·Fundaçao Nacional 

Pró-Memória fez um levantamento com a ajuda de Erica, no 

período de julho a outuhro de 19 .. 84, fichando, na ocasião, 

cerca de 22.000 cromos C6..x61, 21.000 negativos (6:x6-p/b} 

e 3.400 ampliações C18x24-pjhl, dos· vários temas tratados 

pelo autór, em seus livros e em suas e.xposições iconográ 

ficas. 

Clarival costumava afirmar que, para cada foto aproveit~ 

d~ em seus livros, tirava de 10 a 2Q. Ele iniciou seus 

trabalhos profissionais no campo da história da arte 0-9.6..0--

1961} com uma câmera Rolleyfle..x 6:x6, lente f}3. 5; de 19.fü 

a 1967 ele usou uma lente .Distagon f}4, de SQmm. Em 19_67, 

passou a usar equipamento 5L-66, dotado de lentes cambiá 

veis. E, a partir de 19..77, pa·ssou a usar o equipamento 

Rolleyflex 5L-X. F·oi com esse equipamento que ele formou 

seu neto Marcos Antonio em assistente de seus últimos pr~ 

jetos. 
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7. Projetos e escritos in6ditos 

Além de um romance e um livro de crônicas, o autor deixou 

virios inéditos, que serio objeto de nossas preocupaçoes 

e estudos, logo ap6s a apresentação dessa dissertação. Os 

herdeiros de Clarival pretendem dar a público toda a obra 

que o autor deixou. Aguardam, apenas, a ocasião mais opo.! 

tuna. 

Sabemos, de antemão, que alguns dos inéditos estão lig~ 

dos à reedição de seus livros. Este é o caso, por exem 

pIo, de um longo depoimento que deu ao Museu da Imagem e 

do Som, a respeito de sua obra Arte e Sociedade nos Cemi 

terios Brasilei ros (2 volumesl. O depoimento pode ser co~ 

siderado um novo capitulo sohre o tema, e seria puhlicado 

numa segunda edição dessa ohra, considerada por todos os 

críticos, ímpar no mundo. 

Nossa dissertação é um simples- roteiro para a le,itura da 

vida e obra de Clarival Valladares, enfatizando o aspecto 

educativo do autor. Faz parte de nossos projetos de di 

vulgação da obra do autor coordenar a edição de sua foto 

biografia onde apresentaremos, no capítulo "Cronologia", 

uma visão mais' arrumada, no tempo, e detaUiada, na forma, 

da parte mais significativa de sua ohra. 



CAPITULO I 

Rua da Poeira n9 81 

1918. Ano do Centenário de Nasci'nlento de Karl Marx e do 

término da Primeira Guerra Mundial. No dia 26 de setembro, 

nascia Clarival do Prado Valladares, na cidade do Salvador, 

na Bahia, filho de Antonio do Prado Valladares, professor da 

Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia, e de Clarice 

dos Santos Silva Valladares, professora de mfisica e de dese 

nho do ensino médio. 

Clarival nasceu no sohrado n~ 81 da Rua da Poeira, hoje 

77, em ruínas. Alguns meses antes de morrer, em setembro de 

1982, assim se recordava do sobrado onde hasceu e -viveu 11 

anos: 

Um ce~to dia, em J~5~, 6ui ve~ um doente na Rua da Po~. 
O meu' .6 oó~ado la. minha memóJz.ia L e.6tava .6 endo demolido. E.6 c~e 

vi e publiquei, então, a c~ônica "Vá."<--.6e ate~~o", que é amiMa 

in6âneia.- Há. un.6 t~e.6 ano.6, enquanto documentava a Ig~eja e 

o Convento de Santa Cla~a do Ve.6teJz.~o, vi pel08 6und08 toda a 

Rua da Poei~a hoje edi6icada em apa~tamento.6-, meno.s numa de.t'0: 
minada co n.6:t~uç.ão inaeaóada, ma,6, levantada na JÚóaneeilLa ate. 

ao nZvel da ~ua. Inconclu.6a e já. envel&ecida. Pe~guntei a 
Manuel, zelado~ do Convento, o que e~a aquilo. "E da.6 61Le~ 

~a.s. E a ca.6a do V~. Vallada~e.6. Nâo houve dinhei.~o pa~a o 

aeaóamento. Pa~ou. A 'Caixa' que~ aeaóa~, ma.6 a,6 6~ei~a8J~O 

que~em .6e~ engulida.6. Vai nica~ a.6.6.úrJ." rui com _Manuel, o 
Zelado~, ve-lo de pe~to, pela Rua da Poei~a. Vo ,606~ado ain 
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da ~ehtava meia áacnada co~tada como um mu~o, cheia de capim 
,r e·mato, ca~comida, bolo~enta e, em vez de janela~, taóuado de 

tapagem. A po~ta áoi abe~ta num ~ange~ de mo~ióundo. "vã. p~a 
ve~. Que~ ent~a~, pihe com cuidado. Só tem e~taca~ e um p~ 

daço de laje~". Ent~ei mah não pa~hei do um6~al. Aquilo não 

e~a uma con~t~ução, nem e~a ma.i~ uma ca&a. E~a u.m montã.o de 
e~paço~ indeáinido~, que~endo acompanb..a~ o~ dia~ de hoje, ~em 

~abe~ como. E ~em que~e~ volta~ ao pa~~ado, com medo de ~e~ 
ta~ em um pedaço de mu~o. 

Aóagou-me ve~ o capim e a eJLa vicej a~em ~oó~e o pa~edao. 

Quando e~c~evi "Vã.-~e ate~~o", ainda encont~e-t no~ elipaço~ em 
demolição todoh o~ meu~ duende&. Ma&, ago~a, liomente eu. Meu 
V o E 9 9 
eu~, aque-l..a ca~a ~ou eu. , eu, o que &ou. 

o nome Clarival "surgiu, singelamente, da maneira de Cla 

rice Valladares assinar bilhetes para Tot6nio, que neles lia 

Clarival".9 

A locução Prado Valladares foi criada pelo patriarca da 

família, seu pai, filho do Alferes Miguel Arclianjo Valladares 

e de Mariana Jesus Valladares, nascido no dia 13 de junlio de 

1882, em Oliveirinha de Santo Amaro, na Bahia. Antonio ado 

tou o primeiro 'sobrenome - do Prado - de seu pai de criação, 

o Vigário Manuel Alexandrino do Prado, pároco de Santo Amaro 

da Purificação. 

Clarival do Prado Valladares ~oi: o s-egundo dos' cinco fi. 

lhos de Antonio e Clarice: 

Jo~e., o p~imogê.ft.ito, a quem o delitino cei60u tão jovem, 
ma4 jã. ce~cado do ~e~peito e do ~econhecimento de um amplo ~ 
culo, n.aciol1al e. il1.:te~n.aciol1al, em 4~eu campo de atuação: hi.4" 
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tõ~ia e Q~ZtiQa de a~te, e~tetiQa e mu~eologia ... F~anei~eo 

Miguel, meui~mão engenhei~o, de inteligenQia ~adio..sa, envol 
vente e 6olU'nadoJL de uma da~ mai..s bela.6 6amZlia~ do meu Qonhe 

eimento ... Ma~iano, o que mai.6 ~ e lig o u a mim po~ mOJLMmO.6 na 
me~ma Qidade ... belo e inteligente, e~a o mai~ pa~eQido ao g~ 
nio pate~no, Qapaz de ~ae~iniea~ a..s vantagen~ de uma ea~~ei~a 
de eeonomi..sta pa~a a~~umi~ e Qonqui..sta~ Qom de.nodo e me.fl..ito, 

a mai..s alta pO.6ição de en~ino unive~..siti~io, titula~ da eadei 
~a de Mae~oeeonomia da Unive~.6idad~ E&tadual do Rio de Janei 

~o '" e Raimundo, o que meno~ teve o eonvZvio do pai,po~ ~e~ 

õ~6ão ainda innante, ma~ que, at~ave...s de Cla~iQe, ~e modelou 
naquela pe~~onalidade pate~na, de amo~ a MediQina e de apego 

e ~olida~iedade ao ~eu objeto de e&tudo: o doente. 1a 

De seu pai, Clarival teve um conhecimento incompleto,pois 

nem cIiégou a ser seu aluno. Mas podemos reconhecer no patria.!. 

ca alguns traços que marcariam, para sempre, sua vida e sua 

personalidade: 

P~ado Vallada~e~ nunea de~ejou dos di&eZpulo.6 .6e~em .6e~ 

imitado~e~', nem em ~elação ao ~eu modo de .6e~ e, meno..s ainda, 

ao ..seu modo de e~Q~eve~ ... Ent~e ele e .6eu..s di~QZpalo!f ..situ!!:. 

-..se o. modelo da pedagogia heleni~'ta, na qual eompetia ao me~ 

t~e aQende~ a pe~~onalidade do di..seZpulo, po~e.m, não modeli-la 
em at~ibuto~ imutá.vei~ ... A ~ eus di~:elpulo..s mai..s' identi6iQa 

do~, o me~t~e dava a ~ota pa~a a ..sua 6o~mação mediea e, sofi~e 

tudo, humani~ta.l0 

Se de seu pai, "homem de grand.e hrilIio", Clari vaI h,erdoll 

o gosto pela leitura e pelos livros, B de sua mie que Iierda o 

gosto pelas artes: 

Cla~iQe do~ Sat1to~ Silva, Jlallada~e.ó no Qasamento, quando 

..se Qa.6OU já. tinha 28 allo..s, e meu pai.: 36, Ela e~'tava na 6oJtm!!:. 
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~ão ~eligio~a pa~a he~ p~o6ehho~a e n~ei~a, na Colegio da So 
ledade. E~a uma mo~a mui;to p~endada, e jã. enhinava vã.Jz.ia.ô ma 
;tê~a~ da cu~~o de 'p~enda4' daquela epoca ... E~a maih me~mo 

a comp~een~ão de pin;tu~a, pi~og~avu~a, g~avu~a, mú~ica, cali 

g~a6ia, en6im, uma ve~ha;tilidade e~pant04a em vã.~ia~ coi~a~. 

Ela 60i uma p~o6e~ho~a b~ilhan;te, de 6~ancêh, de po~;tugue~, 

ma~ a ca~amen;to lhe co~;tou a ca~~ei~a. 14.60 a nez ho6~e~ mu:!;, 
;to... Cahou-he com um homem de al;to pad~ao, de ~epu;ta~ã.o, que 

jã. e~a p~o6e~~o~ da 6aculdade ao,6 36 ano.6. Cla~ice p~ocedia 

de uma 6amZlia decaden;te de San;to Ama~o, de an;tigoh pOh~uids::. 

~e,6 de engenho~ de aç.úca~. Com a li6_e~ta~ao da e~c~ava;tu~a, 

ah 6amZlia~ do Rec~ncavo ~eduzi~am-~e ao~ &ofi~ado,6 de Salva 

do~. E aZ ;te~iam que ;t~abalh.a~, ;teJtiam que a~~anja~ ou;t~a~ 

holu~~e,6 econ~micah na vida. Reco~do-me que minha mae deve 
;te~ hido a 60nte do meu gOh;tp pela,6 a~;te4~ Não noi meu pai. 
Ele e~a um homem de g~ande b~ilho, ;t~a6.alho medica. .. Viajava 

mui;to pa~a a Eu~opa, e e~a um ;t~anh;to~no pa~a ele aceita~ CO!!; 

vi;teh pa~a conce~;toh, po~que o ;t~abalho na ho~pi;tal lhe exi 

gia mui;ta a;ten~ão, e lhe dava hono. Se alguém o convidava a 

i~ ao tea;t~o, he decepcionava ao ue-lo do~mi~ na conce~;to de 
Bee;thoven, po~ exemplo, ou de Moza~;t. Ele con;tava que não ;ti 

nha de moda nenhum ehhah qualidade~ da pe~cep~ao da beleza da 

mMica, nem ;tinha p~eo cupa~õ eh maio~e~ com nenh.uma da~ a~;teh 

Vih ua...i.,6 . O p~õ p~o cinema in;te~eh:h ava-Ih.e de uma manei~a mui 

ta ~ela;tiva. Ele e~a um homem de le.i;tu~ah·, de li.v~o~. E~.he 

hã.ói;to ap~endi' com ele. Homem aga~~ado aos liv~os, com uma 

excelen;te 6o~mação li;te~ã.~a, coma 6il51ogo, lei;to~ de An.;tonio 

Viei~a, Cam~e~, do,6 g~andeh clã.hhicoh, e mui.;to ve~~ado em l1i~ 

gZlio. T~aduzia peJtnei;tamen;te bem ;toda a ma;te.~ia da E~ei 

da" ... 11 
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Infância e ruptura 

Clarice foi a presença mai~marcante' na infincia de Clari 

vaI, que dela se recordava no texto de sua última exposição com 

muito carinho: 

Meu 'eu~~Zeulo ~inee~o começa com a imagem de Cla~iee, m~ 

nha mãe, que numa 6oto de4ta expo4ição apa~eee noiva, e nou 
t~a jã ea~ada, com Totônio ao 4eu lado, o~gulh040 de Zezinho 

ao colo. Pela data e jeito, ê uma 60to de Cla~ival aeaminho. 
Se exigi~em documento eu~~ieula~ mai~ hábil pa~a eomp~ovaçao 

de minha exi4têneia, a caminho, então me penrnito t~an4e~eve~ 

um bilhete de meu pai, o V~. Antonio do P~ado Vallada~e4, nu 

ma 60lha de ~eeeituã~io de quando o ~eu eon~ultó~io ainda e~a 
na Rua da Mi4 eueó~dia ng 4, e 4 eu~ tele6one~ de ~e4idêneia 

e~am Cent~al ng 100 e Roma 215, e J04ê ainda e~a o único: 

"Clauee minha, 

Ent~ega ao Sena a caixa de b~inquedo do Zezinho-Sta6il 

que eu tenho q ue ent~ega~ ao CaJzJttL6e0.6a. Sabu o que ê, não? 
Quando aeaba~e~ a tua a~~umação, vem bU4ea~-me no '2.0n6u.U§. 

~io: que~o a del:teia de tua companhia, que e~tá4 hoje. te.!! 
tado~a ... 

Teu ma~ieujo 

Totônio" 

São poueo~ o~. b~a~ilei~oh. eapaze.& de ap~e~ enta~ uma ee~li 
-

dão de p~ê-na4eimento como a de.ó.te ó.i.lhe~e, que me dã. ou 
q 

gemo .. 
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Clarival iniciou o Curso Médio no Ginásio lpiranga, em Sal 

vador. Pouco depois, em 1929, seus pais se separavam, e Cla 

rice teve uma redução muito séria no seu padrão de vida. 

LE~amo~i p~oeedente~ de uma 6amIlid bem-po~~a, o que eo~ 

~e~ponde hoje a uma 6amIl~a da mé~a pd~d al~d bu~gue~~a. Não 
hav~a po~~e~, não tem nenhuma h~~~Õ~~d de ld~~6ún~oo. o~ ML6 

engenho~ que hav~am ne~~a 6amIl~a de~dpd~eee~am na 6umaça. H~ 

v~a, ~~m, uma ~egu~ança eeonôm~ed, pelo p~e~~Iglo do meu pa~. 
Ma~~ nada. E, uma e~e~een~e ~n~egu~ança pela pe~da da á~~v~ 

dade de m~nha mãe. Quando enegou a vez de m~nha mãe que~e~ 

vol~a~ ã p~06~~~ão, apõ~ ~an~o~ ano~, depo~~ de ~e~ nada me 
no~ que nove ba~~~ga~ e e~neo 6~lho~ que ~ob~ev~ve~am, ela ~e 

de~eneon~~ou no ~empo. Sen~~ o ~o6~imen~0 de mamãe, que não 

~e~ia eaminho de vol~a. E a ~azão po~que aeofl~elho a ~oda mu 

lhe~ a não ab~~~ mão de ~ua eond~ção p~06~~~~onal ... Se q~ 
~e~ ea~a~, ea~e eom alguém que aee~~e e~~e jogo, e que a e~~~ 

11 mule ... 

Os filhos mais velhos foram mandados para o Norte. Zezi 

nho para o Recife e Vavá para Aracajú. Clarival passaria po~ 

co tempo na capital sergipana. 

No preâmbulo de seu último livro, o volume lI! do Nordes-

te Histórico e Monumental, ele se recorda dessa época: 

A lemb~ança que ~enho de Se~g~pe, onde v~v~ aoo 11 anoo de 
~dade, é ma~~ de A~aeaju, do Colég~o Tob~a~ Ba~~e~o, do P~o6. 

Zez~nho Ca~do~o, e da ea~a de meu tuto~, o mé~eo JOéa6ã B~a~ 

dão, am~go e eolega de tu~ma de meu pai, na vene~anda Faeulda 
de de Med~e~na de Salvado~. 



Ve en~ão da~a a m~nha am~zade po~ Jo~e B~andão 

~ob~~nho de Jo~a6ã, h~~~o~~ado~, e~nõlogo e homem 
en~~e o~ ma~~ b~~lhan~e~ do meu eonhee~mento. 

.25. 

Cala~an~ , 
"de le~~a~ 

Cala~an~ 6~xou-~e ã Bah~a, ~o~nando-~e, po~ longo ~empo o 

am~go ma~~ jovem e ap~ox~mado de meu pa~, 6amo~0 méd~eo e p~~ 
6e~~0~, enquan~o o ma~~ jovem en~~ava na Faeuldade de V~. 

N~ngue.m en~ende, hoje, eomo e~a po~~I.vel un~~ dM:üno~ ~ão 

d~ve~~o~. A expl~eação de que d~~ponho e. de que naquela e.p~ 

ea não ~e 6alava em un~ve~~~dade, não hav~a 6~on~e~~a~ v~g~~ 

da~, ~epa~ando ea~~e~~a~ ou 60~maçõe~. 

A a~~ação, o go~~o e o pendo~ pelo eonhee~men~o human1.~~~ 

eo ~ab~a un~~ med~e~na, d~~e~~o e enBenha~~a, dando ~umo un~ 

ve~~~~ã~~o, que ~omen~e em lq45 ehega~~a ã Bah~a. 

Nõ~ e~~ãvamo~ eonve~~ando ~ob~e A~aeaju, eap~~al de Se~g~ 
pe, onde 6~z o p~~me~~o ano g~l1a~~al emumçole.g~o ~nte~no, a6~ 

mado pelo ~~go~, ~empo de palma~õ~~a e de mu~~a voeação pa~a 

~e~ e~eola m~l~~a~. U~ava-~e 6a~da, d~ã~~a e de gala, ma~eh~ 

va-~e em pelo~õe~, ~ob o ~oque de ~ambo~e~ e ela~n~, ao me~o

d~a. V~~~~nçõe~ m~l~~a~e~ e pa~en~e~ e~am d~~~~~buI.da~ ao~ 

aluno~ de~de a de eaóo a~e. a de gene~al. Eu ehegue~ a ea.óo ... 

O' 9 eneJz.al- eomandan~e, no meu ~empo, e~a um guapo ~paz, po~ 

ea~ual~dade de nome Napoleão e que, po~ voeação, have~~a de 
~e~ o he~de~~o e gen~o do P~06. Zez~nho. 

A~aeaju e~a em lq31 uma e~dade ~oda ho~~zontal, de ea~a~ 

no mãx~mo de do~~ anda~e~ e de ed~6I.e~o~ l~m~~ado~ a 

quando mu~to. C~dade quad~~eulada em pequeno~ qua~~e~~õe~, 

p~oje~ada pa~a ~e anda~ a pé, ou nõ~ poueo~ ea~~o~, eau~elo~a 

men~e, ~ão pe~to e~am a~ e~qu~na~ ... 

O~ exame~ 6~na~~ ~e~~am que ~e~ 6e~~0~ no A~eneu, o eol"é. 

g~o 06~e~al, e aI. e que eomeçava o ~e~~o~. 
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Semp4e t~ve d~n~culdade pa4a comp4eende4, do moda que Oh 

out40h comp4eendem, pa4a ehC4eve4 da modo que Oh out40~ ehc4e 
vem, ou pa4a naze4 contah da moda que Oh out404 en~~quecem. 

Não culpa a n~nguém. A4 den~c~ênc~ah hão m~nha4 e já me 
acohtume~ a todah ela4. 

Tod04 04 dom~ng04 ~a pa~a a ca4a do V4. JOhaná ~ndão. Na 

quele ende4e~0 eu t~nha a te4nu4a de V. C~~4t~na, hua e~p04a, 

e a ~nnânc~a de LaZ4, 4ua n~lha. 

Ã4 veze4 mat~nê4 na ún~co c.~nema da cap~tal, ou V~4~ta aOh 

pa4enteh. Uma vez 6u~ ao 6utebol ve~ um 6am040 zague~~o de 
12 nome "Lancha", pO~h cal~ava 46. 

Um ano depois, Clarival pediu ao pai para se reunir ao ir 

maoZezinho em Recife. 

A 4uptu4a que houve na ca4a d04 meU4 pa~h 60~ 6av04ãvel 

tanto pa4a m~m, quanta pa4a JOhé·, e mu~to p40vavelmente pa~a 

o~ meu.6 out40h ~4mã04, men04 Oh men04e.6, q ue 6~ca~am mant-ido.6 

na Bah~a. Pa4a m~m 4-ign~6~cou mu-ito, p04que ~.6hO de.ópeJttou uma 

nece.6.6~dade de amadu4ece4 logo. Eu haZa daquele ca4áte4 de 

men~no p40teg~do po~ todoh, pa4a de.6a6-ia4 a deht~no de um me 

n~no levada a colég~o ~nte4no, em amb~ente totalmente adVe4.60 
e dehconhec~do. Eu te4~a que con4t4u~4 04 meU.6 nOV04 am~goh. 

E a4.6~m, mu~to ~ap~damente, encont4e~ cam~nhoh de a6~4ma~ão, 

dent40 da piano de uma 604ma~ão ~ntelectual ... 11 
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As Universidades do Recife 

No Recife, C1ariva1 cursou os três últimos anos de gin~ 

sio e os três primeiros de Medicina. Naquela época era possi 

ve1 fazer-se o vestibular logo depois dos preparatórios do gi 

násio e ele, aos 16 anos, já estava cursando Medicina. 

Não havia Universidades e a formação de um jovem de "famí 

lia bem-posta" teria dois caminhos: Direito ou Medicina. 

o int~l~etual t~~ia qu~ ~~~ ab~o~vido po~ ~ua~ t~ndêneia~ 
mai~ pond~~ãv~i~ pa~a um lado ou pa~a o out~o, não impo~tando 

qu~ ~l~ ~~ d~~tina~~~ a uma voeação d~ ~~e~ito~ ... 11 

Do Recife ele guardava a lembrança 

Qu~ o vi~itava eada dia pa~a ~~viv~~ a 6aixa d~ adol~~eên 
11 eia, a d~6initiva na 6o~mação d~ qualqu~~ um ... 

C1ariva1 reconhece como um dos grandes mestres de sua vi 

da o psiquiatra Ulysses Pernambucano, primo de Gilberto Frer 

re, e razão de sua formação científica. Ulysses foi quem aco 

1heu Zezinho, o irmão mais velho de C1ariva1, em sua casa no 

Recife, quando Prado Va11adares se separou de C1arice. Um de 
-

seus filhos - José Antonio Gonsa1ves de Mello é um dos maio 

res historiadores brasileiros, grande estudioso da época de 

Maurício de Nassau no Brasil. O outro, Jarbas, médico, mor 

reu aos 40 anos. C1ariva1 considerava-os amigos-irmãos. 
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Eu admIno muito e tenho a minha memõnIa muito 6Ineada na 
pen~onalIdade do Uly~~e~ Pennambueano. Ele ê quem dava todo 

~ub~ldIo de dI~eIplIna eIent16Iea pana o ~eu pnImo, Gllóento. 
Quando o GIlbento eomeçou a 6azen Ca~a Gnande e Senzala, eu 
já pantIeIpava, IndInetamente, do gnupo que o auxiliava. E, 
meu Inmão, maI~ ainda. Quando 6ez Sobnado~ e Moeambo~, eu já 

e~tava entne o~ auxIlIane~ que 6azIam a6 pe~qui6a~, e quando 
ele 6ez Moeambo6 do Nonde~te, meu nome eomeç.ou a apaneeen. 
Então a~ pe~~oa~ pen~avam que ~e tnatava de um pe~qui~adon jã 

amaduneeIdo, e ena um menino de J 6 ano~! O pnõpnIo RodnIgo de 
Mello Fnaneo ~e e~pantou quando venI6Ieou e~~e nelacIonamen 
to. A 6o~mação de minha pe~~onalIdade 60I de nato muito In~ 

pI~ada pelo Uly~~e~ Pe~nambueano.ll 

Essa formação seria somada, logo depois, ao seu convívio 

com Joaquim Cardozo, o poeta. 

E~~e 60I a g~ande p~e~ença na minha vida, 60I o aeendedo~ 
de lampião .. A me~ma eoI~a aeonteeeu em ~elação a R06e~to Bu~ 

le Manx, que enegou ao ReeI6e no ano de 1934, Ind~eado po~ L~ 

eIo Co~ta pa~a naze~ o~ jandIn~ do g~upo de u~ban~~ta6 do Re 
eI6e,. ao tempo do Gove~no de Lima CavaleantI, eom o Se~etãJúo 

La6ayette Coutinho. V~~gIa a pa~te de ob~a~ o a~quiteto L~ 

Nune~ de Souza.- Robe~to e~a, de nato, o dI~eto~ de Pa~que~ e 
Ja~d~n~ naquela oea~Ião. 

Mu~to jovem e~a o p~Ime~~o enea~go p~onI~~~onal que ele 
a~~um~a. Foi nomeado pa~a I~~o, embo~a o~ ~eu~ bIõg~a60~ e~ 

tejam ~emp~e a6I~ando que o Robe~!o de~eob~~u o jandIm tnop~ 
eal no momento em que tinha vI~to, no J a~dIm Bo.târúeo de Vahten, 
pe~to de Be~lIm, e~tu6a~ eom planta~ ~Ilve~tne~, e aeo~dou en 
tão pa~a o me~mo tipo de go~to. I~~o não ê ve~dade. Quem o 

aeendeu, o aeendedo~ de lam~Ião, no ea~o dele, ~em dúvida 
nhuma, noI Joaquim Ca~dozo. 1 

ne 
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Recife, há meio século atrás, foi uma cidade que propo,! 

cionou experiências das mais ricas para muitos intelectuais, 

que lá~tiveram a oportunidade de conviver com grandes humani! 

tas e de assistir ao nascimento de Casa Grande e, Senzala "a 

interpretação mais inteligente e viva que se tem, de que se 

dispõe, para o entendimento do Brasil" C. •• ) "no sentido so 

cio16gico, que nao considera fronteiras geográficas, se esten 

de e vai colocar a identificação de uma sociedade no padrão 

com que ele (Gilberto Freyre) a definiu, estudando-a regional 

mente.,,13 

Roberto Burle Marx, paisagista, pintor, escultor, amigo de 

Clarival, assim se recorda dele, no Recife: 

IIConheci Clarival do Prado Valladares em J934, há meio século, 

portanto. Era um menino prodrgio~ Nessa época ele tinha dezesseis 

anos e eu vinte e cinco. Nossa amizade nasceu pelo fato de estarmos 

sempre com Joaquim Cardozo. A ele íamos para absorver conhecimentos 

e ensinamentos. Era maravilhoso ouvir Cardozo discorrer, com o olhar 

vago, quase interiorizado, nas tardes que se estendiam pela madrug~ 

da, na Ilha do Leite, em frente à' brisa que vinha do mar de Pernambu 

co. Ele falava e descobria as características, os encadeamentos e a 

poesia das coisas deste mundo, nos revelando a beleza da vida em to 

da a sua plenitude. Nesse convívio com Joaquim Cardozo estávamos, 

quase todo dia, Clarival, seu irmão José e eu. Cardozo foi o mentor 

que, conhecendo desde a física de Einstein aos poetas e fi lõsofos 

gregos, no original, conversava com esses jovens inexperientes corno 

se todos tivessem o alto nível que ele tinha, durante três anos pr~ 

ciosos que tiveram importância fundamental em minba vida. Não houve 

uma tarde em que não nos surgisse uma revelação extraordinária nocam 

po das artes, da literatura, das ciências ou da sociologia. Tão des 
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lumbrante convívio marcou o início e solidificou nossa grande amiza 

de. 

Clarival, desde que o conheci, trazia consigo o germe da curio 

sidade. Com os dezesseis anos que tinha, já bavi"a lido quase toda a 

obra de Dostoiewski, conhecia profundamente Tolstoi, Unamuno, Eucli 

des da Cunha, Machado de Assis, Gilberto Freyre. Era dono de memo 

ria prodigiosa e seu interesse pelas artes e pelas ciências o leva 

ria a perseguir sempre e desvendar o significado que os outros 

encontrariam sem a sua ajuda. 

-nao 

Clarival desde logo percebeu que os problemas artísticos esta 

vam 1 igados aos de caráter social. Compreendeu que esti 10 é uma con 

vergência de fatores e de anseios de uma determinada época eque, não 

sendo possível considerar nada isoladamente, é a resultante de for 

ças que se coadunam e o desejo de encontrar um equilíbrio, que nem 

sempre atingimos. 

Voltei para o Rio em 1937, porem, em todo esse período de minha 

vida a presença de Clarival foi uma constante. Tive nele o amigo 

que sempre observou e participou de minha obra, desde o início, com 

intensidade, buscando-lhe a razão"e interpretando a minha exteriori 

zaçao nas artes. Sempre que eu concluía alguma obra, tinha prazer 

imenso em mostrar a ele o meu desejo de acertar, seja nos jardins c~ 

mo na pintura e em outros campos, pois sabia que poderia contar Com 

a sua incrível capacidade de observar e situar o importante e o es 
• 1 d • - ... 11 14 sencla e uma manlfestaçao artlstlca ... 

Clarival costumava afirmar que passara por várias "univer 

sidades", as quais na sua época de estudante, no Recife, "não 

tinham esse nome pomposo e tão cheio .de trânsito e ambições". 

A primeira fora Ulysses Pernambucano, que "reformulou a medi 

cina psiquiátrica no Brasil e imbuiu o estudo da antropologia 

a vários setores". A segunda, Gilberto Freyre, "outra Univer 
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sidade que repercute em todo o Brasil e talvez em todo o mun 

do, quando tantas e tantas nações tomam os seus livros como 

modelos, daí em diante" ... e outra "mais romântica, a de Joa 

quim Cardozo, um centro de ensimanento constante, o acendedor 

de lampiões". 

No dia 6 de maio de 1983, um dia depois de inaugurar sua 

exposição Obra Seleta, no Recife, Clarival deu a última entre 

vista de sua vida a uma jovem da Fundação Joaquim Naóuco, in 

teressada em saber dele como e que fora "o movimento em torno 

do lançamento do livro Casa-Grande e Senzala, a influência des 

b b b - . " 13 te so re sua o ra e so re as geraçoes atualS . 

Essa entrevista foi gravada em videoteipe. Posteriormente 

providenciamos a transcrição do texto, para fazermos uma lei 

tura mais cuidada daquilo que intuíamos ser uma mensagem der 

radeira do Mestre aos jovens de -hoje: Como pode uma obra ser 

um plantio, uma obra nova que soma no tempo, que é importante 

para ~ estudo da formação do povo brasileiro, da estrutura so 

cial verdadeira que o Brasil e, a origem, enfim, de todo o en 

tendimento da sociedade brasileira. 

Clari vaI fala do sentido de método no trabalho intelectual 

(a importância dos exemplos, dos mestres, neste caso); da ne 

cessidade da crítica ... "o silêncio é pior que a crítica 

cruel. Esta você pode contestar. O silêncio pode matar uma 

obra" ... ; da necessidade de se estudar a História do Brasil de 

uma forma não-convencional ... "romper para uma nova forma de 
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analisar e contar a história do Brasil" ... ; fala da importâ,!! 

cia de se saber j untar valores de várias tendências para "amaI 

gamar uma cultura jovem" e fala da importância do estudo de 

elementos sociológicos para o entendimento de uma grande área 

da economia, da cultura brasileira, dando como exemplo o estu 

do pioneiro de Gilberto Freyre sobre as jangadas e as barca 

ças. 

Há um momento muito importante nessa entrevista, quando 

Clarival discorda de Gilberto quanto ã denominação "sociedade 

patriarcal (aquela que se formava no litoral do Brasil, total 

mente influenciada e voltada para a Europa - Portugal, França, 

Alemanha, Inglaterra) e que Clarival prefere denominar de so-

ciedade paternalista "não para negar, mas para somar com Gil 

berto". Muito diferente da sociedade paternalista que Gilbe! 

to Freyre estuda em seus livros ê uma outra que se forma no 

interior do país, sem nenhuma possibilidade de contato com o 

Exterior, e, portanto, com concepções de mundo totalmente di 

versas da primeira. Enveredando sertão adentro, Clarival des 

cobre "o comportamento arcaico brasileiro" e este na alma e 

na arte genuína de seu povo. Voltaremos ao assunto mais adian 

te. 

Com esse depoimento fica mais claro entender porque a obra 
-

de Clarival não tem "influência" de Gilberto. ":E um seguime,!! 

to dele ( ... ) "ê consequência do compasso que ele (GF) abriu 

sobre todos nós" ... 
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Falando de Gilberto, Clarival fala de sua própria obra. Va 

le aqui a advertência que faz aos jovens no final da entrevis 

ta "ê preciso sabêr lê-lo, porque ele trata de coisas que sao 

uma denúncia social". E pede que os jovens "se sirvam de sua 

exposição - OBRA SELETA - "como uma ilustração do que podem eg 

contrar na parte mais recôndita da própria mensagem de Gilber 

13 to Freyre". 



CAPITULO 11 

Erica 

Em 1939 Clariva1 voltava a Salvador. Seu pai havia fale 

cido e a família passava grandes necessidades. C1arice e os 

filhos de Totônio haviam herdado apenas o nome de um profe~ 

sor famoso, dívidas e nada mais. 

Consegue um cargo de auxiliar-acadêmico da Santa Casa de 

Misericórdia da Bahia e, até a formatura, em 1940, fica como 

interno da Clínica Propedêutica da Faculdade de Medicina da 

Bahia. 

"Quando e.ótudei na Bahi.a, boi uma epo c.a muito di6Zc.il na 

minha vida, muito nuim. Tinha que annanjan algum dinheino p~ 

na ajudan em c.a.6a·, dando injeçõe.6 em tubenc.ulo.6o.6 do.6 vâ.nio.ó 
.6obnado.6 do Bainno Nazane, do Bainno da Saúde. Naquela epoc.a, 

em t~da 6amZlia monnia uma, dua.6 pe.6.6oa.6 de tubenc.ulo.óe ... 

SaZa do hO.6pital ã.6 dua.ó hona.6, c.om alguma ne6eição de ~n 
tenno, pana c.onnen e.6.6e.6 .6obnado.6 todo.6 levando injeçõe.6 e da~ 

do injeçõe.6 que não tinham validade nenhuma. Injeçoe.6 que não 
c.unanam nenhum tubenc.ulo.6o, ma.6 que enc.hiam de dinheino 0.6 6~ 

bnic.ante.ó: Gadu.6an, Câ.lc.io, uma in6inidade dela.6. Eu vivia 
dando e.6.6a.6 i~jeçõe.6, inoc.entemente, não .6abia pana qui. Todo 

tubenc.ulo.6o e~a indic.ado pana toman e.6.6a.6 injeçõe.ó, que davam 

ao.6 e.6tudante.6 mai.6 pobne.ó a po.ó.óibilidade de ganhan algum di 

nheino. Outna atividade que tive ena a de c.onduzin doente.6tu 
benc.uio.6o.ó ou de outna.ó natuneza.ó pana o Rio de Janeino, vin 
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do~ da Bahia, p~lo~ navio~. Eu ~~a uma ~~peci~ d~ ~n6~~m~i~o 

g~adaado, d~ acompanhant~. Ia ate o hana~ô~io, com alto nIv~ 

d -1-' - 11 
~ con-t-am.tnaçao. 

Em fins de 1939, Clarival conheceu Erica, sua companheira 

e co-autora. Fora apresentado a ela por sua professora de al~ 

mão - Rogéria dos Santos - neta de um alemão e de uma escrava 

baiana, vendedora de garapa e mingau na Ladeira da Conceição, 

em Salvador. 

Rogéria havia sido professora de alemão do Prof. Prado 

Valladares, pai de Clarival, e não cobrava as aulas que agora 

dava ao filho. 

Quando Roge~ia houb~ qu~ ~u ~~tava 6az~ndo p~~qui~a~ na 

Ig~~ja do S~nho~ do Bon6im pa~a ~~c~~v~~ uma ~~h~ d~ douto~a 

m~nto ~ob~~ o~ a~p~cto~ ~ a~ implicaçõ~h d~ na~u~~za medica 

do~ ~x-voto~, do~ milag~~h amontoado~ naqu~l~ ~an~uâ~io, ~ qu~ 

~~tava ~m di6iculdad~ po~ 6alta d~ ajuda, d~u na cab~ça d~ R~ 

ge~a m~ ap~~~~nta~ a E~ica, 6ilha d~ I:f~~iha ~ EmZlio, ~~u~ 

maih 'a6~içoado~ ami90~ ~nt~~ Oh d~ lZngua al~mã na Bafz.ia. 15 

Erica, aquela "moça de dezoito anos, bonita, culta e dis 

cernida" começou a participar ativamente das pesquisas de Cla 

rival sobre os ex-votos da Igreja do Bonfim. "Descrevendo, trans 

crevendo, decifrando, medindo e confrontando com jornais coe 

tâneos ao espírito do milagre", Clarival e Erica davam início, 

nesta pesquisa a um longo e fértil companheirismo. 15 
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Um d.ia 6ane.i m.inha.6 memõn.ia.6, não !lomente em nome da m.inlia 

.ineont.ida va.idade, ma.6 pana .6en, pelo menoh, jU.6to eom a eom 

panhe.ina que ê tanto quanto eu autona da o6na eom que Veu.6 me 
pnovoeou e detenm.inou ... 

0.6 meno.6 av.i.6ado.6 me julgam um henõi pela mane.ina eomo te 

nho en6nentado .in6ontún.io, doença.6 e n.iheo~ de v.ida. Sou he 

nõ.i, bem .6e.i, ma.6 na de6in.ição de S.igmund Fneud, de 7900, que 

de6.ine henõ.i aquele que 60ge pana a nnente. 

Minha .6onte, e expl.ieação, ê que nujo pana 6nente,ma.6 nun 

ea .6oz.inho, .6empne eom En.iea . 

... Conto eom Eniea que, .6em quenen agnadan, dela eu di.6 

.6e, num do.6 meU.6 livno.6: "E eO.6tume do auton, no.6 livno.6 que 

tem 6eito, de.ixan a última linha pana demon.6tnan a gnatidã.o a 

Eniea, .6ua e.6po.6a e eompanheina. Uma vez ehamou-a de eo-auto 

V -b' - - 9 na. i.6.6e poueo. Ela e em ma~.6: e a nazao" .. 

Erica lhe trouxe, também, um segundo pai. 

Se Veu.6 t.i,'tou-me o pai, que podenia ten .6.ido o meu mu.tJz.e, 

quando eu ehegava ao qltanto ano do Cun.6o de Med.ieina, Veu.6 me 

indenizou tnazendo ao meu de.6tino EmIlio Odebneeht, pai de 

Eniea, minha e.6po.6a, eompanheina em tudo o que tenho 6e..<..:to, em 

toda e.6.6a teimo.6ia de 6azen alguma eoi.6a que 6ique. 

Se eu menecen mai.6 um poueo de vida, hei de e.6 eneven .6ob.te 

EmIlio, avô do.6 meU.6 6ilho.6, meu .6egundo pai ( ... 1 No.6.6O.6 eam 

pO.6 de ativ.idade e~am tão diven.6o.6 que ao genno ele ehamava 

de "6ilõ.6060", não no .6entido baiano, ponêm, no geneno.6o .6iE.. 

ni6ieado de .6eu .id.i.oma de onigem: "Venken". 

l ... ) Um ano ante.6 de monnen, em 1961, quando algo de eh 

tnanho lhe abatia, eonvidou-me pana uma longa viagem em volta 

ao mundo, c.om cinco do.6 .6 eu.6 neto.6, que .6 e eoncluinia no OJÚen 
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te, ma~ que .6e l-i.m-i.tou ã EUJz.opa.Um d-i.a, quando planejava a 

v-i.agem, d-i.~~e-me: "voci j~ e~t~ e~cJz.evendo &obJz.e aJz.te e de aJz. 

te voci entende o que leu e v-i.u aqu-i.. Vamo~~veJz. aJz.te no ve 

lho mundo. Vepo-i.~ 6ale." 

Bondade, teJz.nuJz.a, boa-6ê e uma -i.nvulgaJz. -i.ntel-i.ginc-i.a em 
~eu campo de tJz.abalho, juntaJz.am-~e p~a 6azeJz. aquela e~tJz.atu 

Jz.a ~ab-i.amente calculada que eJz.a a alma de EmZl-i.o, meu &ogJz.o.
q 

Concluídos os trabalhos de pesquisa e documentação dosex

votos de Senhor do Bonfim, Clari val escreveu a tese com a qual 

pretendia iniciar sua carreira médica. Levou-a a um Conselho 

de Medicina, constituído de três mestres de bastante renome na 

Bahia, para avaliação. 

EJz.-i.ca e eu ga.6tamo~ ma-i.~ de um ano elaboJz.ando-a e, na,6 vé.ó 

peJz.a~ de m-i.nha nOJz.matuJz.a, o~ con~elkeiJz.o~ a quem a con6-i.aJz.a, 

adveJz.:t-i.Jz.am-no.6 a nao começaJz. a v-i.da med-i.ca aJz.Jz.-i..6cando-me ao 

Jz.-i.dZculo, logo eu, heJz.de-i.Jz.o de um gJz.ande nome da Med-i.c-i.naba-i.a 

na L .. 1 Fo-i. peYl.o~o levaJz. a EJz.-i.ca o 6el do'6-i.a.6co. E jama-i..6 

t d ' o l' , Cf en en -<. pOJz.que e-La cotll)-<.aJz.a em,m-<.m. 

Decepcionado, Clarival aproximou-se a certos amigos e -me 

dicos que já estavam estabelecidos no Rio de Janeiro. Fez con 

curso para o Hospital Getúlio Vargas e chegou a ser nomeado, 

mas não tomou posse por razões de doença. 
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Uma escola de redação 

Quando me ~u~p~eend~ tube~eulo~o, hav~a ne~to um eoneu~~o 

pa~a o Ho~p~tal Get~l~o Va~ga~, t~nha ~ido nomeado e e~tava 

pe~d~do. A E~~ea, eom 18-19 ano~, ex~g~u do~ pa~~ a venda de 
. um te~~eno que lhe eab~a pa~a v~~ ca~a~-~e eom~go. O pa~ t~ 

nha t~do um eolap~o eeonôm~eo. Meu ~~mão 6o~ ã ea~a dela de~ 

naze~ o ea~amento, po~que eu e~tava ~ndo pa~a um ~anatõ~~o, e 
ela ex~g~u do pa~ e~~a at~tude. E ve~o. Então, de~e~ do ~a 

natõ~~o po~que ela ~mpô~. V~m ao R~o de Jane~~o, 6o~ um ea~~ 

mento de são Jo~é. T~ve que volta~ logo, po~que e~tava eont~ 

m~nante; apena~ 6~z aquele ato eom o j~z, nada ma~~ que ~~o. 

Ela e~a lute~ana, e eu de o~gem eatõl~ea, pelo lado da t~ad~ 

ção ba~ana. Sub~ pa~a o Sanatõ~o, e ~õ depo~~ de algun~ me 
~e~ é que e~tava em eond~çõe~ de bae~lo~eop~a negat~va, ma~já 
e~tava eng~enado a ~e~ méd~eo, ou a ~e~ p~~~~one~~o do el~ma, 

eomo ~e d~zia. F~ea~~a lá 6azendo exame~ de anál~~e~ elZn~ 

ea~, uma e~pée~e de Patolog~a Apl~eada. E já e~tava ne~~epo~ 

to, quando uma ea~ual~dade, uma eo~~a ~nte~~amente 6o~tu~ta, 

aeonteeeu: eu t~nha t~do algun~ eontato~ eom o I~tituto Bhe~ng 

e a QuZm~ea Baye~, n~~ma~ alemã~ de m~ta ~mpo~tâne~a ne~~a 

époea, e leve~ um p~ojeto pa~a que pude~~em naze~ um dete~m~ 

nado p~o duto de ~eação de Khan, numa p~e~ e~vação q ue de~ ~ e me 
no~ p~ejuZzo ao~ labo~atõ~~o~. Ex~~t~a na époea, uma ampola 

de ge~min~zação, que t~nha o ga~galo la~go, ne~to uma to~~e 

de ~g~eja. E pa~~ando o e~me~~l, 6e~to um pal~to de 6õ~6o~o, 
~aZa o eola~~nho, o ga~galo. E~am ~njeçõe~ Majole. Uma pate~ 

te un~ve~~al da QuZm~ea Baye~. E~~a ~eação de Khan ~e 6az~a 

em ea~podo~, um t~po 6eehado, que voeê t~~ava um pouqu~nho eom 

a alça de platina, pa~a d~l~~. E aq~lo eontaminava eom 6~ 

e~l~dade. Quem eomp~ava o ea~podo pe~~a aqu~lo em poueo~ 

d~a~. E~a uma de~pe~a eno~me, e a ~eação mu~to ea~a, 

que ~e gua~da~~e em gelade~~a. 

mehmo 
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Quando v~ e~~a meeân~ea da nova ampola, 6ui ao In~t~tuto 

Bhen~ng e pengunte~ ~e não ~en~a pOhhZvel ut~l~zan aquela~ a~ 
pola~ pana depo~~tan o antZgeno de Khan, no 6undo da ampola 

e, eomo dava pahhagem a uma p~peta, d~~hOlvê-lo, naquele momeE 
to a~p~nan e d~~tn~bu~n na~ eélulah da lâm~na, o que dan~a en 
tão a le~tuna da~ neaçõe~. Ona, ~~hO po~~~bilitania a um ia 

bonatônio tnabalhan tnanqüilamente eom uma injeção pana dez 
neaçoeh, que ena a média. Foi um hueehho! Eu e~tava no Sana 

tônio de Palmeina, onde hoje é a Cidade de Santoh Vumont, hem 
nenhuma expeetativa ~enão de 6~ean pon lã. O di4eton ena 

Campbell Penna, meu amigo. t uma gnande peh~oa. Eu e~tava 

~em nenhuma vi~ão de 6utuno, 6azendo pneumotónax, quando nee~' 

bi a vi~ita de um alto 6uneionãnio da Bayen, que tnabalhava 
no depantamento médieo eom o viee-dineton Abneu Mantin~, do 

I n.6tituto Bhening. Vepo~h apaneeeu também o Vn. Robento Koch .. 

Em dua.6 palavnah: o~ alemãeh enam henZ~himo~, de alto padnão 

de ~en~edade. Foi uma epoea em que tive até um eento en~ina 

menta monal hobne algunh a~~untoh. Ele~ me dih~enam que ~e 

~ntene~.6avam pon dua~ eoi.6a.6: ou eompnan o de.6enho, o pnoj~ 

to que já e~tava apnovado pon Levenku.6en, na Alemanha - ape.6an 

de e.6tan em vé.6pena de guenna -' ou então eneontnan uma ~olução 

pana que a minha intel~gê.ne~a pude~he henvin a ele.6 pon ma~h 

tempo, uma vez que a .6~tuação alemã jã e~tava tão pen~el~taE 

te, ~ a~ eOiha.6 ~am p~onan. 

Ele.6 phee~~avam de alguém eom habil~dade de manejan a in 

teligê.neia, o eonheeimento, e, en6im, me atnaZnam pana e.6.6e 
lado. E, pa~a mim, óO~ uma halvação. Tomei eonagem, deixei 

de ~en "pnihione~no do elima", dehe~, montei uma ea.6a no Rio, 

e tive um pe~Zodo manavilhohO na m~nha vida, de t~abalho, on 

de apnendi de óato o exeneZe~o da nedação. Ponque lã eu ena 
obn~gado a 6azen duah nev~~ta.6, a Revi.6ta Tenapêutiea e O Fan
maeêut~eo B~a~~leino. 

Reeeb~a no Labo~atôn~o uma matênia tnaduz~da mihenavelmen 

te, que t~núa que neventen pana uma linguagem eomunieãvel, de 
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Medicina. Fiz i~~o po~ muito tempo. I~~o me deu t~eino, uma 

g~ande habilidade de ~edaç~o. Cla~o que p~e6e~i 6ica~ ne~~e 

t~abalho, ~em ~ecebe~ ~alá~io. Royalty é uma palav~a que não 
exi~tia, nem copy~ight. Eu ~ecebi n~o .6ei ~e uma borU.6icaç~0, 

um pagamento a.6.6im. 

Com a gue~~a, a Baye~ ~06~eu liquidaç~o, que .6igni6icou o 

a6a.6tamento do.6 ~eU.6 di~eto~e.6, a colocaç~o 6atal, inevitável, 
de um gene~al, ou co~onel, amigo do Benjamim Va~ga.6; de um di 

~eto~ do Banco do B~a~il, inapelãvel; e de um médico da .6itua 

ç~o polZtica, inapelável, também. Como n~o tinnam nada que 

6aze~, ele~ começa~am a me 6o~ça~ pa~a que de.6~e o beneplãc~ 

to pa~a a 6ab~cação do te~te quZmico pa~a a identi6icaç~odo~ 
p~oduto~ o~iginai.6 Baye~. Eu navia me~ecido tal conMança do~ 

meu.6 cne6e.6 alemãe.6, que 6iquei em contato com 0.6 doi.6 

CO.6 que vie~amd~:Alemanha como 60~agido.6, e que tinham 

cimento, pe~Zcia ab~oluta, de naze~ e.6te te.6te. E~am 

quZm~ 

conhe 

p~od~ 

tO.6 de alta impo~tâ.ncia naq uela épo ca: Fuadina, Neo.6 alva~.6 an, 

Luminal, até o P~onto~il, que e~a a .6ul6amida da época. E.6~e 

p~oduto Novalgina, também. E a A.6pi~ina. A Baye~ 60i a pi~ 

nei~a - não ~ei até quando da quimiote~apia, ou da .6Znte.6e 

quZmica pa~a medicaç~o. E o meu t~abalho e~a e.6.6e. Aqui nao 

exi.6tiam labo:-..atô~io.6 .6u6iciente.6, e e..6.6e.6 doi.6 homen.6 utavam 

t~abalhando em s~o Paulo, um na EndoquZmica e o out~o num ou 

t~o labo~atô~o, pa~ece que no Fontou~a Wyeth. Eu tomava con 

tato com ele.6. Ele.6 tinham a.6 ampola.6 de ponto.6 de 6u.6ão do.6 

me.6mo.6 p~oduto.6 co~~e~pol'/.dente.6, e 6aziam a ampola da maté~ia 

06e~ecida. Faziam uma mic~oincine~aç~o: botavam dent~o de 
uma e~tu6a de alta tempe~atu~a e ob~e~vavam pelo ponto de 6~ 

.6~o ~e e~a o ~e.6mo p~oduto. Ent~o, toda a minha 6unção e~a 

viaja~ muito pa~a são Paulo pa~a t~aze~ a ~e.6po.6ta. Ma.6 aZ c~ 

mecei a cont~a.~ia~ e.6.6e~ HOVO.6 di~eto~e~ da Baye~, que não e~am 

0.6 alem~e.6, que e~am e.6~e.6 homen.6 que vim a.6.6im ... Não ~ã mui 

ta di6e~el'/.ça de ontem pa~a hoje ne.6~e tipo de acontecimento. 

Eu ia pa~a. s~o Paulo, 6azia 0.6 te.6te.6 lá, e a ~e~po.6taque 

eu t~azia e~a e~.6a: nao e a o~igil'/.al da Baye~. E 6eito em ou 
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tna ~ituação. Ve~enevia tudo i~~o.. E aZ eneontnava a pante 

de connupção. Começavam a 6iean eontnaniado~ ponque já tirnwm 
pago uma quantidade enonme que e~tava no eai~ do ponto, que 

vinha não ~ei de onde. Ma~ o meu laudo ~õ podia ~en aquele, 
e eu nem ena quZmieo. Ena o pombo-eonneio, não podia de modo 

nenhum mentin. AZ o dineton do Baneo do Bna~il explodia e, no 

6inal d~ eonta~, 6ui pne~o eomo "quinta-eoluna". 

foi uma vida eheia de anedota. Pa~~ei então aquela tontu 

na tnemenda. Antigamente ele~ eoloeavam uma~ lampada~ muito 

60nte~ em eima da gente, e um ca6ezinho que davam eom exeita~ 
te~, eom Penventin. Logo peneebi o go~to e nepeli. Pa~~ei um 

dia e uma noite a~~im, e a Eniea gnávida. Ela ~e mexeu eom a 
avó dela e mobilizou o~ amigo~ da tia que ena eoleúonadona eam 

peonZ~~ima de onquZdea~, Matilde Stenn, uma bela ~enhona, ain 

da viva. E~~a tia ~e eomoveu eom o a~~unto e não teve eonta: 

apelou pana o~ onquidó6ilo~ do ~eu nelaeionamento. Sabe quai~ 
enam e~~e~ onquidõ6ilo~? Genenal Alménio Mouna, Genenal Nil 

ton Cavaleanti e Genenal Pedno Cavaleanti. Eu e~tava ~olto no 

dia ~eguinte, é elano ... Tinha e~~e~ tnê~ e mai~ o Pno6e~~on 
Clementino fnaga. E um de~~e~ genenai~ 60i pe~~oalmente tá, 

abniu um e~bnegue de~gnaçado em eima do Sn . ... que e~tava n~ 

zendo a tontuna, qualquen eoi~a a~~im. 

E~eapei di~.6o e o que me ne.6tava ena ~olieitan nenu.núa da 

Bayen, poi~ eu. não agüentava mai~. Ele~ me denam uma indeniza 

ção, não ~ei nem de quanto 6oi, e eomo eu eontinuava em tnata 

mento de pneumotõnax, não podia a.6.6umin empnego públieo. Então 

tive logo eonvite pana in pana um labonatónio que ena o opo~ 

to da .6eniedade da Bayen, já em plano de qua.6e indú~tnia naúo 

nal. Ma.6 o que me deu a.6eo de mim me.6mo é que a Bayen ena um 

tennitó:tio todo eient1.6ieo e e.6.6e ena de uma 6anta~ia eoIM~al. 

Não tinha nada de ba.6e eient1.6iea. 0.6 .6eu~ pnoduto~ nunea 6~ 

nam deei6nado.6 eienti6ieamente. Até hoje exi~te e.6ta .6itua 
ção e o públieo aeeita tudo ... 
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So6ni mu~to. Ma~ ele~ não me pe~~e9uiam de modo nenáum, 
queniamapena~ ~u6~~~, até o d~a em que ped~ licenciamento 

e me p~epa~ei pa~a 6aze~ conCU~40 no Ho~pital do~ Se~vido~e~ 

do E~tado. O ó tive o ~e9undo lU9a~ e então ~e~olvi Mmp~ com 

e~~e labo~atã~io e 6ui t~abalha~ no Ho~p~tal do~ Se~vido~e~, 

po~ pouco tempo. 

sã aI e que a Faculdade de Medicina da Bahia lemó~ou-~ede 

que eu ex~~tia, po~que eu tinha me a6i~mado aqui. E o Edga~ 

Santo~, que p~eci~ava de alguém de ~en~ibilidade,inteli9ência 
e boa mo~al pa~a acompanha~ o Lichtenbe~g, me deu a chance. 
t e~~a a m~nha hi~tã~ia. Não tenho nenhuma vantagem a con 

11 
ta~. 

A filosofia da patologia 

Nos primeiros anos de casados, e morando no Rio de Janei 

ro, Erica e Clarival tiveram dois filhos - Kátia, em 1942, e 

Antonio, em 1947. 

Em 1948, Clarival retoma a vida médica, longe dos laoora 

tótios. Foi muito ajudado, nessa época, por Clementino Fraga. 

Fez concurso para o Hospital dos Servidores do Estado e pa~ 

sou em 2 9 lugar. Um de seus examinadores foi Hélio Silva,que 

na época era um dos pioneiros da proctologia no Brasil. 

De 1949 a 1951, Clarival fez parte do quadro penmmente de 

médicos do HSE e foi membro do Conselho de Redação da Revista 

Brasileira de Gastroenterologia. Seu nome começa a aparecer 

no campo da proctologia e da enterologia, com vários traoalhos 

publicados. "As revistas não eram das multinacionais e os 
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brasileiros apareciam através de seus trabalhos. J:poca áurea 

do Brasil, de saudosa memória.,,16 

Eu e..6tava tJr..abai..hando mu.i..to be.m, c.om mu.i..to 60a .situaçã.o no 

R.i..o de. Jane..i..Jr..o l ... ) No ano de. JQ5J, apaJr..e.c.e. EdgQJr.. Santo.s, 

Jr..e..i..toJr.. da Fac.ui..dade. da Ba h.i.. a , me. c.onv.i..dando paJr..a p~c..i..pa.Jr.. da 

.i..nauguJr..ação do novo HO.6p.i..tai.. da.6 Ci..Zn.i..c.a.s da Ban.i..a. Uma ve.z 

que. e.i..e. e..stava c.ontJr..atando o patoi..og.i...6ta FJr..anz Uc.h.te.n6e.tr.g, uma 

gJr..ande. pe..s.6oa, gO.6taJr...i..a que. e.u 60.6.se. a.s.s.i...ste.nte. de.i..e., pOJr..que. 

o L.i..c.hte.nbe.Jr..g me. abJr...i..Jr...i..a c.am.i..nho paJr..a .sub.st.i..tuZ-i..o e. .se.Jr.., e.n 

6.i..m, o patoi..og.i...6ta do Ho.sp.i..tai.. da.s Ci..Zn.i..c.a.s. A c.o.i...sa e.Jr..a mu.i.. 

to .se.dutoJr..a. E.6ta voc.ação e.m Patoi..og.i..a, ou Anatom.i..a Patoi..õg~ 

c.a, t.i..nha jã pe.Jr..d.i..do pOJr.. c.au.sa da.s doe.nça.s, ma.s pode.~a e.ntão 

Jr..e. a.6.6 umZ -.e. a • 

No.s E.stado.s Un.i..do.6 é Pathoi..ogy, e. .6.i..gn.i..6.i..c.a tudo aqu.i..i..o 

que. c.on.st.i..tu.i.. a ob.6e.Jr..vação de. ba.se. c..i..e.ntZ6.i..c.a e.m tOJr..no M doe.n 

te., e..6pe.c.ui..ando poJr.. todo.s o.s .se.U.6 a.6pe.c.to.s i..aboJr..atoJr...i..a.i...s, to 

da.s a.6 e.v.i..dênc..i..a.s, até c.he.gaJr.. ao e.p.i...sõd.i..o da autõp.s.i..a, ou da 

b.i..õp.6.i..a, e.m c.ond.i..çõe..s de. de.voi..ve.Jr.. toda aque.i..a matéJr..ia paJr..a o 

c.onhe.c..i..me.l1to do c.i..Zn.i..c.o, e.m ba.se. de. d.i...6c.u.s.são. E.5.6a é a 6.i..i..E.. 

.606.i..a da c.o.i...sa ma.i...s bon.i..ta que. a Me.d.i..c..i..na mode.Jr..na te.m. Fo.i.. 

c.Jr...i..ada e.m Bo.ston, poJr.. Mai..i..o Jr..Y , e. o .se.gu.i..doJr.. d.i...6.6o 6o.i.. o Be.nj~ 

m.i..m éa.sti..e.man, que. 6o.i.. me.u me..stJr..e. i..ã. MoJr..Jr..e.u no ano pa.s.sado 

119_8 21 • E o F,!-anc..i...s c.o L.i..c.hte.nbe.Jr..g v.i..nha de..s.s e. me..i..o. Ei..e..se. e.!:!; 

te.nde.u de. uma mane..i..Jr..a e.xtJr..adoJr..d.i..nãJr...i..a c.om.i..go. Me. de.u mu.i..ta 

ajuda e. me. 6e.z um patoi..og.i...6ta. E.s.sa é a ve.Jr..dade.. E aZ, a m~ 

nha v.i..da méd.i..c.a c.ome.çou c.om um novo e..spZJr...i..to. Que.Jr.. d.i..ze.Jr.., P~ 

toi..og.i..a é uma c.o.i...sa e.Xc.e.pc..i..onai..me.nte. e.nc.antadoJr..a. Nã.o atJr..ai 

mu.i..ta ge.nte. pOJr..que. paga POUc.o. Não dã a.6 v.i..a.s de. .suc.e..6.so 6~ 

nanc.e..i..Jr..o. Ou e.ntão aquaJr..te.i..a a.s pe..s.soa.6 pOJr.. mu.i..to te.mpo e.m 

e.mpJr..e.go.s me.dZoc.Jr..e..s. A ún.i..c.a paJr..te. que. dá mu.i..to d.i..nhe..i..Jr..o e. a 

Patoi..og.i..a que. óaz a b.i..op.s.i..a paJr..a o.s c..i..Jr..uJr..g.i..õe..s. Ganka-.6e. be.m, 

6aze.ndo a b.i..õp.s.i..a de. c.oJr..te., ma.s .i...s.so é a paJr..te. me.noJr.. da Anato 

m.i..a Patoi..õg.i..c.a. E a me.no.s Jr..e..spon.sãve.i.., é a de. me.noJr..me.~çM, 
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é maih uma coiha de mo~6010gia e diagnó.6tico imed~ato, com mui 

to ~ih co, e com total independência do h"egmento de oEi6~vaç.ã.o. 

Então, he pelZ:..de. 

U.chtenbe~g me deu o começ.o, ou pelo menOh me deu o "toque 

a Roma" do patologi4ta. Vepoih de doi~ an04 ele deixava a 

Bahia. E, po~ conta de 4ua p~óp~ia iniciativa, anteh de hW, 

ele dih4e: "ehtou ehc~evendo pa~a BO.6ton, pedindo uma 6014a 

em" Ha~va~d pa~a você". Eu a~gumentei: "E ihhO é p04~Zvel? 

Meu inglêh e pé.6.6imo!" Ele ~e4pondeu: "Não impo~ta! Comece 

a e~tuda~." Ret~uquei: "Ma4 tfa~va~d? 1h40 nem cogito. t d!!: 

mai~ pa~a mim". E ele: "Nada dih40. t o que ji ehtou 6aze~ 

do. Vem uma pe.6.6oa aqui pa~a você p~eenche~ a .601icitaç.ão. A 
Fundaç.ão Kellog ji e4ti de aco~do, pela4 ~e6e~ência~ que eu 
dei". Ele e~a homem de muito p~ehtZgio. Ainda é, deve he~ 

vivo. Fiquei e.6pantado com toda eh4a ái4tó~ia, e li 6ui eu, 
com doi~ ano~ de Patologia. Que~ dize~: do momento em queele 
60i embo~a, pa.6.6ei maih algum tempo na Bahia, e .6egui pa~a 6~ 

ze~ e.64a bol4a. 1440 mudou intei~amente a minha vida. 

AZ comecei a 4enti~ uma p~06unda at~aç.ão pela metodologia 

cientZ 6ica. E e.6.6 e é um eh q uema. de t~abalho que Itão po~~ o e~ 

conde~, é uma ba4e de dihciplina, de você óota~ainteligência 

na linha da di4ciplina. Ni440 é que con4i4te a 6il0406ia do 

método. Você põe a 4ua inteligência na linha de uma dihcipLi 

na, a modela, e 04 .6eu.6 ~e4ultado.6 .6e~ão equilib~ad04 e di6!!: 

~eneiad04. Po~que tudo aquilo que você acha~ de vilido, ou 

valio.6o, é um ponto que você a.64inala dent~o de uma di4cipL~ 

na de ob4e~vaç.ão. Então ih40 é que é de 6ato a Filo~o6ia da 
Patologia. 

Fui pa~a e44e cent~o de BO.6ton. Foi o melho~ tempo da m~ 
nha vida. Pa44ei doi4 an04 li, de 1953 a 1955. A E~ica e.6ta 

va 6elicZ44ima, minha 6ilha ap~endeu um excelente inglê~, mui 

to melho~ do que o meu, e4tudando num colégio de 6~ei~a~. Bo~ 

ton é uma cidade católica, 60i muito 6icil c&ega~mo~ como ca 
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:tõlic.o.6 bAa.6ileiAo.6 e pediA a in.6.c.Aição em c.olégio de 6Aei.Aa, 
um c.olégio exc.epc.ional. Tudo c.ala do c.éu paAa no~: 0.6 vizi 
nho.6, :toda aquela c.omunidade, en6im, c.omeçou a haveA uma vida 

~ 

di6eAen:te. Fui mui:to :ten:tado a laAgaA :tudo no BAa.6il e :tomaA 

o Aumo da AmeAic.a. Ma.6 e.6:tava enganado. Eu e.6:tava vivenda em 
BO.6:ton, em HaAvaAd, uma eli:te al:tamen:te .606i.6:tic.ada, de gen:te 

al:tamen:te bem-educ.ada, e que não AepAe.6en:ta de modo nenhum o 

Ae.6:to da nação nOA:te-ameJz.ic.ana. t de.6nivelada paAa baixo, p~ 

Aa c.ima, de :toda.6 a.6 maneiAa.6. Voc.ê :tem, no c.hamado plana uni: 

v eA.6 i:táAio , uma eli:te lic.i:tamen:te c.on.6:ti:tulda. Hoje digo que 

a únic.a eli:te lIc.i:ta e aquela do homem de in:teligênc.ia em ap~ 
c.ação de :tAabalho, em aplic.ação de e.6:tudo. E.6.6a é uma eli:te 

lIc.i:ta. Tem diAei:to de .6eA eli:te, me.6mo. 1.6.60 voc.ê :tem no 
o - - d d 11 p~ano UniVeA.6i:taAio noA:te-ameAic.ano. E.6.6a e a veA a e. 

-Da patologia a fotografia 

Lá, no C.UA.60 de.6.6e :tAabalho de Pa:tologia, eu e.6:tava vendo 
que eAam mui:to impoA:tan:te.6 a.6 60:togAa6ia.6. Não.6õ da mac.AO.6 

c.opia, ma.6 .60bAe:tudo da paA:te mic.AO.6c.õpic.a. E, den:tAo da mi 

c.Ao.6c.opia, não .6omen:te do.6 c.OA:te.6 de paAa6ina, que é uma .6i 

:tuação mOA6olõgic.a e.6:tável, de6inida .6em gAande.6 di6ic.uldade.6 

de 60c.aA paAa 6azeA a 6o:togAa6ia, ma.6 :também, da paA:te da c.i 

:tologia. A c.itologia eAa 6ei:ta em meio lIquido. POA exemplo, 

a c.i:tologia da c.olpo.6c.opia, mé:todo de Papanic.olau: voc.e ve 
:toda.6 aquela.6 c.élula.6 em váJz.io.6 plano.6, pOAque ela não e.6:tá 

em c.oA:te, e a 6o:togAa6ia paAa e.6pec.i6ic.aJz. a c.élula, é um :tAa 

balho de c.eA:ta peAc.epção, ou de um c.onhec.imen:to mai.s c:LiItlgido. 

t c.omo .6e 6o.6.6e um :tipo de pe.6qui.6a em c.ima da pAõpAia 

Aia. 

ma:te 

Tive uma gAande c.amaAadagem c.om um 6o:tõgAa6o, queeJz.a.aLi.ã..6 

c.on.6ideAado doc.:toA - pOAque lá não .6e pAec.i.6a 6azeJz. :toda.6 a.6 

c.adeiAa.6 paAa .6eA doc.:toA em Mediuna. O dOU:tOA pode .6e.J1. pe~ 
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6eitamente 6o~mado em quat~o ou cinco maté~ia~ que e~e quei~a 

compo~, pa~a a ~ua 6ina~idade. E e~~e e~a uma e~pécie de um 

bio~ogi~ta ap~icado ã Medicina. Com a g~ande_a~ma na mão que 

e~a a ~ua a~ta habi~idade pa~a 6otog~a6a~. Ma~ 6otog~a6a~ to 

da a p~ob~emãtica da cito~ogia. Com um conhecimento eno~me de 
tudo o que di~~e~~e ~e~peito ã Fotog~a6ia e ã Medicina, a~~im 

ne~~ e jogo. 

1 ... 1 Eu di~~e a meu che6e que no meu pal~ eu tenia que 

~e~ o 6otõgna6o, ~em necu~~o~ pana ten a~guém pa~a me ajuda~. 
Tive penmi~~ão pa~a pa~~an dua~ hona~ pon dia t~aba~hando com 

o Gatewe~~, em 6otognaóia. E~e 6azia e~~a~ óotognaóia~ nada 
menOh que pana Ruth Gnaha~, pana Ba~bana Long, doi~ nome~ de 
mu~he~e~ ext~aondinãniah, cito~ogi~ta~, bio~ogi~ta~, poném, 

não médica~. E p~oóeh~ona~ de Medicina! O pnõp~o EJÚch Lenn~ 
be~g, 6i~ho de um judeu a~emão que veio 6onagido pana o Bna 

~i~, que óoi muito meu amigo em Bo~ton, e~a neuno-bio~ogihta 

que óez cadei~a~ no~ cunhO~ ul1iven~itãuo~, compondo-~e o di 

neito de ten um negi~tno, uma ehpécie de medica~ boand ap~ic~ 

da a ta~ coi~a. 

Lã o en~ino ~epne~ enta um irlVe~timento de tempo na vida de 
a~guém. Você tem que ten uma dine~ão centa. Você e~co~he ~e 

vai hen um genena~ docton ou um genena~ pnactitionen, o g.p. 

Ne~t(! ca~o pode ~en mandado pana uma cidade pequena, e não p~ 

ha daqui~o. Ma~ a canneina u'liven~itã~ia é di6enente. AI en 
tão come~a a exihtin o medica~ boand pana cada uma da~ e~P! 

cia~idade~, é uma 60nma~ão di~ cip~il1ada. E de acondo com a 

maténia, hã o tempo de demona. Pon exemp~o, Radio~ogia, doi~ 

ano~; Anatomia Pato~ôgica, tnê~ al1o~; Neunounungia, quatno ou 

cinco ano~ (i~hO no meu tempol, jã a nIve~ de pÔh-gnadua~ão. 

Ona, ~ e o homem ~ e óonma, no~ E~tado~ Unido~, com 23, 24, 

25 ano~, é um inve~timento enonme que e~e e~tã 6azendo pana 

chega~ um dia, no~ heu~ tninta e taltto~ ano~, a ~e a6i~anpn~ 
ói~~iolla~mel1te. VaI que o~ c.ol1tnato~ pana e~~a gente, jã di. 

óenenciada, peham mai~ na ba!an~a. O neunocinungião, o neuno 
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patolog.i...6ta va.i.. ganhalL ma.i...6 do que 0.6 outILO.6, pOlLque ele .i..r/.v~ 
t.i..u ma.i...6. t uma eo.i...6a mu.i..to lõg.i..ea de .6e entendelL •.• 

Pa.6.6e.i.. a telL uma a6e.i..ção mu.i..to glLande ao tILa6alho de 6ot~ 

glLa6.i..a. E 60.i.. e.6te eventual pIL06e.6.601L Gatewell que. ve.ndo a.6 

minha.6 d.i..6.i..euldade..6, me. d.i...6.6e. um d.[a: "Val, no d.i..a e.m que vo 

eê eon.6e.gu.i..1L 60togILa6aIL toda.6 a.6 eélula.6 que. e..6tão 6lutuando 

no me..i..o llqu.i..do, e.m 60eo, voeê e..6talLá plLonto palLa 6aze.1L toda 

e. qualque.1L 60toglLa6.i..a, no que. voeê .i..nve.ntalL e. no que. 601L O.6eu 

de..6 t.i.. no " • PalLe.e.i..a uma me..i..a pIL06e.e.i..a. In.6.i...6t.i.. e.m pe.JLgunta.JL-lhe. 

"Ma.6 e.u p0.6.60 6aze.1L o que. qu.i...6e.1L e.m 6otoglLa6ia, a palLt.i..1L de..6 

.6e. ..• " E e.le. 1Le..6ponde.u: "S.i..m, pOlLque. tudo o que. voeê tem que. 

te.1L é ate.nção pe.lo obje.to que. voeê e..6t.i..ma. E aqu.i.. voeê tem 

que. e..6t.i..malL toda.6 a.6 eélula.6. Não te.m que. pe.lLde.1L o .6e.u lLe.eo 

nhe.e.i..me.nto, voeê e..6tá ve.ndo toda.6 e.la.6. Então, te.m que dalL 

uma eon.6.i..de.lLação .i..gual a toda.6 e.la.6. A 60toglLa6.i..a é .i...6.60: é 
uma .i..n60lLmação que. .6a.i.. de. uma pe.lLeepção, e. uma e..6t.i..ma da eo.i.. 
.6a que. .6e. 6az." t o t.i..po da eo.i...6a malLav.i..lho.6a .6e. te.1L na v.i..da 

uma e.xpe.lL.i..êne.i..a de..6.6a olLde.m! 

Be.m, volte..i.. palLa o BlLa.6.i..l e. nao d.i..go .6e. 6e.l.i..zme.nte. ou ~n 

6e.l.i..zme.nte.. A atlLação de. 6.i..ealL pOIL lá e.lLa mu.i..to glLande. E te. 

lL.i..a 6.i..eado, ma.6 a bol.6a e.lLa de..6t.i..nada ã m.i..nha 6aeuldade na 

Bah.i..a. Come.ee..i.. eom e..6.6e..6 pudolLe..6 de. blLa.6.i..le..i..lLo, de. que de.ve. 

lL.i..a voltalL, e. volte..i.., a.6.6um.i.. aqu.i.., e. 60.i.. um de..6a.6tlLe.! Lá o e.~ 

PILe.gado que. 6az a l.i..mpe.za do ne.elLotêlL.i..o, que. l.i..mpa o eadáve.lL, 

que. 6az o a.6.6e..i..o da autóp.6.i..a, ehama-.6e. jan.i..tolL. Não .6e.i.. .6 e. 
aqlÚ e.mplLe.gam o nome. de. be.de.l, ã.6 ve.ze..6 ê .i...6.60, na.6 6aeuldadu. 

Lá e.le..6 têm uma pO.6.i..ção .6oe.i..al que., no me.u ea.6O, de.u pO.6.6.i..b~ 

l.i..dade. de. te.1L o .6 e.gu.i..nte. aeonte.e.i..me.nto: e.u e..6tava e.m BO.6ton 

há uma .6e.mana. O jan.i..tolL que. eome.çou a me. ajudalL na.6 plL.i..me.~ 

lLa.6 autóp.6.i..a.6, que. e..6tava me. aeompanhando, d.i...6.6e.: "O que. .6ua 

6amll.i..a 6az ao.6 .6 ábado.6 ?" Eu d.i...6.6 e.: "E.6tamo.6 lLe.eêm- efte.gado.6, 

não .6e..i... M.i..nha 6.i..lha e..6tá ehe.gando também ..• " E e.le. eont.i.. 

nuou: "Vã. palLa pe.galL voeê.6 depo.i...6 do jantalL palLa toma:.. um c1tâ. 
lá e.m ea.6a? Vou bU.6eá-lo.6. Voeê.6 têm te.le.v.i...6ão e.m ea5a?"Ru 

pond.i..: "Não, I1Ó.6 não te.mo.6." E e.le: "Ah, tem.um plLogJz.ama. ótimo, 
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e.ntão vou bu.6c.a./!. voc.ê.6". fiquei e..6pa.nta.do. Ele. e./!.a. um dO.6me. 

no/!.e..6 6unc.ionáJz.io.6 da. g/!.a.dua.~ão .6ocia.l. E já tinha. uma. c.a..6a. 

de.c.e.nte, uma. 6a.mZlia. be.m o/!.ga.niza.da, uma .6itua.~ão .6oc.ia.l a.lta 

me.nte. .6upe./!.io/!. a. tudo o que. e.u ~inha vi.6to a.qui. Viga.mo.6 a..6 

.6im, de. uma. media. bu/!.g ue..6ia. , .6e. qui.6e./!. da/!. a.pelido. Ma..6 de.n 

t/!.o de. uma. e..6t/!.utu/!.a imp/!.e..6.6ionante de e.6.ta.bilida.de, de. te./!. 

0.6 .6eu.6 obje.to.6. Logo a. .6e.nho/!.a dele c.ome~ou a explic.a./!. a. 

E/!.ic.a. a..6 me.lho/!.e..6 pe~a..6 pa./!.a. c.omp/!.aJt, e.6.6 e. ou a.que.le. toJz.Jz.a.do/!., 

e..6.6a. ou a.que.la. máquina. de. 6a.ze/!. c.a6e, en6im, e..6.6a. c.oi.6a. que. e 
c.a./!.a.c.te/!.Z.6~c.a. do.6 E.6ta.do.6 Unido.6: a c.hama.da. doen~a. a.qui.6it~ 

va.. A pe..6.6oa. 6ic.a. a.t/!.a.Zda. pe.lo.6 objeto.6 que. .6ão ma..6.6i6ic.a.do.6, 

ma..6 que. 6a.c.ilita.m a. vida.. 

Qua.ndo tive que. volta./!. pa./!.a. o B/!.ahil, no hO.6pita.l que. te. 

/!.ia que. t/!.a.ba.lha./!., que. e o HO.6pita.l da.6 ClZnic.a..6 da. Ba.nia., 0.6 

emp/!.e.ga.do.6 de. Ana.tomia. Pa.tolõgic.a. e/!.run p/!.ec.i.6a.mente. 0.6 6unc.i~ 

ná/!.io.6 punido.6 po/!. indi.6c.iplina.6, po/!. ee./!.ta. do.6e. de. c./!.iminali 

da.de., etc.. , e. que. a..6.6im e./!.a.m ea..6tiga.do.6 pe.lo di/!.eto/!., .6endo 

de..6tina.do.6 a. t/!.a.ba.lha./!.e.m eom c.a.dáveJz.e..6. 

Havia uma. .6itua~ão de. de.p/!.e..6.6ão t/!.e.me.nda. po/!.que. doi.6 de.le..6 

me. 6ize./!.a.m logo padJz.inho. Nunea. batiza/!.a. ninguém, ma.6 me. 6~ 

ze./!.am pa.d/!.inho, c.ha.ma.Jz.am-me. paJz.a. pa.dJz.inho in.6i.6te.nte.me.nte. e. 
todo dia. um me. c.omunic.a.va: "Como e c.ompa.d/!.e., o .6e.u a6ilha.do 

e..6tá·pa.6.6al1do 60me. lá e.m c.a..6a. Me. a./!./!.a.nja. aZ a.lgum." E e.Jz.a 

um bêbado, e.ntão e..6tava na .6itua.~ão de. ••• En6im, i.6.6O me. c.h.o 

c.ou muito. t o de..6nZve.l, e i.6.6O que. que./!.o 6ala.Jz..11 

Da Medicina para a Arte 

Come.c.e.i a 6aze.Jz. t/!.abalh.o.6 em 6otog/!.a6ia.. A minha. te..6e. 60i 

6e.ita. .6ob/!.e. um a.6.6unto muito c.uJz.io.6o: a..6 de.te.Jz.mina~õe..6 inte..6 

tinai.6 da doe.nç.a de. Ma.n.6on e. PiJz.a.jã da. Silva., a e..6qui.6to.6.6omo.6e. 
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man~ôniea. Ve~e4minaçõe~, po~ eau~a do eielo da doença. E p~ 

eebi, mie~o~eopieamen~e, que o ovo que ~ai do ~i~~ema po~~a e 
vai a~e a ~ubmueo~a do in~e~~ino ao 9anha~ a libe~dade, i~~o 

e, a~in9i~ a luz do in~e~~ino - e e~eu~o, ma~ vamo~ ehama~ de 
luz - e~~e ovo p~ovoea uma ~eação in6lama~õ~ia na ~u6mueo~a. 

E e~~a ~eação in6lama~õ~ia que o expele. VaI o doen~e e~qui~ 

~o~~omõ~ieo ~e~ dia~~eia~, 6eb~e, vã~io4 ~in~oma~ ne4~e~ p~~ 

do~ de de~ova. Ob~e~vei ~udo i~~o e 6ui um do~ p~imei~o~ a 

e~e~eve~ ~ob~e e~~e a~~un~o. E 6iz i~~o 6o~o9~a6ieamen~e. V~ 

poi~, 6iz mui~a eoi~a de 6o~o9~a6ia, ~emp~e em Medieina. Hou 

ve um ~empo que 6iz mui~a 6o~o9~a6ia de me~ 6ilho~, ou de 
p~aia~ boni~a~, pa~a va~ia~ um poueo. Ma~ e~a ~odo aplieado; 

a minha p~eoeupação de 6o~o9~a6ia e~a eom a Medieina ( ... I 

Só mui~o~ ano~ depoi~ e que eomeeei a ~ en~i~ 11JJla._.c~ a~~a 

ção pela~ 6o~o9~a6ia~ de in~e~e~4e a~~I~~ieo, não eomo 6ot~ 

9~a6ia de e~a~ividade a~~Z~~iea, ma~ de doeumen~ação. Não ~ou 

um 6o~ô9~a6o de ea~á~e~ e~iativo. Faço a 6o~og~a6ia do o6j~ 

~o que me eomove, e que e a ob~a de ou~~o~. En~ão, não ~enho 

nada de e~a~ividade p~ôp~ia, a não ~e~ a minha ~en~ibiLi.dade 

e a p~oeu~a que 6aço. E~~ou o.thando a ob~a que ou~~o 6ez C ••• I 

Tenho a imp~e~~ão de que a Óo~og~aóia e~~á hoje de6inida 

em ~~ê4 eampo~ p~o6i~~ionai~. O e~~údio e aquele que dá de 
óa~o "uma ~en~a6i.tidade me.tho~, mai~ ~egu~a, e p~eenehe ~oda a 

p~eoeupação da~ ~evi~~a~, do modi~mo, da publieidade de um m~ 

do ge~a..t. Voee não imagina quanto um óotõg~a6o ga~~a de 6i!:. 

me~ pa~a 6a.ze~ uma ga~~a6a de ee~veja ~uando. Uma in6inidade 

de ga~~o~. Quanto ga~~am de 6ilme pa~a 6aze~ uma xZea~a que~ 

~e de ea.6e! 

Há 6o~ôg~a6o~ pa~a ~udo, eviden~emen~e, e nao e~~ou, de 
modo algum, lamen~ando. Aeho que ~odo~ ~êm valo~. E, mui~o~ 

dele~ ~ão eapaze~ de 6aze~em ve~dadei~amen~e e~iaçao a~~Z~~i 

ea. Não tenha dúvida nenhuma. Há. um e.m Pe~nambueo, que 6ez 
a deeo~ação de um ho~el eom a~ n~uta~ da ~e,'t~a. E~~ e homem ~e 
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novou a conceituação de que eu pOhha te~ de natu~eza mo~ta. t 
no Hotel Othon, do Recine. Voeê ent~a no connee-hhop de la, 

na lanehonete, e encont~a ehhah notog~ania.6 todah na pa~ede. 

Ma.6 que óeleza de aVl..anjoh de 6~utah! Rehpeito ih.60, e din!:. 

cil nazen, pôn em noeo todoh Oh oójeto.6. Ennim, é uma pant~ 

culanidade dele. A mehma eoiha que pode oco~~en, pon exemplo, 
eom um pinto~ como Eekhout, que utilizando de.6enho e pintuna 

eompõe, inventa uma nova linha de natu~eza mo~ta. 

A outna linha da 6otogna6ia é a ~epo~tagem. Ehha tem o 
lado da inhtantaneidade, tem o lado da pe~cepção do.6 movimen 

tOh. Th.60 quando é aplieado, pon exemplo, ao ê.6ponte, nende 
muita beleza. Ve nato, gOhto de ven. Va~ia.6 veze.6 tenho Vih 

to nOh jonnaih 60togna6iah de uma excepuonal qualidade. E, o 

pnóp~io quadno do Emenic Ma~eien, um g~ande pinton que 6ez, 
eontnatado pelo Canloh Lacenda, pa~a o BEG, hoje BANERJ, uma 

hénie de painéih hobne o Rio de Janei~o. Um deleh, o último, 

henia "O Futeóol". t um quadno do Botanogo jogando com o San 

tOh, uma eena de pantida, onde apanece Pelé pelo Santoh e Gan 

nincha pelo Bota60go, o Manga como goalfleepen, ete. E um qUE: 

dno exeepeionalmente bom, como pintuna, mah pa~tiu de uma 6~ 

togna6ia, que cheguei a ven. Igualmente 6antahtiea, como 6~ 

togna6ia, que nutniu um outno antihta. Ele he inhpinou numa 

60to. P~ovavelmente de jonnal, ponque ele 60i ao jonnal, p~ 

diu a- eópia, e dali pantiu.. (. .. I 

No eahO de -Maneien é uma pintuna que ehamania até de uma 

tendêneia do eolonihmo expnehhionihta. Ele não ehega a .6en de 
60nmihta, mah quahe. Ele 6az uma pintu~a que não tem nada a 

ven eom o hipen-nealihmo, que é outna eoiha. 

( ••• 1 Vepoih que a 60togna6ia apaneeeu em JQ40, hua util~ 

zação eomo bahe lpana a pintunal exihte em vaniah aplicaçõe.6 

dOh ehtiloh de ante. O Ingneh 6azia uma nevolução tnemenda 

eontna ela, expelindo-a de heu método de tnabalho. Mah ela 
60i vencendo cada vez maih, e é .6abido que Oh antihta.6 hoje a 
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ut~t~zam amptamente. Po~t~na~~ Uhava também. Vá~ia$ veze$, 

em Vã~~04 a4hunt04, não como p~OpÕ4~tO, mo.4 apl~cando. Po~ 

exempto, o ~et~ato de Ruy Ba~boha, que ete 6ez de uma ca~te~ 

~a de ~dent~dade de pa44apo~te. E é uma g~ande o6~a de p~nt~ 
~a, po~ que não? O p~obtema é você acaóa~ com e44a pud~cZc~a 

de pen4a~ que 60tog~a6~a não pode 4e~ etemento de p~ntu~a. Co 
mo não pode? 

to, numa 60to 

que~o d~ze~. 

Ma4 neh4e cahO, do Ma~c~e~, ele 6tag~ou, de 
de jo~nat, uma comp04~ção de p~ntu~a. f ~40 

A 60tog~a6~a pode mot~va~. 

6~ 
que 

l ... l O te~ce~~o lcampo de 60tog~a6~a p~06~4h~onatl, que 

con4~de~e~ num d04 meU4 a~t~g04, léL o 4e~v~ço de doeumenta 

ção. E44e t~abatáo de documentação, 6e~to em mão$ de p~06~~ 

$~onat 60tõg~a6o, d~~~g~do po~ ü4to~~ado~e4, ou puq~ado~u, 

~ende de um modo mode4to. Po~que o 60tõg~a6o não e4tã pa~t~ 

e~pando daqueta v~a emoe~onat que o 6ato de4pe~ta. Então não 

a~anta de modo nenhum 04 h~4to4iado~e4 4e apega~em 0.04 60t~ 

g~a604 e, na ba4e do que e p044Zvet ao 60tõg~a6o, 6aze~ a 4ua 

do cumentação como 4 e 6044 e a ba4 e de uma e~~at~v~da.de l. .. 1" 

Um museu de lmagem 

o processo de documentação no Brasil, que nao leva em con 

ta que quando um filme envelhece a imagem nao está perdida, é 

s6 passar para outro filme, em outras palavras, o conceito de 

museu de imagem que "não é de voce se basear num filme ecta 

crome para o resto da vida, e sim ir fazendo novas eSpias si~ 

tematicamente", para perenizar a imagem, era uma constante preE. 

cupaçao de Clarival. Nessa entrevista ele conta uma experiê~ 

cia que tivera nos Estados Unidos: 
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A FJr..edeJr..'<'c. Vougla.6 Foundat.<.on, que e pJr..opJr...<.etã.Jr...<.a do MU6eum 

06 A6Jr...<.c.an AJr..t, uma .6eJr...<.e de edi6Zc.io.6 pequeno.6 na Rua 1~, em 
Wa.6hington, que vi.6.<.tei, e c.onheço ••• FJr..edeJr..ic. Vouglas ~ um 
.6enadoJr.. pJr..eto, que em 1875 que.6tionou V. PedJr..o 11, dizendo que 

0.6 E.6tado.6 Unido.6 jã. tinham um .6enadoJr.. pJr..eto, e que eJr..a uma 

veJr..gonha paJr..a o BJr..a.6il não teJr.. abolição, etc.. 
Jr..azõe.6 Jr..ec.ôndita.6 paJr..a V. PedJr..o 11 apJr..e.6.6aJr.. ••• 

Talvez uma da.6 

IClaJr..ival e.6tã. 

.6e Jr..e6eJr..indo aqui a uma expo.6ição inteJr..nac.ional da qual paJr..t~ 

c.ipou V. PedJr..o lI, oc.a.6ião em que 60i que.6tionado pelo SenaMJr.. 

FJr..edeJr..ic. Vougla.61 0.6 ameJr..ic.ano.6 .6abem di.6.6o. 0.6 hi.6toJr..iadoJr..e.6· 

bJr..a.6ileiJr..o.6 e que não c.ontam óem e.6.6a hi.6tôJr..ia, ma.6 .<..6.60 e p~ 
ólic.o. E.6.6e homem lFJr..edeJr..ic. Vougla.61 deixou toda a .6ua neJr..an 

ça paJr..a 6azeJr.. o MU.6eum 06 A6Jr..ic.an AJr..t, pOJr..que no.6 E.6tado.6 Un~ 

do.6 ele.6 têm muito c.omplexo a Jr..e.6peito da.6 oJr..igen.6. QueJr..em 6~ 

zeJr.. uma gJr..andeza da oJr..igem, paJr..a valeJr..em tanto quanto a.6 ou 

tJr..a.6 Jr..aça.6. Chega o italiano, vale muito. Chega o polone.6, 

vale muito. Então, o pJr..eto nec.e.6.6ita tambem a6iJr..maJr..-.6e. t c.~ 
pJr..een.6Zvel. Poi.6 bem, eu 6ui ao aJr..quivo de lã. paJr..a c.onhec.eJr... 

Naquele tempo e.6tava muito apegado ao.6 e.6tudo.6 de a6Jr..ic.anol~ 

g~a. Fui veJr.. um do.6 nove pJr..edio.6 de.6.6e c.onjunto. t um quaJr.. 

teiJr..ão, c.om pJr..edio de doi.6, tJr..ê.6 andaJr..e.6. Um dele.6 eJr..a de.6t'<' 

nado ã c.oleção doada pOJr.. Elliot Eli.6060n,·, que fiai o 6otôgJr..~ 

60-antJr..opôlogo, vamo.6 a.6.6im c.hamaJr.., que c.obJr..iu toda a paJr..te 

do m~ndo exôtic.o, i.6to e, da vida tJr..ibal, tanto da Poline.6ia, 

quanto da Ã6Jr..ic.a. E.6.6e homem 60i Jr..epôJr..teJr.., i.6to e, pe.6qui.6a 

doJr.. bem equipado, doc.umentadoJr.. da Line Magazine, poJr.. muao te!!!.. 
po. E e e.6.6a mateJr..ia que ele doou. Como ele tinha que tJr..ab~ 

lhaJr.. c.oro mã.quina Leika, de POUc.o pe.6o, pOJr..que não podia tJr..aó~ 

lhaJr.. c.om mã.quina.6 maioJr..e.6 devido ao tipo de vida que levava, 

todo o tJr..abalho eJr..a em diapo.6itivo de 35 mm. E, vi.6itando e! 
.6e mU.6eu, peJr..guntei ao c.on.6eJr..vadoJr..! "E.6tou e.6tJr..anhando e.6.6a.6 
6oto gJr..a{;ia.6 de hã. tanto tempo, e.6tão tão bo nita.6, tão n1;tici.a.6!" 

POJr..q ue ele.6 abJr..em um nic.hã.Jr..io, voc.ê vê poJr.. tJr..ã..6 de uma ilumi 

nação, e não pega lno.6 diapo.6itivo.61. A c.oi.6a e muito bem 

guaJr..dada, de.6umidi6ic.ada ••• Aquela peJr..6eição. Uma c.a.6a .6im 
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pte~, de 1840, eon~e~vada ate úoje, attamente mode~nizada eom 

e~~e~ ~eeu~~o~. E eomo áuneiona! Não ent~am mai~ de quat~o 

pe~~Da~ na ~ata de t~abatúo. Voeê tem que e~pe~a~ pa~a pode~ 

ent~a~, po~que não pode, de modo atgum, eom a ~ua umidade pe~ 

tu~ba~ aquete ambiente. Comeeei a ve~, pe~guntei, e o zetado~ 

me di~~ e: li Ma~ não gua~damo~ diapo~itivo~. Gua~damo~ a ima 

gemo A eada ~ei~ me~e~ hã uma ve~i6ieação aqui eom óa~e ete 
t~ôniea, pa~a ve~ ~e hã neee~~idade de uma ~enovação." ( ... J 

A no~~a de6a~agem e de e~panta~. Eu, ~e 6ize~~e uma autobio 

g~a6ia, eonta~ia anedota~ de minha vida ne~~a~ ~ituaçõe~ de 
de6a~agem. E te~~Zvet. E~~e t~abatúo de Eti~o6on me imp~e~ 
~ionou muito. Voeê pe~gunta: ~e~ã um t~abatho de ~epo~tagem? 
A ~epo~tagem não tem o eunho da pe~qui~a que uma doeumentação 

de ant~opõtogo po~~a te~. 

Regi~t~a o 6ato ~em te~ eomp~omi~~o eom o ~eguimento do~ 

out~o~ 6ato~. A ~epo~tagem é também uma boa atividade,m~ não 

quati6iea ... Regi~t~a o 6ato do momento e pa~~a adiante. Oha, 

um phêmio de 6otog~a6ia 60i dado ao 6otõg~a6o que pegou aqui 

ta~ eena~ te~~Zvei~ do Vietnam, aquete in6antieZdio pavoho~o 

que ~e 6ez tã. Veu-~e a ete, ma~ na ba~e da ~epo~tagem. AZ 
e~tã, entenda-me bem, uma ~ituação de e~~o de intefLpJz.etação. 

Po~que não e uma e~iação a~tZ~tiea. E um d~ama, é uma hepo~ 

tagemJ não hã d~vida, que t~an~mite uma ea~ga emoeionat muito 

g~ande, uma eondição, po~tanto, da e~tétiea. T~an~mite a im~ 

gem do ho~~o~ ~b~otuto ma~ e uma ei~eunJtâneia de t~abatho de 
~epo~tagem, e não de p~oeu~a da e~iatividade. No ~o, Ewo~on 

e o inve~~o. Ete vai e aeompanúa a t~ibo no~ ~eUh hãbitoh, e 

dent~o deJh e~ hãóitoh e. que ete te vanta ah ve~dadeh maio~M.11 

A "face do devoto" e a "face do artista" 

Segundo Clarival, toda pesquisa tem um seguimento. "Toda 

pesquisa leva a um campo de resposta" ... Ele criticava o fo 
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tógrafo profissional que "pega uma imagem e bota de frente, 

sempre na frontalidade excessiva ... como se fosse para identi 

ficação de matéria". 

Uma ~magem, qualque~ ~magem, tem 360 g~au4 de o6e~ta. E, 
a4 veze4, quando t~abalno ne~4a4 ~magen4, 6aço ~640. Qualque~ 

que 4eja o tamanno. Vou explo~ando. P0660 m04t~a~ pãg~nM do 

meu l~v~o, em que eu e4tava na 4egu~nte 6~tuação: hav~a urna 

imagem belI46~ma no ehamado MU6eu de Go~ana, no No~de6te. t 
da N046a Senho~a do R06ã~~o. T~nna 120em de altu~a, e e~a de 
urna ~g~eja de6at~vada. Não hav~a luz nennuma. E46e mU4eu e6 
tava tão a~~u~nado quanto a ~g~eja, t~nna apena6 a eobe~tu~a 

pa~a não pe~de~ 6ua4 eO~6a6. Tive que ea~~ega~ a4 peça6 pa~a 
6o~a da ~g~eja. Logo de6eob~~ que de~xando a ~magem junto ã 

po~ta dava uma eena ext~emamente eu~io6a. t eomo 6e 6044e a 

dona da ea6a, al~ no eanto da po~ta. E al~ me6mo eomeee~ a 

g~~an eom a ~magem eomo 6e ela e6t~ve46e 6e mov~mentando, e a 

ultima 6otogna6~a 6o~ dela, de e06ta4, ent~ando! 10 auton e~ 

tã 4e ne6en~ndo ã4 ~lu6tnaçõe4 y!-g6 486, 487 e 488 l1a.6 pãg~Ha.6 

300 e 301 do volume I de NORVESTE HISTóRICO E MONUMENTALI. 

Quen d~zen, en~ou uma v~da e6panto6a. Ma6 eu não e6 
tava de modo algum 6azendo gnae~nha eom e66e movimento. Eu e6 
tava pela pn~me~na vez podendo abo~dan uma te6e que mant~nha, 

e q ue ehame~ "d 6aee do de voto e a 6aee do ant.üta". A 6a.ee 
do devoto ê voeê ve~ a ~magem de 6~ente e p~onto. Faz a 6ua 

onação, 6az a .6ua devoção, tenm~nou. A 6aee do ant~.6ta ê a 

6aee don.6al, onde ele p~nta de um modo ab.6t~ato, eom de6enho4 

ab6tnat0.6. Agona, e66a 6aee não apaneee. Po~que ou e.6tã no 

n~eho ou e6tã no altan. A nao 6e~ que ela e6teja no andon, a.I 

hã uma pO.6~~bilidade. Ma6 na6 ~magen6 gnande6 não apaneee. Fo~ 

aI que a6~nme~ que o exeneIe~o da p~ntu~a no B~a6~l, na êpoea 

em que a ~ma9em pnedominou eomo a man~6e6tação a~tI.6t~ea p~~~ 

eipal, 6o~ a p~ntu~a, a e6tatuãn~a, a e.6eultu~a, que ê a L~a 

g~l1ãn~a. Então, a p~ntuna 6e exe~eeu na .6upe~6Ie~e do.6 ma.n 

t06. Sobnetudo na6 e06ta.6. E~a uma p~ovoeação e~têt~ea de 



.55. 

naze/[. a c.o.i...6a, po/[. p/[.aze/[., um p/[.oble.ma me/[.amen:te do a/[.:ti.l.da, 

no qual ele não e.6:tava .6endo pago pa/[.a aqu.i..l0 7 e~:tava dando 

de .6.i... 

E.6.6a c.a.6ual.i..dade me :t/[.ouxe uma .i..lu.6:t/[.ação de.6.6e na:to. 

AJ.. logo .6e pe/[.c.ebe que a.6 c.o.i...6a.6 não .6ão a.6.6.i..m :tão .i..J:lúde~. 

Tem que :te/[. uma o/[.dem de pen.6amen:to, p/[.eg/[.e~.6a 

pO.6.6a d.i../[..i..g.i../[. na opo/[.:tun.i..dade • 

-e c.la/[.o, que 

... O no:tõg/[.ano p/[.on.i...6.6.i..onal pe/[.de po/[.que o hi.6:toJ[.,,[ado/[. o 

manda naze/[. um 

ele naz o quê.? 

60/[./[.0, ele va.i.. 

.6e/[.v.i..ço, po/[. exemplo, ap/[.e.6en:ta/[. uma .i..g/[.eja. E 
Faz o e.p.i..c.en:t/[.o. I.6:to e c.lã.6~.i..c.o: .6e :tem um 

baze/[. c.e/[.:t.i..nho o 60/[./[.0. Ma.6.6e voeê. pen.6a/[., o 

no/[./[.o e urna one/[.:ta que o a/[.:t.i...6:ta, o au:to/[. daqu.i..lo, 

voc.e na.6 .i..nn.i..n.i..:ta.6 pO.6.i..çõe.6 que voc.ê. pO.6.6a a.6.6um.i..~ 

.i..g/[.eja. Po/[. que não no:tog/[.ana/[. o no/[./[.o na.6 vã/[..i..~ 

nez pa/[.a 

den:t/[.o da 

pO.6.6.i..b.i..l i: 
dade.6 que voc.ê. :tem, c.om a .6ua mãqu.i..na de.6.6a ou daquela mane.i.. 

/[.a, ac.e/[.:tando e.6:te ou aquele obje:to? E voc.ê. en/[..i..quec.e .i...6.60 

e.6pan:to.6amen:te, po/[.que voc.ê. c.o.i..nc..i..de c.om a .i..n:tenção .i..mplJ..c..i..:ta 

do p/[..i..me.i../[.o au:to/[.. E.6.6e e o nundamen:to.11 



CAPITULO 111 

O crítico de arte: um educador 

Um ano após a morte de Clarival, Erica descobriu um manus 

. , 1 d d 17 crlto sem tltu o e sem ata, que nos entregou para estu ar. 

Poucos dias antes, pesquisando seus cadernos de recortes 

de jornais, havíamos descoberto uma crônica de crítica de ar 

te do autor, publicada no Diário de Notícias de Salvador e da 

tada de 2 de novembro de 1958: Laszlo Meitner, pintor e in

ventor. Sobre o recorte de jornal, um pouco acima do título, 

escrito com tinta azul: "Esta foi a minha primeira crônica de 

crítica de arte. (as) Clarival". 

Pelo conteúdo do manuscrito· descoberto por Erica,por duas 

referências que o mesmo traz, e pela leitura de recortes de 

jornais da época, encontrados nos cadernos do autor, nao nos 

foi difícil chegar ã data de nossa descoberta: cerca de 1960, 

Clarival com 42 anos. 

Não sabemos porque o texto nao foi publicado. Tudo indi 

ca que ele tenha sido escrito num momento importante para a 

vida de Clarival: o da passagem da Medicina para a Crítica de 

Arte. Ele tinha consciência do momento que estava vivendo, 

pois já tinha atingido "a suficiência e ordenação de conheci 

mento necessários para exercer publicamente, e sob a respons~ 

hilidade de autoria, a avaliação cultural da obra alheia." 
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Mas, na Salvador dos anos Sessenta, os "jovens zelosos da 

boa cultura e da adequada formação para um crítico de arte'! d~ 

nunciavam e lamentavam o aparecimento tardio de Clarival, "um 

improvisado sem o atributo de formação que deveria ter acont~ 

cido na mocidade" e "uma presença inadequada - 1 9 por ser -me 

dico, 29 por ser amador e corpo estranho numa comissão prep! 

radora de um museu de artes" ... 

Para nós, o interesse maior está no fato de que o texto 

descoberto é um dos e.xemplos mais elucidativos de nossa tese: 

a de que Clarival foi, antes que médico, crítico,historiador, 

iconógrafo de arte, fotógrafo-documentador, desde sempre um 

grande educador. Escrevendo a sua defesa, ele, melhor do que 

ninguém, vai nos mostrar que 

a co n:tempoJz.aneidade da.6 aJz.:te.6 não eaJz.e.c.e de. in:t'é.Jz.pJz.e.:t·e·~oil:tJz.a. 

du:toJz.e.6, pOJz.e.m, de veJz.dade.iJz.o.6 e.duc.adoJz.e..6. 17 

Clarival nos ensina que "sendo a principal finalidade do 

crítico moderno educar o seu pGblico~ seu trabalho só será va 

lido se preencher as seguintes qualidades: 

al lleJz. c..e.aJz.o em lle.u pe.nllame.n:to e. em lle.u voc.aó.u.e.ã.Jz.i.o; 

b) .6e.Jz. pJz.ec.illo e.m .6uall in6oJunaçõe.6, não impoJz.:tando llua PE.. 

.6ição e .6ua.6 pJz.e.6e.Jz.~nc.ia.6; 

el . .6eJz., hone.ll:tame.n:te., um inc.e.n:tiva.doJz. da c.Jz.iação e. da pJz.E.. 

dução aJz.:tZll:tic.a loc.al; 

dl lleJz. dellpJz.ovido de. anlle.ioll de no:toJz.ie.dade. e. de. au:toJz.ida 

de., a 6im de. não doutJz.il1.aJz. vic.iolla.me.n:te .606.lLe o pilb.e.:f. 
17 c.o. 
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E dessas qualidades que vai tratar o texto. Ele nos fala 

da linguagem apropriada do crítico de arte ao público que se 

destina; das diferenças e das convergências entre o crítico 

de artes com posição oficial e profissional desse afazer e os 

livres comentádores de artes; da missão que o livre comenta 

dor de artes realiza dentro do vazio onde deveria estar cum 

prindo o dever do crítico de arte; da isenção, que não existe, 

em crítica ou em comentário de arte, em face de uma obra coe 

tânea; da melhor forma de um crítico ou um comentador de arte 

trabalharem por uma causa mais nobre: incentivando a produção 

artística local autêntica. Do barroco como único estilo de ex 

periência européia suficientemente flexível para ser de campo 

simétrico, e nele nos expressarmos (justificando seu "apoio 

sistemático e entusiástico a todo artista que proceda de raiz 

barroco-brasileira e que se manifeste nesta seiva"). 

Fala-nos, ainda, do "acontecimento publicação" que nao -e 

essência para a inteligência; da suficiência e da ordenação 

de conhecimento necessários para se exercer, publicamente, e 

sob a responsabilidade de autoria, a avaliação cultural da 

obra alheia. 

Lá pelo meio do texto, Clarival transforma o seu comentá 

rio em depoimento autobiográfico. Faz um breve relato de sua 

vida como médico, que vive de empregos públicos para os quais 

fez concursos, e de uma modesta clínica e de repente -e sur 

preendido "escrevendo fantasias, memorialismo, poesia maluca 

e alguma coisa mais que não sabe dizer se é crítica de arte". 
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E se defende por nao ter escrito crítica mais cedo: 

'" Publi~a~ ~edo não e uma expe~iên~ia no~mal da juvent~ 

de; é ao ~ont~ã~iol a ~ua ~e~~açao. Há, po~ventu~a, ~nnãn~ia 

no menino p~odZgio? Ne~te eu não ~on~igo ve~ in6ân~ial vejo 

~omente ~eu~ õ~ulo~ de a~o pe~ado. 

E o ato de publi~a~, i~to é, o de a,6,6umi~ ~e.~ponl:ia6ilidE: 

de ex~e,6,6iva, impli~a numa ~o~~ida ã l:iu6i~iên~ia. Como ~el:iul 

tado, vê-l:ie o jovem, o qua,6e-menino, at~elado aOl:i ~omp~omi~ 

l:iOl:i de l:iu6i~iên~ia e o~denação e ao ,6uplZ~io da idéia de l:ieg~ 

~ança. 

Se ele não teve tempo pa~a, pou~o a pou~o, 6aze~ o ,6'eu mun 

do inte~io~, ele há de vive~ ~omo penet~a do~ demail:i. 

o ~aminho, poi,6, é l:ie in60~ma~, le~ de,6b~agadamente ao po~ 

to de anula~ a ~onl:it~ução do ~eu ego pa~a exi~ti~ ~omo inqu{ 

lino de out~Ol:i. 

A el:i,6a ent~ega, po~ tão pou~o p~eço, da melhD~ pa~te da 

~~iatu~a, ~hama-l:ie, em linguagem p,6i~al1alZti~a, c.a,6t~ação da 

pe~,6 o nalidade. 

A manei~a ~omo l:ie p~o~e,6,6a é muito ~ompli~ada e enevoada. 

Um jovem não 6az i~to l:iozinllO. Vá~iol:i o 6azem ao mel:imo tempo. 

Fo~mam g~upOl:i, -~a~a~te~izam ge~açõel:i e ... o pio~, l:ião ampa~E: 

dOl:i, e,6timuladol:i e p~emiadol:i pelol:i mail:i velhol:i, gVLa1.mente. ~eM 

p~06el:i~0~el:i, que lhel:i apa~e~em ~omo ~olul1al:i de l:iu6i~iên~ia e 
de o~denação quando na ve~dade l:ião d~amal:i de 6~ul:it~açõel:i. 

A expe~iên~ia del:iejável pa~a o jovem é ~~ia~, mve~;ag~!
di~ e duvida~. Veve~iam Ol:i mail:i velhol:i, Ol:i al:il:iim chamadol:i "já 

~ealizadol:i", apenal:i l:i up~Z-lol:i de ~onhe~imentol:i, de e.xp~ênc.ia, 

ma~ nun~a t~anl:i6e~i~ a elel:i o veneno da idéia de l:iegu~ança. 

Como tal idéia é enl:iinada ex~lul:iivamente pelo 60~ne~ime~ 

to de. in60~maçõe~" il:ito é, at~avél:i de expe~iên~ial:i alheia,6 po~ 
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~ algum cni~énio conhagnadah, ex~ingue-he no jovem o imp~o vUa 

~ivo e inovadon em ~noca da a~i~ude de conhamo de in60Jo'naç.õu. 

Ninguém, em nOhha ~enna, leva Oh meninoh ao convlvio dOh 

an~ih~ah que cniam, que inven~am, nem hiquen Oh leva ãh obna~ 

de an~e~, que podeniam enniquecen heu mundo in~enion. 

fle~ 6icam pne~o~ ãh halah de aula e aOh connedoneb decon 

venha, onde necebem in60nmaç.õe~ em 60nma de ~ex~o, de ne6enê~ 
cia, de nome de au~on e de encômioh. 

Qual o e~~udan~e de ginãhio que não ~enia ouvido de heu 

pn06e~-6on que a pin~una gnega ena ~ão pen6ei~a e excel~a a po~ 

~o de con6undin um vihi~an~e de Fidia~ no a~o de aónin uma con 

~ina? f, o que i~~o ~em que ven com pin~una? 

Nenhum jovem apnende a valonizan a vivência cnia~iva do an 

~ih~a. Todo~ apnendem hih~õnia dah ante~ po~ beu co~~o ane 

d '-+' 17 
0-1....{ ... cO. 

Mais adiant~, ele afirma: 

An~e não ~06~e pnogneh~o. Tnan~mu~a-be,pe!l.io_dica.mcn~e, 

em novah exp~ehhoeh e ho!uç.õe~ po~ neceh~idade da con~empo~~ 

neidade. O que não ~igni6ica p~ogne~~o, POih não co~~e~ponde 

a uma aqui~iç.ão nova capaz de nega~, anula~ e hub~~i~ui~ a ex 
peniência p~eg~e~~a no hen~ido da u~ilidade. 

Um q uad~o de nOhh o~ diah não é maih ú.~il que um da Renah 

cenç.a, po~que ambo~ nao ~onam 6ei~oh como u~ilidade. 

Toda e qualque~ coiha que ~e po~~a iden~i6ica~ como 06~a 

de an~e, 6ixa-he como pa~nimônio e~~é~ico, imu~ãvel. 
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E via a mesma ocorrência na poesia escrita: 

Cada e~t~lo de epoea, eada ea~ãte~ do tempo, ~e6lete 

o homem em ~eu momento. 

A g~andeza da ~magem poet~ea e~tã em .6ua nudez, a.6.6~m eo 
mo a dah e.6tãtuah g~egah, ahh~m eomo a da p~õp~~a poeh~a g~~ 

ga. 

Não e adm~h.6Zvel, pa~a o ponto-de-v~hta de nOhhO eomentã 

~o, veht~~ nOh~a ~magem poet~ea eom a ~magem he~dada,qu.e, po~ 

qual~dade e nua. 

A pa~te val~oha da he~anç.a, hab~tualmente negligenúada ou 

não pe~eeó~da, e a hua eonduta, mah nunea o heu a~~emedo. 

Caóe ao a~t~hta, ao poeta e ao 6~lõh06o 6aze~em o mehmo 

que 6a~~am Oh g~ego~, mah não ~m~ta~ hua.6 eO~.6ah 6e~tah. 

Faz, ainda, uma advertência: 

Vehde que nenhum ~~~tema edueae~onal eonduz o jovem no hen 

t~do de .6e ~nteg~a~ i v~da e ao ee~ne dOh a.6huntoh que p~e6~ 

~e e ~~oeu~a, v~vendo-o.6 ~nten.6~tiamente e eom tal mate~~a eo~ 

t~undo o heu~, a g~al1de ma~o~~a h...ã de at~ng~~ Oh ehtadnh 

de hegu~anç.a e de ~u6~e~~ne~a po~ at~~butoh ~nd~~etoh. 

Sua o~denaç.ão he 6az qua.6e hemp~e em ~eg~~t~o e~onolõg~eo, 
qua.6e hemp~e em e.6e~ta de taóel~onato e ma~6 mode~namente em 
eõd~g Oh, em 6.i.glah e em 6~eh...ah, ate h oó ela.6h~6~eaç.ão de.e~mal 

me.eani.zada. 

N~nguem .6e. .6e.nt~~ã he.gu~o no que. e.he~e.ve., hOÓ~e. aJLtu, po~ 

e.xe.mplo, he. não de.mol1.6t~a~ .6u6ie~~ne~a de. ~e.6e.~~neia6, eita 

ç.Ôe.6 e. eon6~onto.6. N~nguêm demon.6t~a~ã o~de.naç.ão .6e. não ~eve 
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la~ me~odo, QonheQimen~o o~ganizado, in6o~mação pau~ada. f~e~ 

~e a uma ob~a de a~~e ~emo~ doi~ Qaminho~: identi6iQã-la Qomo 

obje~o-aQon~eQimen~o Qul~u~al, indiQando ~ua~ ~aZze~ e in6luê~ 

Qia~, ~ua~ dependênQia~ e~Qolã~~iQa~, ~ua~ ~imili~ude~ e ~ua 
p~oQedênQia. No ~egundo Qa~o, ~e~~a-no4 Qomple~ã-la em ~eu~ 

in~en~o~, i~~o e., 6aze~ a pequena pon~e en~~e o p~opõl)i~o do 

a~~~~a e ~eu públiQO a 6im de 6aQili~a~ o ~eu QiQlo Qon~em 

pla~ivo, pa~a o qual 60i 6ei~a e exi~~e. 

No~e-~ e q ue ~ e o Q~Z~iQO ~ e p~eo Qupa em de~~ama~ e~adiça.o 

- .segu~ança e ~u6iQiênQia, o~denação - Qo~~e o ~i~QO de ~epu~ 
~a~ a ob~a de a~~e ~ob oen~ul&o de ~ua~ in6o~maç~e.s. 

P~oQede~ do modo OpO~~O, i~~o e., 6aze~ a pequena ponte, e 
mui~o mai~ di6ZQil. t ~a~o, in6 elizmen~e. Ve mo do ge~al aQo~ 

~eQe ~a~diamen~e, quando o a~ti~~a jã e~~ã mo~to, ao ~empo em 
que .ôua~ in~ençõe~ ~e ~o~na~am ~~aduzZvei~ e a~~imilã.vei.s.17 

o Crítico Clarival está certo de que "o entusiasmo que se 

pode ter pela obra artística local, em qualquer meio de pr~ 

gresso reduzido, é sempre uma atitude certa e profícua". Todo 

o tempo está dirigindo a sua mensagem ao crítico de arte que 

vi ve 'num "país de apenas quatro séculos, com alguma experiê,!! 

cia cultural e .cOJU elevado interesse em sua manifestação ar 

tística mediante a qual poderá obter consciência e liberta 

ção." 

Nesse meio, afirma, cabe aos "artistas a motivaçao de sua 

história, de seu ambiente, de seu conhecimento, de sua tradi 

ção, de suas crenças e de suas heranças. Essas coisas fazem 

o lastro de sua manifestação e bastam." E e.xemplifica: "Nenhu 

ma escultura africana necessitou ter por base urna outra torêutica, para 

ser bela e grandiosa." 

l 

I 
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I~to não impede ao a~ti~ta loeal p~oduzi~ bem, _inda me~ 

mo quando t~abalhando ~ob~e modelo eultu~ado, i~to e, tomado 

dout~a 60nte e a ele ent~egue eomo via de exp~e~~ão. 

At~avé~ do ~ine~eti~mo o a~ti~ta ingênuo loeal pode de~en 

volve~ ~ua e~ia~ão, to~nando-a mai~ ~iea pela ~oma de at~ibu 

to~ . 

Ent~etanto, pa~a que i~~op04~a oeo~~e~, é neee66i~io ao 

modelo dado eompo~ta~ 6aeilidade de exp~e~~ão, 6lexibilidade, 

de60~ma~ão 6ieil e p~oveito~a, ~upe~61uidade e 6aeilidade de 
.inten~õ e6 • 

Tal jamai~ oeo~~e~ia ~e ao B~a~il tive~~em t~azido eomo 

pad~õe~ de ob~a a~tI~tiea ~eligio~a 04 modelo~ gõtie06, ~omâ 

nieo~, neoeli~~.ieo~. 

Qualque~ um de~~e~ e~tilo~ ~ep~e~enta e~tado eultu~al do 

p~oee660 h.i~tõ~ieo eu~opeu e ~ua impo~.i~ã.o a um povo e~t~anho 
a e~~e eu~~Zeulo, em no~~o ea~o um povo em ge~ta~ão de t~ê~ 

ba~~iga~, have~.ia de ~e~ ea~t~a~ão da mani6e6ta~ão a~tI6tiea 

exatamente eomo aeonteeeu em todo~ o~ exempl06 de 6ua oeo~~ên 

eia. 

Po~ 6elieidade t~ouxe~am-no~ apena~ o ba~~oeo, em ve~dade 

o unieo e~tilo da expe~iêneia eu~opéia ~u6ieientemente 61exI: 
vel pa~a ~e~ de eampo ~imét~ieo, e nele no~ exp~e~~a~mo~. So 

6~emo~, também,- uma longa etapa de ~ua de~t~ui.~ão e nega~ao, 

ma~ na data atual ~e~~u~gimo~ em ~eu p~e~tIgio e ~ua~ ~azõe~. 

Ne~ta altu~a do eomenti~io ji podemo~ indiea~ que, em ~e 

6e~êneia ã~ a~te~ eontempo~ânea~ o e~tieo e o liv~e-ati~ado~ 

di~põem de um e~ité~io pa~a ineentiva~ o a~ti~ta loeal. Ba~ 

ta, po~tanto, identi6iei-lo na~ ~aZze~ de ~ua~ motiva~õe~, na 
qualidade de 6ua~ inten~õe~. 

De minha pa~te, no~ limite~ de um eomentado~ "6~ee-iane~", 

apoio ~i6tematiea e enÍ.u~ia~tieamente todo a~ti~ta que p~oe! 

da da ~aiz ba~~oeo-b~a~ilei~a e que ~e mani6e~te ne~ta ~eiva. 
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Lamento, igualmente, a todo out~o a~ti~ta, de muito me~i 

to ou de me~ito nenhum, que ~e p~opo.nha ab~o~ve~ a~ exp~u~ou 

cultu~ai~ dout~o~ p~oce4~04 hi4tÕ~ico~, que em nada pa~tic~ 

pam de no~~a viv~ncia e em nada ~ealizam no ~entido de no~~a 
libe~tação. 

Vi~-~e-ia, pa~a conte~tação de44e impul~o apa~entemente 

"nac.ionali.6ta", que não 4e pode nega~ a libe~dade da mani6e~ 

tação a~tI~tica, em qualque~ e.6tilo, em qualque~ exp~e~~ão. 

Re4ponde~ia que não há. libe~dade alguma onde há. ~uómiMão, 

onde há. cõp~a, a~~emedo e mai4 ainda o t~emendo equIvoco de 
con6un~~-~e p~og~e~~o com evolução. 

nuco . .. 

Um conhec~mento ext~emado de que temo~ um te~ou~o em nOl) 

ljO pa~~ado, v~olado po~ longa 6a~e e de novo . ~eljplande.6cente 
ao~ nO~40~ olho.6, leva-me li con4cie.ncia del)ta de.te~minaçã.o: 

.<.nce.ntiva~ e. e.nalte.ce~ a ob~a a~tI4t.<.ca local aut~nt.<.ca.17 

Clarival já estava, a esta altura, preparado para fazer a 

defesa da manifestação artística mais autêntica em sua época: 

o abstracionismo informal, estilo sobre o qual já vinha escre 

vendo, há algum" tempo, nos suplementos literários e de artes 

dos jornais baianos. 

Não e d~6Ic'<'l ~e. e.4tuda~ a ob~a do pa~~ado de.~de. quando o 

ve~bo que. tocou o a~ti4ta já. ~e. acáa integ~ado na 

da c~Itica. 

linguage.m 

Não e d~6Zc~l ~e. e4tuda~ a ob~a coe.tâne.a que. ~e. e.xp~e.lj4a 

na l~nguage.m do pa~4ado. 
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Vi6Zeil, devo ~epeti~, ~ t~aduzi~ a ob~a do p~ebente pa~a 

a linguagem atual e e qua~e impo~~Zvel t~aduzZ-la pa~a a lin 

guagem do amanhã. 

Todavia, tal e~60~~0 deve ~e~ enn~entado. O eonheeimento 

da hi~tõ~ia da a~te ajuda muito, do modo que o eonheeimentoda 

gen~tiea aj uda o e~tudo do~ p~oblema~ da h~eciUoJúedade. Ma~, 

do me~mo modo que oeo~~e em eiêneia, o 6ato e~tudado inte~e~ 

~a pelo que lhe e~tã implZeito e não apena~ pelo que e~tã in 

6o~mado. Toda aten~ão deve ~e~ di~igida ao objeto-aeontee{ 

mento. Se, po~ aea~o, exp~e~~a~-~e em linguagem pa~4ada, en 
tendê-lo ~ 6ãeil, não e~ia p~oblema! Se, al~m de ~'ua4 ama~ 

~a~ e natu~ai~ liga~õe~ ~evela~-~e em ve~bo p~õp~io, i~to 

que deve ~e~ denuneiado, enalteeido, po~que i~to ~ p~uen~a do 

homem em 4ua qualidade magna de inventa~. 

-e 

o ideal ~ e~ia ao a~ti~ta inventa~, e ao e~Ztieo due06~. 

E melaneõlieo ~abe~-~e que o e~Ztieo de~eja d~5~eea~, anu 

lando ou at~a~ando, ~em o ~abe~, o eielo da eontempla~ão. Po~ 

tanto, pa~a a atitude de e~Ztic.a de~ejãvel, aeon~elhamo~, p~ 

mei~o, dividi~ em pa~te~ iguai~leitu~a e eonvZvio. Leitu~a 

ou in6o~ma~ão de modo ge~al, o~ientada ~ob di~eiplina e eon
vZvio, ou ~imple~mente vivêneia, o~ú!_ntada ~ob inteligeneia. 

ConvZvio eom a ob~a de a~te do pa~~ado, eonvZvio eom a ob~a 

de a~te atual e eonvZvio eom o a~ti~ta e ~eu~ p~oblema4. 

Inelu~ive ~onvZvio do p~õp~io lavo~ ~em a p~eten~ão de ~e 
6aze~ uma ob~a de a~te, ma~ pa~a ~e ap~ende~ o a~te~anato de 
onde eventualmente e epi~odieamente ~aem a~ ob~a~ de a~te.17 

Voltando aos tempos do Recife, Clarival narra aspectos de 

sua formação médica e literária e conta, com muita beleza, co 

mo foi sua formação de intelectual, na capital pernambucana, 

freqüentando quatro grupos (suas quatro "uniyersidades"): o 
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de Gilberto Freyre, o de Evaldo Coutinho, o de Willy Levin e 

o do poeta e engenheiro Joaquim Cardozo - "o acendedor de Iam 

piões, a maior de todas as universidades" pelas quais passou, 

"por sua erudiç.ão, o seu conhecimento de história e de filoso 

fia, com o qual ele abria caminho para a manifestação da mo 

dernidade, em tudo" ... "O primeiro, e quase o único que co 

nheci em artes modernas, cuja conduta reportava is mesmas ra 

zões estéticas do passado". 

Com Joaquim Cardozo, Clari vaI aprendeu que "atualidade das 

artes era o reencontro de razões, a harmonia de urna continui 

dade ... " 

Urna experiência corno a que Clarival teve no Recife, dos 

anos Trinta, "não se faz sob métodos, não compra suficiência, 

menos ainda segurança. Mas confere ordenação". 

Con6e~e a atitude contemplativa com o~ olho~ que o~ me~ 

t~eJ.j no~ dão. Con~t~õi a ~e~énidade, a 6alta de pfteJ.j~a, o ag!r.E:. 

do do· ~ecolhÁ..mento, a e~peJta, a p~e~enç.a inapa~ellte, a em6~ia 

gu~J.j e o ~onho 6o~a da~ viJ.jta~, a dimen~ão completa da viv~n 

cia muito alem "do qual1to mede a iI16o~maç.ão, e po,'tveJ:tu~a tam 

bem con~t~õi a mel1~agem p~õp~ia.17 

Na altura de sua maturidade "de maior de quarenta, e com 

um acervo coletado por mais de um quarto de século,reclusame~ 

te, "Clarival sente-se "até mesmo capaz de dar Ur.J conselho aos 

jovens: 
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E~~a ~xp~~iêneia, i~~o é, a o~denação, a ~e~enidade, não 

é um mé~odo ~eeomendãvel quando o indivIduo vi~~ ~ealiza~-~e 

p~oni~~ionalmen~~ ou ~epu~av~lm~n~ew t po~ demai~ in6~u~In! 

~o ~ a~~i~eado. 

Aeumula~ vivêneia~ até ~~an~bo~da~ a ~aça, l~va o~ ou~~o~ 

a apon~a~~m a maneha de vinho na ~oalha e diz~~em: ele nao ~a 

be 6ebe~, não ~abe ~~ ~~~vi~, é um imp~ovi~ado! 

d - - 17 E ~o o~ ~~m a ~azao. 

Ciência e Arte j Corpo e Alma 

Hoje, o grau de especialização adquire tal conotaçio, em 

nossas universidades, que o jovem, ao entrevistar um intelec 

tual formado há mais de meio século atrás, tem o direito de 

ficar perplexo. 

Isto ocorreu muitas vezes com Clarival. Eram freqüentes 

as perguntas sobre o início de sua carreira de médico, no Re 

cife, 'na mesma epoca em que trabalhava com Gilberto Freyre em 

suas pesquisas sociológicas e "aí de repente entra (de novo) 

pela Medicina" (como disse certa vez urna jovem que o entrevis 

13 tava). 

Nosso convívio com Clarival nos permite afirmar que ele 

jamais fez esta separação entre Ciência (Medicina ou qualquer 

outro campo) e Arte. Mesmo quando estava mais voltado para a 

Medicina, nunca deixou de ter um interesse pelas coisas das 

artes: "Numa época, eu lia muita poesia, lia muito romance, 
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-~ mas deixei de ler essas coisas e comecei a comprar livros de 

arte. Comecei a ter um prazer enorme em procurar livros e ler 

sobre arte".ll 

o convívio de Clarival com os artistas começa no Recife, 

ao tempo em que ele era estudante de Medicina: 

Um dele~ 6o~ o Augu~to Rod~~gue~ lo 6undado~ da E4eolinha 

de A~te do B~a~~ll, ma~ mu~to ma~4 do que o Augu~to RodJúguu, 

o pa~ dele, que e~a um velho dent~~ta, t~aduto~ exVww~~~o 

de Ve~la~ne. Ele ganhou uma am~zade po~ m~m eno~me e eu en 
t~ava em ve~dade~~o~ devane~o~ pa~a le~ a~ t~aduçõe~ que ele 
6azia de Ve~la~ne. Um out~o, Mateu~ de L~ma, que 6o~ o p~ 

me~~o poeta eone~et~4ta no B~a~~l, ~~mão de Jo~ge de L~ma, nu~ 

ea teve ~uee~~o. Até o ano pa~~ado ele e~a v~vo, não ~e~ ~e 

mo~~eu, e4tava mu~to velh~nho. Mateu~ de L~ma t~nha o ~eu la 

óo~atõ~~o me..d~eo e gua~dava a4 poe~~a~ c.onc.~et~~ta~ que me mo~ 

t~ava. Tenho a ~mp~e~~ão de que nU~ a~~~m um anjo v~4~tado~ 

de4~a~ pe~~oa~ que p~ec.~~avam de aud~tõ~io, eu p~ee~~ava c.onhe 

c.e~. Mateu~ de L~ma pa~~ava d~a~ e d~a~ pa~a c.on4t~u~~ uma 

poe~~a eom e~~e ~e~ultado nonétic.o, po~que não e~a ~eu p~op~ 

~i..to g~ã.6~c.o, em6o~a ~eja c.onc.~et~~ta: E4~a e.. a "Canção do B~ 

ço": "Nina :men~na, Nena/Nena, men~l1a, nil1a". P~onto. E vo 
eê ~epete ~~~o na 6o~ma que qui~e~ e dá uma ~onânc.~a mág~ea 

que e o que ele p~etendia. E~~e e~a o Mateu~ de L~ma, eompl~ 

tamel1te d~ne~ente do i~mão, e~tá ~e vendo. O out~o 6o~ Lui~ 

Soa~e~, p~nto~ de o~ige:m po~~~vel:mel1te po~tugue~a, homem 6~an 

eo, mu~to 60 nito, 6~no, que te ve e~ eola~dade em Pa~1.4, e que 

e~a p~06e4~o~ de de~enho e p~l1tu~a 110 jeito qua4e aeadêmieo. 

Ve ~epente e~~e homem ~ompe c.om tudo, aee~ta uma m~~é~~a to 

tal e pa~te pa~a Ó aze~ o po vo na ~ua em CaJtl1aval. Eu. tenho ag~ 

~a notogJta6ia~ de algun~ quad~o~ dele, que c.on~~deJto de uma 

beleza muito e~tJtal1ha e muito pujante. E uma p~l1tu~a exp~e! 

~iol1i~ta, vam04 adrnit~~; ma~ e.. a 60Jtça de povo na Jtua,l1aquelu 
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elube~ de Cannaval. Nunea o Cannaval teve aquela intenpnet~ 

çao tão violenta. Uma maténia eultunalmente diven~a. E~~e ho 

mem ~õ eneontnou me~mo ~~é~a pela 6nente. Nunea teve menea 
do, nem entendimento. Ma~ pana voeê avalian quem ele ena~ lhe 

eonto uma hi~tõnia agona e voee 6az todo o ~eu eãleulo. 

Houve uma pnimeina expo~ição na vetu~ta eidade de Belo 80 

nizonte. Ena jovem, ma~ Belo Honizonte já. na~eeu eomo u:tã ... 
Uma expo~ição eom pnopo~ta de ante modenna. I~.6O em 1944-1945, 

pon aI. Imagine ~õ. Pnepanava-~e o tennitõnio de ~impali.a. p~ 

na o O~ean Niemeyen e, pela pnimeina vez, Belo Ho~zonte nee~ 

benia uma expo~ição de ante modenna. O modenni~mo 60i iniei~ 

do em 1 '1-22. Olha o tempo da tnadieional 6amllia mineina gua!!: 

dan... E ~e 6ez uma expo~ição de anti.tita~ do Rio de Janeino. 

O LuI~ Soane~ e~tava vivendo no Rio de Janeino,jã ,no .6eu~

de-vida, paupénnimo, 6azendo ~ua~ eoi~a~ de Cannaval. Num de 
tenminado ambiente ~e 6ez a tal expo.6ição de ante modenna, a~ 

~im ehamada, e o quadno e~eolhido pela tnadieional 6amZlia m~ 

neina pana neeeóen um bi~tu~, um eonte total de.6~a tela 60i 

exatamente o dele. AI voeê já. imagina o homem. Não e~tava 

pnovoeando ninguém, nada, ma~ e~~ava de 6ato nompendo eom o 

bom eompontamento mineino da épo ea. VaI vo eê avalia o que ele 
ena. E ele, eoitado, não deixou uma obna ~u6ieiente pana p~ 

den ... En6im, obna pendida ele tem, ma~ no meu livno ponho M 

60togna6ia~ que 6iz de ~eu~ tnabalho~ e tenho o maion ~e~pe~ 
11 to po~ ele. 

Clarival esti se referindo aqui is ilustraç5es l6Q e 161 

do volume 111 de Nordeste Histórico e Monumental (obra póst~ 

ma), onde ele reproduz dois quadros de Luis Soares. O primei 

ro, "Carnaval: frevo no encontro de blocos", é um óleo sobre 

tela. Neste, o artista, ao invés de assinatura, se faz em au 

to-retrato no canto inferior direito, misturado ao povo. O se 
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gundo, um guache assinado LUISOARES, no canto inferior direi 

to, sem data, tem o título de "Bloco Carnavalesco dos Lingu~ 

rudos" (do Recife). 

PenQy Lau 60i outno amigo que t~ve, eXQelente de~enhi~ta, 
mu~to d~hQ~pl~nado. Vehenhava pana o IBGE, pana o rnht~tuto 

do AçúQan e do ÃlQool. Ele tem vãn~oh l~vnoh, uma pnodução 

enonme, de um detalh~hmo neal~hta mu~to Qunio~o. Não ena de 
modo nenhum um gnande talento, apena~ um de~enhihta netnat~~ 

ta. Outno: Hélio Feijõ, um POUQO ma~h modenno~o, ma~ também 

apagado. Lula Candoho Ayne~: também QomeQei a e~Qneven um 

livno hobne ele, no tempo em que ele 6az~a uma ehpéQ~e de ant 

deQo de6ahado. Ne~te livno pego dehde o tempo em que ele ena 

Qenõgna60 no Rio de Jane~no ... 

Lula ena 6~lho de uma 6amI.lia n~Qa, mah teve um Qolap~o eQE.. 
nôm~Qo, empobneQeu e teve que tnabalhan. E em lq25 ele t~nha 
e~tado na Eunopa; em ]928 Qom a cni~e, Qom a penda da u~~na, 

já e~tava no R~o Qomo Qenôgna6o, quando QonheQeu PoJc,Ü.nML Ele 
t~nha um apantamento aqu~ em Lananje~nah, Qomo Qenôgna6o, que 

POJz.t~naJz.i 6Jz.eqüentava, e aI. POJz.tinaJz.i ehpol1taneamente Qomeçou 

a inteJz.6eJz.iJz. na obJz.a dele, enh~nando. 

Num QapI.tulo do l~v.t:.o ele QOn6ehha que 60~ POJtt~naJz.~ quem 

deu Qon~elhoh paJz.aele ha~.t:. do dehenho elegante .ou de aJz.t 
deQo.ll 

o autor refere-se aqui ao depoimento de Lula no livro de 

sua autoria - Lula Cardoso Ayres - Revisão Crítica e Atuali

dade, edição fora do comércio, patrocinada pela Construtora Nor 

berto Odebrecht, e publicada no Rio de Janeiro em 1978. Tem 

200 pãginas e 83 ilustraç6es a Cores. A segunda edição, fac

similar da primeira, foi publicada em 1979 e traz um prefácio 

(ensaio crítico) de Gilberto Freyre e um histórico do Prêmio 
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Gonzaga Duque, que Clarival recebera pela obra conjunta dobie 

nio 1977-1978, instituido pela Associaçio Brasileira de Criti 

cos de Arte com o patrocinio da Funarte-MEC. 

Lula Ca~do~o Ay~e~ pe~teneia ã ~evi~ta Pa~a Tado~ e tinha 

qualidade~ de de~enhi~ta. E~a ea~ieatu~i~ta também. Talvez a 

eoi~a maio~ de Po~tina~i no B~a~il 60i ele não nega~ o aeade 

miei~mo eomo di~eiplina e t~an~po~ta~, pa~a dent~o de uma lin 

guagem mode~na, e~~a pode~o~a a~ma que o aeademiei~mo tem, que 

6az o eo~po do de~ enho . E~~ e é o g~ande ~eeu~~ o de Poilin~: 

e~~e t~an~po~te, que não é mágieo, é pe~neitamente lógieo. Po~ 
i~~o é que ele en~inou a Lula Ca~do~o Ay~e~ a~~umi~ uma out~a 

eoi~a e o Lula fioi pa~a o No~te, po~ motivo de 6amllia naqu! 

la époea, e 6ez uma ~é~ie de de~enho~ bell~~imo~, in~pi~ado~ 

no de~enho que o Po~tina~i en~ina~a a e.te, do~ lndio~ Fulniô. 

E uma ~aç.a pe~dida, uma t~ibo já em deeompo~iç.ão total. são 

até a~~unto~ t~ágieo~, po~que é uma t~ibo que ~e pe~deu na e~ 

dogamia, eom doenç.a~ aeond~oplá~iea~, de6eito~ ó~~eo~ de toda 

manei~a. Ele 6e z e~~ e~ de~ enho~, J1;a~ de.nt~o de um g~~mo ... 
... 11 Eu dei muita atenç.ão a e~~e eap~tulo. 

Paisagem Rediviva 

Em 1962, Clarival publicou seu primeiro livro de cr5nicas 

d --. d 18 e crItIca e arte. o titulo - Paisagem Rediviva - anuncia 

va uma de suas teses, a partir dos estudos e vivências que vi 

nha acumulando, h~ varIOS anos, sobre pintura abstrata infor 

mal, para chegar à "idéia de haver, na pintura, como valor pe.! 

manente, a procura do paisagismo rediviyo". 
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Paisagem Rediviva ~ uma coletinea de parte de seus arti 

gos, na maioria publicados pelo Suplemento de Letras e Artes 

do Diário de Notícias da Bahia, entre 1958 e 1962. 

o autor reorganiza toda a mat~ria escrita para os jornais, 

selecionando aquelas que revelam o "abstracionismo informal em 

situação est~tica mais representativa de sua atualidade". A 

mat~ria reunida em livro, é dividida em três partes pelo au 

tor: 

Na primeira ele trata de temas gerais da estética contem 

poranea. Na realidade, sob os títulos de 

· Critério para a crítica da pintura abstrata 

· Estilo e invenção na abstração informal 

· Jargão para a crítica de arte 

· A linguagem do crítico 

. Presença do artesanato na temática da pintura 

· Nome e objeto 

a Meio físico e abstração 

· Paisagismo redivivo 

· Da forma bulbar 

temos os capítulos que compoem um verdadeiro manual para o 

crítico de artes, que queira enveredar por este afazer num 

país jovem de pouco mais de 400 anos. O patologista parte do 

conhecimento do corpo para o conhecimento da alma de seu povo 

e descobre as raí:es barroco-brasileiras nas manifestações ar 

tísticas abstrato-informais, em sua maior parte na Bahia. 
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o crítico Clarival nao tem o prop6sito de invalidar as e~ 

periências de artistas que enveredam por outros caminhos (e~ 

tilos), como por exemplo a abstração formal, o figurativismo, 

etc. Ao contrário, indica como "muito nobre o figurativismo-

narrativo dos ingênuos primitivos". Mas, será muito severo 

e denotará "certo repúdio pelo regionalismo que apenas expIE. 

ra o pitoresco, pelo modismo que subverte os meios naturais 

de expressa0 e pelo anseio de notoriedade que afoga os mais 

jovens". 

Na segunda parte do livro ele trata de "problemas e assu~ 

tos ocorridos na vida artística da Bahia. Discorre sobre o 

ambiente - a Bahia, sua terra natal - que vai motivar o abstra 

cionismo informal de seus artistas, como uma extensão natural 

do barroco, ã época em que está escrevendo: final da década 

dos Cinqüenta, princípio da década dos Sessenta. Ele está preE. 

cupado em "qualificar a obra de arte perante o seu momento e 

em face da cultura que procede". 

Os títulos dos capítulos que compoem a segunda parte do 

livro nos dão a diinensão dessa "ambiência" e do crítico-poeta 
.. 

que e Clarival: 

· A casa do pobre 

· A casa de veranear 

· Duendes do São Francisco 

· Frei Agostinho da Piedade 

· Mistérios de Frei Agostinho da Piedade 
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· Sobre a pintura colonial espanhola (I) 

· Sobre a pintura colonial espanhola (11] 

· Salvador e mutilação 

· Construções da Universidade da Bahia 

· Construções modernas numa cidade antiga. 

Finalmente, na terceira parte do livro, Clarival faz uma 

seleção de crônicas "motivadas pelas exposições individuais, 

ou simplesmente considerando certos aspectos da obra de al~ 

artistas, aqui desenvolvidos". Ele não pretende esgotar, nes 

tes capítulos, a atividade artística baiana, da época em que 

está escrevendo. Dá registro, apenas, a uma parte dela: 

· Um pintor palhaço (Mathieu) 

· De Castagneto a Pancetti 

· Mário Cravo (1958) 

· Jenner Augusto ()9601 

· Jenner Augusto (1961) 

· O jardim-pintura de Roberto Burle Marx 

· Confronto de dois abstratos (Cícero Dias e Antonio Ban 

deira) 

· Flávio Shiro Tanaka 

· Adam Firnekaes 

· Aldemir Martins (1960} 

· Desenhos de Hamilton Souza 

· Mirabeau Sampaio (o escultor e o cerne} 

· Calasans Neto 

· Tapeçaria de Genaro 
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· Hélio Oliveira, gravador 

· Sante Scaldaferri (19611 

· Confronto de dois primi ti vos (Agostinho Baptista de Frei 

tas - eletricistaj João Alves - engraxate) 

· A pintura de Willys. 

Alguns capítulos do primeiro livro publicado por Clarival 

têm enorme interesse para o nosso estudo, porque dizem respei 

to às qualidades e critérios de um crítico-educador. 

Porque Paisagem Rediviva? Num dos capítulos do livro 

"Paisagismo Redivivo" - Clarival faz um histórico comparativo 

das origens da pintura abstrato-formal e da abstrato-informal, 

mostrando que o "sentido contemplativo do paisagismo parece 

emergir de novo através do "tachismo" (uma vertente da pint~ 

ra abs tra to- informal), "ao tempo em que fenece no fonnalismo". 

Nes te capítulo, ainda, discorda dos critérios de avaliação 

da pintura abstrato-informal que "não deve ser considerada atra 

vés da seqüência histórica e mediante a analogia." 

Illto llvl..ia. a.gJti.thoa.Jt a. cOl1te.mpoJta.ne.ida.de. da..5 aJtte.ll a.0.6 co,!! 

Ce.itoll pJte.gJte.llllOll. Pa.Jta. lle. e.lltimaJt o abllL'tacioni.5mo há que. .5e. 
admitiJt, e.m lloma. dOll c.onc.e.itoll pJte.c.e.de.nte.ll, uma neva. na.zao e.ll 

tê.tic.a tJtazida. pe..ta e.xpe.Jtiê.l1c.ia. huma.na. ate. oll no.ó.50ll diall. E.ó 

te. e. o único lle.ntido hi.5tõJtic.o admill.óZve.L Pode. .5e.Jt datado 

c.omo um e.pi.5õdio de. c.inqtie.nta anOll, pode. .ó~~ Jte.lac.iol1ado a.o 

mundo .5oc.ia..t e. p.óic.o.tõgic.o hodieJtllo, pOJte.m, não de.ve e. não PE. 

de .5e.n indic.a.do c.omo uma. a.\"entuna c.Zc.lic.a. ::a hi.5:toJtic.idade dM 

a.ntell ponque. e.5te e. o tJtuque de illtenpJteta.ção que O.ó eJtudito.ó 

Jtomãlltic.oll pnoc.uJta.m impoJt pa.Jta. que lle veja. no a.b.ótna.c.ioni.ómo 

um Jtoteino pa.Jtec.ido a.o do ói.tho pJtódigo. 18 
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o autor vai exemplificar o paisagismo redivivo na nova fa 

se de pintura abstrato-informal de Flávio Shiro Tanaka'Ufi reen 

contro de Pancetti, de modo particular ã ambiência plástica "de 

sua terra (a Bahia). E mostra que é possível comparar um pai 

sagista figurativo (Pancetti) a um abstracionista informal (T~ 

naka): "Criação artística, como meio de expressão da inteli 

gência e da emoção, permite ver-se a presença poética de um 

figurativo num outro abstrato". 

Clarival afirma que Pancetti tentou abstrair mas não con 

seguiu porque seu termo de espacialidade era a paisagem real, 

retida na forma e no desenho linear. "Na pintura de Tanaka 

onde a forma não é o fundamento do objeto, o interesse conver 

ge para a cor". 

Po de.Jt..i.a II e.Jt uma ll..i.mp.te.ll mudança de. C.OJte.ll de. uma llupe.Jt6Ic...i.e. 

pOJt pJtOpóll..i.to p.talltic.o. Ha, e.»tJte.tanto, a llupe.Jtpollição de. 

tonll gJtave.ll e. agudoh, de.te.Jtm..i.nando apJtoximação e a6ahtame.nto 

e. h ug eJt..i.n do o pJto pó llito de. c.o nll tJtuiJt e.ll pa c.iali dade. llUc.eMóJt..i.a. 

Ha, tambe.m, um novo lle.nt..i.do dOll valoJte.ll c.Jtomatic.oll quanto li 
llua e.ne.Jtgia, quanto li hua dinãmic.a. Ha, pOJt 6im, um ..i.nc.ógn~ 

to UllO do pJte.to, e.m laJtga~ manc.hah e. 6aixa~, poJte.m, não e.m Jt~ 

fação ao pJtoble.ma de. c..taJto-e.hc.UJtO ne.m paJta e.lltabe.lec.e.Jt luz e. 

hombJta. O gJtande. tJtaço pJte.to da pintuJta de. Flav..i.o ShiJto Tan~ 

ka huge.Jte. a ne.c.e.~h..i.dade. e.~tJtutuJta.t de. c.ampoh de monoton..i.a. 

A c...i.Jtc.unhtãnc...i.a de. c.onhe.c.e.Jt be.m e.~~e. aJtt..i.~ta nOh pe. Jtm..i.t e. 

~aóe.Jt que. e.mboJta e.te. não 6iguJte. o mundo c...i.Jtc.undante., ele. o 

e.xpJtellha. PJte.hum..i.moh e.llte. c.aJtate.Jt anteh de. tê.-lo e.m nM~O c.on 

vIv..i.a aqu..i. na Bahia. Re.6e.Jt..i.mo-noll ao e.nvolv..i.me.nto emoc...i.ona.t 

que. lleull do..i.h quadJtoll e.Xpolltoll no VIII Salão Nac...i.ona.t de. AJtte. 

Mode.Jtna lnove.mbJto, 1259) nOll c.aUllOU. SobJte.tudo o ~eu NotuJtno 
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(lampejo.6 de amanelo-ouno em ma.6 . .6a de c.inzal ena de tal vigon 

que .ôe 6azia a maje.ôtade de todo o .6alão. Nem a vizinhança de 
Manabu Mabe o podenia onu.ôc.a~.18 

Finalmente, Clarival afirma que "o abismo jamais transpo~ 

to entre a pintura figurativa e a abstrata informal" era "a 

captação da dinâmica e da energia das cores". Para ambas, "a 

g~nese das cores, sua vitalidade e envolvimento ocorriam na 

paleta" mas só na abstração informal esta vitalidade e envol 

vimento eram o "grande pouso emocional". Ele afirma que a p~ 

tura abstrata informal "se caracteriza por uma maior incita 

ção da imaginação a ponto de substituir o antigo conceito de 

estilo, implícito ao simples resíduo do desenho e da ordena 

çao - pelo novo conceito de constante da invenção". E conclui: 

A inegável pne.ôença de pnoblema.6 expne.6.6ionai.ô da ab.6tna 

ção --tl1nonmal na c.on.ôtnução pai.6agZ.ôt..tc.a do.6 c.lá.6.6ic.o.ô, bem c.o 

mo a iniludZvel e.6pac.ialidade c.ontemplativa do.6 atuai.6 inno~ 

mai.6, ampanam a idéia de haven na p..tntuna, c.omo valon penm~ 

t d " d" 18 nen e, a pnoc.una o pa~.ôag~.ômo ne ~v~vo. 



CAPITULO IV 

-A volta ao Rio do poeta e homem de açao 

Em fins de 1962, C1ariva1 se mudava de vez para o Rio de 

Janeiro, com sua família. Emílio, seu "segundo pai", falece 

ra em agosto e a decisão de sua filha - recém-chegada da Euro 

pa, onde cursara dois anos de Pedagogia, na Universidade de 

Hamburgo - de continuar a estudar no Rio, pesou na balança de 

sua decisão. 

Conseguiu a transferência para o quadro médico do Hospital 

dos Servidores do Estado, mas nao teria mais, àquela altura 

da vida, capacidade de montar sua clínica particular em outra 

cidade. 

Erica apoiara sua decisão e lhe dava coragem e ânimo para 

enfrentar os primeiros anos de dificuldades. 

Os filhos tomariam os seus rumos: Kátia conseguira empr~ 

go na Petrobrás e cursava Economia à noite; Antonio, termina 

ria o científico para fazer, em seguida, o curso de Engenh~ 

ria. 

C1ariva1 teve ainda o apolo de Álvaro Lins. Assim quech~ 

gou ao Rio, foi Álvaro Lins quem lhe abriu as portas de alguns 

jornais cariocas, onde passou a publicar suas crônicas de ar 

te. 
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Em 1963, Clarival era convidado para o cargo de editor-as 

sistente de Cadernos Brasileiros, uma revista de cul tura patr~ 

cinada pelo Instituto Latino-Americano de Relações Internaci~ 

nais, com sede em Paris. Um ano mais tarde, em 1964, ele as 

sumia a direção da Galeria Goeldi, tamb.ém ligada a Cadernos 

Brasileiros. 

Ainda no ano de 1963 (de maio a novembro) ele foi regente 

da cadeira de História da Arte no Instituto de Belas Artes, a 

convite, e publicou uma monografia sobre a vida e ohra de 

Agnaldo Manoel dos Santos: Origin, Revelation and Death of a 
19 Primitive Sculptor pelo Centro de Estudos Afro-Orientais da 

Universidade Federal da Bahia. Este importante estudo de Cla 

rival só foi publicado, em português, em dezembro de 83. O au 

tor considerava Agnaldo Manoel dos Santos um dos maiores es 

cultores genuínos brasileiros de todos os tempos. 

Em 1964, Clarival é designado professor da Cadeira de Hi~ 

tôria da Arte dos Cursos da Biblioteca Nacional, onde lecionou 

até 1967. Sua saúde precária e o exílio político de sua filha 

lhe trouxeram muitos sofrimentos. Sua situação financeirain~ 

tável lhe obrigava a aceitar todo e qualquer trabalho que ap! 

recia - cursos, conferências, palestras, artigos para jornais. 

Em menos de dois anos de Rio de Janeiro, Clarival já se 

firmara como um dos grandes críticos de arte brasileiros. Es 

crevia nos jornais, era convidado para juris de Salões, Comi~ 

sões de Seleção e Premiação, dirigia uma galeria de arte sem 
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fins comerciais, com a única finalidade de descobrir valores 

novos. 

Foi por essa época que Walmir Ayala, outro crítico-poeta, 

conheceu Clarival: 

IIEu na minha vida tive o privilégio e a sorte, sobretudo na mi 

nh.a chegada ao Rio de Janeiro, como jovem poeta da província, de co 

nhecer algumas pessoas fundamentais e de ter tido uma certa premon.!.. 

ção ou uma certa lealdade à luz, à lição, à grandeza, à vocação con~ 

trutiva que esses seres pousavam misteriosa e simplesmente na minha 

frente, na minha vida, através de um convívio que me comovia e me es 

pantava, pelas diferenças das nossas dimensões profissionais e huma 

nas na época ... Foram Cecília Meirelles, Lúcio Cardoso e Clarival do 

Prado Valladares. Cecília e Lúcio lá na década de 50 .... E, na dé 

cada de 60, esse extraordinário Clarival Valladares, que eu conheci 

criando e dirigindo uma simples sala de arte chamada Oswaldo Goeldi, 

em Ipanema, e que me apaixonou pela diversificação de sua impostação 

criadora e estimuladora. Era um espírito científico ligado a uma 

profunda paixão pela pesquisa e com uma franja de emoção e de inven 

ção dignas realmente do poeta que ele é e que eu pouco conheço, esse 

lado poético da vida de Clarival Valladares. Tenbo a certeza de que 

me marcou muito esse início. Naquela época eu ainda era o jovem po~ 

ta que escrevia sobre arte, coisa que eu acho que até hoje eu sou um 

pouco. Uns me acusam disso, eu acho que me beneficio disso. Eu pr~ 

jeto sobre a minha visão do fenõmeno artístico a filtragem do poeta, 

do co-criador. Isso talvez seja, se não melhor, pelo menos diferen 

te no conceito da nossa crítica de arte atuante. 

E Clarival me deu, me passou sobretudo aquela lição de energia 

da pessoa que, além de ser um pensador, um filósofo, um pesquisador 

em profundidade dos fenõmenos historicamente, filosoficamente, era um 

homem de ação. Isso me apaixonava em Clariva1. Ele lançou gente no 

va naquele tempo, ele teve a audácia, a coragem de lançar os novos, 
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ele nao ficou preso ao óbvio. Não vou citar nomes aqui, mas a qua~ 

tidade de jovens que surgiram na Galeria Goeldi, na Sala Oswaldo 

Goeldi, como ele chamava, e que hoje são cons'agrados, e muito gra~ 

de. E esse conceito do Clarival, dessa lição que se prolongou, nos 

ficamos desde então conviventes, nos encontrávamos, conversávamos mui 

to e sempre me beneficiei desse exemplo de um homem depensarnento que 

não aboli a a ação. Como ta I, e le di ri gi u vários espaços expos i t i vos 

do Rio de Janeiro e sempre com uma grande consciência ... Eu me lem 

bro muito bem da grandeza da programação que ele tinha para a Gale 

ria Banerj (Walmir refere-se a outra galeria que Clarival dirigiu de 

1980-19.821, que infelizmente definhou depois da saída dele, mas defi 

nhou tristemente. 

Ele pretendia fazer dessa galeria inicialmente uma revisão dos 

prêmios do Salão Nacional de Arte Moderna. Era uma das idéias que 

ele tinha e que seria uma das coisas mais importantes naquele momen 

to e possivelmente uma grande lição para o momento de hoje em que o 

problema do Salão é caótico. Nós teríamos tido uma visão melhor do 

que se fez e do que realmente resultou dessa mudança que foi a fusão 

dos Salões antigos e a criação de um Salão Moderno. 

Estou muito vinculado a vários momentos da vida de Clarival. f'le 

lembro muito bem, também, do episódio do Prêmio Gonzaga Duque, em que 

eu participava da Comissão, em que realmente resolvemos, nós da co 

missão, ou decidimos juntos, que não haveria outro nome dentro dacrí 

tica de arte capaz de, pela primeira vez, levar o prêmio, receber o 

prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte, pela dimensão 

da obra objetivamente construída do Clarival, pela bibliografia,pela 

dimensão dos próprios projetos, a dimensão cultural e histórica dos 

projetos que ele levantava, nessa sobrevida que ele sempre dizia que 

tinha e que foi a sobrevida mais heróica que eu já vi, porque nunca 

vi trabalhar tanto numa sobrevi da, nunca vi urna pessoa que tivesse 

esse olhar frontal sobre a sua situação de saúde e sobre osproblemas 

que lhe surgiam, por ser também um médico, e levar essas horas, esse 

tempo disponível, com tanta grandeza. Eu queria exatamente testemu 

nhar essa experiência que eu tive: foi simplesmente uma coisa humana 
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que passou por todas as outras franjas, de trab.albo profjssional, do 

exemplo profissional, mas sobretudo o que me dá mais alegria e o que 

realmente permanece em mim é a lição humana de Clarival do Prado Val 
14 ladares. 

o Comportamento Arcaico Brasileiro 

1965. Além de um texto de análise crítica para o livro

álbum com 11 pranchas de Pancetti, da Ediarte (Rio de Janei 

ro),20 Clarival fez uma importante conferência na Reitoria 

da Universidade Federal de Minas Gerais, na qual expõs, pela 

primeira vez, sua tese sobre o Comportamento Arcaico Brasilei 

21 ro. 

Através de exemplos da cultura-base, por um lado, e da 

produção artística evoluída e moderna, por outro, o autor tem 

a finalidade de configurar com "suficiência um estágio cultu 

ral próprio das civilizações em desenvolvimento e em processo 

de a'utodeterminação" ... sugerindo "as possibilidades de uma 

autenticidade ·na formação e na cul tura brasileiras". 

Desde 1960, Clarival vinha estudando "as várias manifesta 

ções genuínas do comportamento arcaico brasileiro, que mais 

se identificavam na escultura da imaginária religiosa,nos ex-

votos de madeira, nas carrancas das barcas do Rio são Francis 

co, em detalhes arquiteturais de construções sertanejas com 

preendendo igrej as, casas, túmulos e na iconografia (parcial) 
?I 

dos ritos africanos aculturados".--
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o comportamento arcaico brasileiro se manifesta, segundo 

o autor, "em época vária e em regiões diversas, afetando ap~ 

nas grupos e camadas sociais isoladas" ... "As raízes de nos 

so comportamento arcaico brasileiro", afirma ele, "são afric~ 

nas e européias", excluindo assim a cultura original e rema 

nescente indígena porque "esta, na área brasileira, caracteri:. 

. d 1" ,,21 zou-se e aln a permanece como comportamento neo 1t1CO . 

As raízes africanas do comportamento arcaico brasileiro 

são, segundo o autor, as de "várias culturas tribais, de na 

ções definidas por atitude teocrática", e, as européias, se 

riam aquelas que se manifestariam através da "permanência do 

espírito medieval ibérico no colonizador, especialmente naqu~ 

le que se interiorizou como sertanista e se isolou". 

No esquema de sua teorização, Clarival admite "em conti 

nuidade ao arcaico, o clássico e, por fim, o comportamento ex 

pressionista." Portanto, os estilos de epoca refletiriam o 

21 "comportamento da cultura, em curso". 

No texto de apresentação do catálogo da exposição da Rei 

toria da UF.MG, Clarival afirma: 

PaJta deteJc..m.tnadoll pOVOll Oll e.ótLtoll .tmpoJttadoll e pJtat.tcE: 

dOll, - pOJt vontade de uma cOJtte ou poJt deteJtminação de um p~ 

deJt polZt.tco lloc.tal ou Jtel.t9.t0.60, - podem cOJtJte&pondeJt a um 

compoJttamento cultuJtal avançado enquanto vai lle 60Jtmando e ~e 

mani6elltando o caJtãteJt de um outJto compo.'ttamento ma.t& atJta~a 

do, poJt~m ma.tll aut~n:tico, ma.t5 veJtdade.tJtc em Jtelação ao e.ótã 
9.tO da cultuJta-ba.óe. 
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A~~im ~ que, dentno de uma pnoduçio antl&tica cnonologica 

mente óanltoca, ve~·.se ~oluçoe..6 e atnióuto.s explte.s.óionai~ __ de p~ 

ItZodo:6 plteglte.s..6o.s, de e.6tilo.6 antecedente.s, ainda me&mo que ~ 

tolticamente não e.6tejam conltelacionado.6 com aquele povo e Ite 

gião. 

o compolttamento altcaico tltaduz, .6em a menon dúvida, a plt~ 

dominância de atnibuto.6 pnimãnio~ da.6 civilizaçõeJ.i de baixo 

nZvel, de e.6tãgio Itudimentalt. 

Todavia não .6igni6ica de6oltmação, nem atlta.6O .6aneãvel, ma~ 

a natultalidade de um e~tãgio cultultal decoltlterrte da~ condiçõe.s 

de civilização lpltoglte~~ol que ~e pltopiciam. 21 

A motivação mística, segundo Clarival, é o primeiro atri 

buto estético que caracteriza o comportamento arcaico. 

Na arquitetura "se manifesta através da profunda desigual 

dade entre o templo (objeto sagrado) e a habitação e constru 

çoes coletivas." 

Na escultura "se caracteriza pela atitude hierática (fro,!! 

talidade, soberania, contenção de figura) desde a represent~ 

ção do divino, ou da criatura humana em face do sobrenatural, 

até as figuras apotropaicas e antropomórficas (figuras de ani 

mais em atitude de vigilância)." 

Na pintura "há um espantoso interesse de síntese (elimin~ 

ção de todo o supérfluo) para maior ~nfase do existencial, de 

fundamento místico.,,2l 

Em sua primeira exposlçao sobre a tese que levantava, Cl~ 

rival mostrou em fotografias de sua autoria alguns exemplos, 
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de proced~ncia e data diversas. De um lado, sao as manifesta 

çoes e viv~ncias estéticas" que "desaparecem dia a dia ... em 

face do progresso da civilização industrial moderna, e, por 

isso mesmo, t~m seus dias contados, ( ... ) mas, antes, consti 

tuiram uma base estética de excepcional riqueza motivadora, 

inclusive para virios artistas eruditos contemporineos." 

são as carrancas dori.0 são Francisco, os ex-votos esculpidos 

em madeira ou modelados em barro (comuns no Nordeste), a ico 

nografia dos ceramistas populares, a arquitetura dos povoados 

do interior e do litoral, ou dos grupos urhanos mais pobres, 

os "pejis" dos candomblés e a culiniria do ritual afro-bras i 

leiro de significado religioso. 

Por outro lado, Clarival acha vilido o artista contempor! 

neo que "vai às raízes da mais remota ancestralidade, tomando 

como modelos, cinones e módulos do legado das denominadas cul 

turas primirias". E destaca virios artistas que surgem com 

esse tipo de produção a partir de 1950" ( .•. ) período marcado 

pela expectativa de extermínio universal (grifo nosso) . .. , 

artistas que se caracterizam "por um estilo e temitica identi 

ficiveis ou relacionados ao nosso comportamento arcaico. 

- -Volpi nao e, apena~, o con~t~utivi6ta, o conc~eti6ta, o 
geomet~iciljta de uma pintu~a eme~gida de calja~ e óand~nhM, 

ma& o a~ti~ta que 60ube de~cob~i~ na a~quitetu~a ~emota e p~ 

pula~ o óundamento e~tetico de uma nova men~agem. 

Agnaldo Manoel do~ Santo~ lJ226-J2621 nio ~e ~e~ume ao au 

to~ de óigu~a~ "a ó~ic.ana.b", ma~ ,'tep~e~ el'l.ta um do~ mai~ notá 
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vei~ aQonteQimento~ de no~~a e~Qultuna Qomo inténpnete do ~in 

Qneti~mo tnibal a6niQano e medieval QatóliQo, no Bna~il. 

Hélio de Souza Oliveina [1929-1962L, gnavadon, ape~an de 
ten tido tempo diminuto de pnodu~ão antZ~tiQa, monnendo Qom 
apena~ doi~ ano~ de apnendizado de xilognavuna~, deixou em 
QenQa de Qinqüenta tnabalho~ obna ne~pon~ãvel pon ~ua temãti 

Qa mZ~tiQa do Qandomblé. 

Antonio Maia, pnoQedente do intenion de Seftgipe, 6az pi~ 

tuna de 6nanQa Qontemponaneidade utilizando-~e da~ tema~ e ele 
mento~ da neligia~idade nonde~tina: o~ ex-vato~ de madeina, a~ 

toalha~ bondada~ do~ niQho~ e altane~, a~ Qone~ e a~ manQa~ 

da pai~agem humana. 

Gen~on de Souza, pinton auto-didata, pnoQedente de Penl1a!!! 
bUQo, Qanteino, hoje equivale a um do~ mai~ intene~~ante~ -<..n 

ténpnete~ da 6iguna humana, Qom um e~tilo individual manQante 

e bem pnóximo do anQaiQo: atitude hienãtiQa, ~alidão e ~o6e 

nania da 6iguna, nelevo do exi~tenQial e pantiQipa~ão do ~o 

bnenatunal. 

Muito~ outno~ anti~ta~ plã~tiQo~ da denominada vanguanda 

e~tão ~ungindo e pnoduzindo ~ob a temãtiQa do anQaiQo, pouQa~ 

veze~ atnavê~ da~ naZze~ autóQtone~ e mai~ 6neqüentemente em 
~imilitude a anti~ta~ mundialmente Qon~agnado~ que pon ~eu tun 

no Qolhe~ o~ 6undamento~ da~ Qultuna~ pnimãnia~.21 

Clarival descreve e ilustra, neste texto, a natural univer 

salidade da arte e .a "misteriosa oportunidade da linguagem esté 

tica do arcaico". 
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Tem a palavra o Conselheiro 

Em 1966 é publicado Di Cavalcanti, uma biografia, análise 

da obra, legenda de quadros reproduzidos e ensaio sobre o p~ 

norama cultural do artista, escritos por Clarival para a cole 

çao "Pinacoteca de los Genios" da Editora Codex S.A., de Bue 

A
. 23 nos lres. 

Nesse mesmo ano ele participa de vários eventos culturais 

no país e no exterior. Vale ressaltar aqui o fato dele ter 

sido designado, neste mesmo ano, Membro do Juri Internacional 

para Artes plásticas Contemporâneas do 1 9 Festival Mundial de 

Artes Negras, realizado em Dakar-Senegal, em março-abril~ me~ 

bro da Comissão de Seleção Brasileira para a XXXIII Bienal de 

Veneza~ Membro da Comissão de Seleção Brasileira para a 111 

Bienal de Córdoba; e ~1embro da Comissão Internacional de Org~ 

nização da Bienal do Jovem, em Paris. 

No ano seguinte (19671, é nomeado Membro do Conselho Fed~ 

ral de Cultura e, logo em seguida, Presidente da Camara de Ar 

te do mesmo Conselho. Sua participação nesta entidade foi uma 

das mais fecundas e bem caracteriza o trabalhador intelectual 

que era. Ficou, porém, conhecida apenas por um pequeno 
~ 

nume 

ro de pessoas que tiveram a oportunidade de ouvi-lo nas ses 

sões do Plenário, quando pedia a palavra para fazer um pronu~ 

ciamento. 

A reunião e organização do trabalho de Clarival no CFC es 

tão sendo fei tas pela funcionária do Conselho - Vilma Rodrigues 
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d'Almeida - que conheceu Clarival Valladares um ano antes de 

le vir a falecer, época em que ela, Vilma, passou a trabalhar 

naquela entidade e percebeu que "estava diante de um homem mui 

to diferente dos demais", como nos revelou recentemente. 

Na leitura da matéria publicada na revista do Conselho, 

que reúne pareceres e procunciamentos, nas Sessões, de seus 

membros, Vilma chegou ã conclusão de que "tinha descoberto um 

tesouro". 

Pouco depois da morte de Clarival, ela nos mostrou o tra 

balho que vinha fazendo e que chegara a mostrar ao ''professor'' 

(assim chamava a Clarival}, pouco antes dele viajar para o R~ 

cife, em maio de 1983. Já trocamos idéias com Vilma sobre a 

,r possibilidade de reunirmos este material em livro. 

Na divulgação da obra de Clarival, temos tido o cuidado 

de analisar cada situação, para não atropelar os assuntos. O 

trabalho que Vilma fez e continua fazendo é da maior importâ~ 

cia .. Ela é museóloga e tem curso de Comunicação Social. Com 

uma orientação correta, poderá dar uma grande contribuição 
, 
a 

cultura brasileira. 

Josué Montello, escritor, amigo e colega de Clarival no 

Conselho, assim se recorda dele, em artigo publicado no Jor

nal do Brasil, no dia 17 de maio de 1983: 

liDe minha cadeira, no plenário do Conselho Federal de Cultura, 

estou a ver-lhe a figura compacta, que se recorta de perfil contra a 
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claridade da sala. Ninguém mais atento ao que se passa ã sua volta. 

Um por um, ele ouve os companheiros. Por fim, com a mão direita er 

guida à altura dos olhos, pede a pa~avra. 

E o Pres i dente: 

- Tem a palavra o Conselheiro Clarival Valladares. 

Clarival fala pausado, fluentemente, sem uma nota, sem um rotel 

ro. Falará durante vinte minutos, trinta, uma bora, num fio unifor 

me de frases límpidas, citando nomes, datas, com a segurança de quem 

houvesse estudado o ponto. Na verdade, discorre assim por fluência 

natural. Tem o seu assunto na ponta da língua, e pode falar por to 

da a tarde, sem uma pausa, para dizer o que sabe. E como esse saber 

corresponde ao exercício de toda uma vida, a figura calma, que a en 

fermidade empal ideceu, poderia i r assim pelo tempo adiante C. .. 1 

L .. ) Mais de uma vez, olhando-lhe a figura serena, a ouvir um 

companheiro, segredei a Gilberto Freyre, que senta ao meu lado: 

- O Clarival está na pista esquentando os motores. Daqui a po~ 

co, levantará voo. 

E é nessa ascensão tranquila, levado pela palavra 

que hei de vê-lo pelo resto da vida. Um companheiro em 

eloqüente, 
-ascensao, 

pairando acima dos problemas do mundo, para pensar apenas na arte p~ 

ra, que está à nossa volta, e ele sabia ver com olhos idôneos (. .. ) 

Riscadores de Milagres 

Ainda em 1967, C1ariva1 foi designado Membro da Comissão 

de Seleção de vários salões nacionais, colaborou na Encic1op~ 

dia Delta Larousse, com verbetes sobre artes plásticas, fez 

inúmeras conferências sobre história e crítica de arte, em va 

rias cidades brasileiras. 
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Publicou nesse ano quatro livros, frutos dos estudos que 

continuava fazendo: um livro-álbum sobre Djanira, em co-auto 

ria com Mário Barata, para a Ediex Gráfica Editor~;24 dois li 

vros sobre Guignard (um para a mesma editora de Di Cavalcanti 

C d 25 Edo 26 - a o ex - e o outro para a larte. Porém, o mais im 

portante, do ponto de vista de nossos estudos, foi Riscadores 

d MOI 27 e 1 agres. 

A história desse livro que traz ensaios e biografias de 

artistas primitivos baianos - estudos sobre ex-votos C.em es 

cultura, desenho, pintura e inscrições) e sobre a arquitetura 

de mestres-de-obras nos mausoléus coletivos do Cemitério das 

Quintas, na Bahia, lápides e objetos decorativos de arte funé 

ria - remonta a 1939-1940, quando ele iniciara suas pesqui. 

sas com Erica, nas "salas dos milagres" da Igreja de Nosso Se 

nhor do Bonfim, em Salvador. 

Nos anos 1960-61, Clarival voltaria a essas "salas dos mi 

lagres" para completar suas pesquisas, publicadas em 1967 por 

ocasião da I Bienal Nacional de Artes plásticas na Bahia. 

A tese que Clarival defende nesse livro é a de que "a au 

tenticidade da criação artística se acha no sentimento coleti 

vo". Ele quer também chamar a atenção para a "semelhança, a 

igualdade de assunto, atitude e expressão artísticas, tantas 

vezes verificadas entre relatos e crônicas de tempos passados, 

de coisas relativas às artes populares e situações idênticas 

1 ° d dO" 27 laje propostas em termos e vanguar lsmo . 
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Adonias Filho, no pósfácio publicado na quarta página do 

livro afirma: 

L .. ) emergindo da pesquisa em uma area até então virgem, já se 

converte em fonte compulsória de referências e consultas" ( ... ) Er 

guendo um de seus planos que identifica com os riscadores de mila 

gres e os artífices da arte cemiterial, Clarival do Prado Valladares 

penetra no que sera para sempre o campo de ação inicial dos produtos 

culturais. O instinto plástico, que vemos nos desenhos dos ex-votos 

e nas campas dos cemitérios pobres, reprojeta o estado religioso da 

inteligência e da sensibi lidade populares". 27 

Quando Riscadores de Milagres foi lançado no Rio de Janei 

ro, todos os críticos da época se manifestaram com elogios:~ 

tonio Bento, na Ultima Hora, em 19-4-67; Jaime Maurício, no 

Correio da Manhã, no dia 29-3-67; Frederico de Morais, no Diá 

rio de Notícias do Rio de Janeiro, no dia 28-3-67; Mário Bar! 

ta, no Jornal do Commercio, em 5-3-67, afirmando que "é o pr~ 

meiro livro de importância sobre o assunto (arte popular) no 

país, ... "; Quirino Campofiori to, no O Jornal, de 12-4-67; José 

Roberto Teixeira Leite, na Revista GAM n 9 4, de março de 1967, 

e em O Globo, de 11-9-1967, onde afirma que "Riscadores de Mi 

lagres é trabalho pioneiro entre nos ... Clarival procura re 

construir os traços de uma cUltura-base, traços que reapar~ 

cem curiosamente em certos tipos de arte erudita de vangua,!. 

da". José Roberto Teixeira Leite afirma, ainda, no artigo da 

GAM, que Clarival é "um dos poucos críticos da arte Drasilei 

ra verdadeiramente dignos deste nome"; Santos Morais, na Gaz~ 
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tilha Literária do Jornal do Commercio, no dia l8-l0-l967,co~ 

fessa que tinha "desde menino um certo horror e uma incontida 

repulsa aos desenhos, pinturas e esculturas dos ex-votos que 

enchem as antecâmaras religiosas dos santos milagreiros" ... p~ 

ra "ressaltar os méritos da pesquisa e da interpretação, pri~ 

cipalmente o outro milagre, o da inteligência e o da boa-von 

tade que consegue transformar as horrendas e toscas figuras em 

arte genuína" ... ; Waldemar Cavalcanti, em O Jornal, no dia 

9-5-67, afirma que "só um escritor, da categoria de Clarival 

do Prado Valladares, com o seu faro artístico, senso de valor 

estético e forro de conhecimento sociológico" C ••• ) "estaria em 

condições de estudar assim, com tal lucidez e penetração cer 

tos aspectos peculiares da cultura "folk" no Brasil" ... ; na 

Revista dos Livros, A.A., sob o título "Expressões da Cultura 

Folk" , no Correio da Manhã de 21-10-67, afirma que "tudo foi 

meticulosamente anotado, feito com método e registro de tudo 

o que pode ser de interesse tanto artístico quanto sociológi 

co. Deu-se também ao trabalho de apreciar, com caráter pione! 

ro, aliás, a face estranha da arte cemiterial da Bahia, reco 

lhendo dados historicos e reunindo material informativo e do 

cumental de indiscutível importância" ... ; Alair O. Gomes, na 

Revista Cadernos Brasileiros nl( 41, de 1967, afirma que "com 

Riscadores de Milagres, Clarival do Prado Valladares transfe 

re ao domínio público parte de seus inestimáveis registro e 

arquivo de arte popular brasileira e de manifestações do espí 

rito religioso de nosso povo, registros de nosso panorama cu! 

tural em geral. Seus arquivos constituem uma das mais precio 
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sas fontes de informação sobre diversos dos vários tópicospa~ 

ticulares que cobrem. E, à medida que o tempo passar e progr~ 

dir o gosto pelo estudo sistematizado da história cultural de 

nossa gente, há de aparecer claramente a todos em sua plena 

importância ... " 

José Condé, no Correio da Manhã, no dia 4-4-67; José Mar 

tim Bartolomé, da Revista de Cultura da Vozes n 9 9, de 1970, 

recomenda "o que transcende a le~_ tura é o profundo conhecimen 

to do terna e algumas definições a serem levadas em conta por 

futuros pesquisadores de arte popular". 

Muitos outros escreveram sobre o livro que Clarival acab~ 

va .de dar a pfiblico. Mas, a leitura mais abrangente, no nos 

so entender, foi a de Emmanuel Hasselman, Professor de Histó 

ria Antiga na Faculdade de Filosofia da UFRJ, Professor de Pa 

leografia dos cursos da Biblioteca Nacional e Doutor em Teolo 

gia pelo Instituto Católico da França. 

Transcrevemos aqui trechos de sua "leitura-anotação" na 

Revista GAM n 9 . 8, 1967: 

I~ impressio que tive lendo o livro Riscadores de Milagres foi 

tão forte que nao pude deixar de anotar minhas reflexões sobre esse 

trabalho. ( ... ) A primeira coisa que me chamou a atençao foi a novi 

dade dos temas tratados: a arte dos ex-votos de desenho e pintura,e 

a arte dos cemitérios. Não consta que alguém tenha tratado dessa ar 

te, sobretudo quanto ao segundo tema, em nosso meio, a não ser de um 

modo convencional e superficial. ( ... ) Para se estudar essa arte g~ 

nutnamente popular, é preciso fazer o que Clarival Valladares fez: 
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ser objetivo, paciente e responsável. Ora, o que boje menos existe, 

são essas qualidades. E mais fácil descobrir-se um pseudo-autor IIp~ 

pular" e fazer IIfuros ll de jornal do que assimi lar com método e humi I 

dade obras autenticamente populares. (. .. ) O que mais apreciei neste 

livro foi o método seguro e objetivo que o autor usou. Nada de fra 

ses teorizantes que interrompessem as descrições, apenas a descrição 

pormenorizada das obras, que faz o leitor ver e sentir o valor do ob 

jeto. ( ... ) Esse método único, realmente seguro, permitiu ao autor 

atingir aquilo que se considera a maior aspiração de um escritor: du 

rante a leitura não se pensa no autor mas no que ele está dizendo. 

Só mais tarde, refletindo, é que se compreende o imenso valor de quem 

escreveu. Riscadores de Milagres é, pois, um livro que nos leva 

meditação. Não pretende deslumbrar o leitor com uma erudição de 

-a 

aI 

farrábio, nem com frases bombásticas e ôcas, fantasiadas de estilis 

mo pseudocientífico. 

A primeira vista, a unidade do livro parece um tanto flácida: 

com a leitura mais atenta vê-se qual foi a intenção do autor, e a 

unidade da matéria estudada não provém de uma lIarrumaçãoll E'stritados 

seus diversos aspectos mas da própria unidade fundamental do assun 

to. l ... } A objetividade do método de Clarival Valladares dá um as 

pecto inteiramente novo ao estudo dos ex-votos ( ... ) Veja-se, pois, 

que material Riscadores de Milagres pode oferecer aos teólogos do fu 

turo. Este livro aparece num momento em que certos padres, por uma 

compreensao errônea das disposições do Concílio do Vaticano I I, es 

tão destruindo em muitas igrejas todas as manifestações de arte pop~ 

lar. C ... ) Riscadores de Milagres, de Clarival Valladares,poderã ter 

conseqüências inestimáveis. 

Poderá suscitar um movimento de estudo sério da arte popular, 

em nível que nos falta totalmente, pois inaugura um novo método que, 

utilizado, terá aplicações fecundas. ( ... ) 

Quanto à segunda parte do livro, dedicada ao estudo da arte 

dos cemitérios, consi·dero-a surpreendente por nao ter ainda lido na 

da comparável nesse assunto, aliás poucas vezes abordado (ou com in 

suficiência) por outros. 
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o autor comentado nao só anal i sou e comentou soóre o aS's'unto co 

mo também quebrou um dos "tabus" mais fortes naquilo que se conside 

rava até agora apenas como arte funerária, interessada em consagrar 

os monumentos espaventosos e dum mau gosto borripi Jante. Nesse dorní 

nio, nesse discernimento, a obra de ClarivaJ Valladares e aósoluta 

como originalidade, como abordagem de um novo tema onde antes dele 

não há quem tenha procurado estudar tão seriamente as manifestações 

da arte popular, essa arte que é anônima mesmo quando traz uma assi 

natura" . 

o significado al~m da imagem 

Em 1968, Clarival foi nomeado Delegado da Comissao Brasi 

leira à xv Assembl~ia Geral da UNESCO e, ainda naquele ano, Mem 

bro do Conselho do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janei 

ro, Secção de Artes plásticas, cargo que ocupou at~ 1981, ano 

da extinção do Conselho. 

Nesse mesmo ano expoe, pela primeira vez, 25 ampliações fo 

tográ~icas selecionadas de seu acervo de pesquisa para o li 

vro, em preparo', sobre Arte Cemi teria 1 Brasileira. A exposi 

ção foi inaugurada na Sala Oswaldo Goeldi, dirigida por Clari 

vaI, em outubro, com catálogo e texto do autor. Em dezembro 

do ano seguinte, ela seria levada para a 11 Bienal 

de Artes Plásticas, em Salvador. 

Nacional 

No final do ano Clarival adoece seriamente. Tivera três 

infartos e seus colegas m~dicos brasileiros lhe davam pouco 

tempo de sobrevida. Ele próprio, patologista, conhecia a gr~ 
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vidade do problema. Quando tudo parecia chegar ao fim,um ami 

go de adolescência no Recife, que exercia um importante cargo 

diplomitico no Exterior - Mirio Gibson Barbosa - tomou conhe 

cimento das operações de ponte safena, que estavam sendo fei 

tas com sucesso em Cleveland-Ohio-EEUU, o famoso centro cardio 

lógico procurado hoje por pessoas de todo o mundo. 

Mirio Gibson preparou os caminhos para Clarival, com auxí 

lio de Clementino Fraga Filho , de Josias de Freitas e de Ar

tur de Azevedo. O dinheiro necessirio para viajar e se operar, 

Clarival conseguiu vendendo a amigos uma boa parte de seu acer 

vo de obras presenteadas pelos artistas,em doze anos de crítica. 

Clarival sobreviveu à operaçao de resecçao de aneurisma, 

cardie:ctomia parcial e implante de safenas. i Entre 

ele e os médicos de Cleveland se formaria uma grande amizade, 

renovada em suas freqüentes idas àquele centro, para buscar 

sua sobrevida, e a cada Na.tal, ~ . quando lhes mandava um 

exemplar de um livro de sua autoria)publicado naquele ano. 

Em 1~70, o Nestre voltava às suas atividades normais com 

um novo ânimo, participou de vários eventos culturais impo! 

tantes, entre eles a XXXV Bienal Internacional de Veneza, p~ 

ra a qual fora designado Comissário-Adjunto da Representação 

Brasileira. Em outubro e novembro, faz conferências para o 

Curso de Extensão Universitária da UFRJ, no Museu Nacional de 

Belas Artes, sobre as "Origens e Evolução do Barroco". Na me~ 

ma ocasião, inaugurava outra exposição sua, com 36 ampliações 

fotográficas, catálogo e texto de sua autoria. 
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Em 1971, foi conferencista convidado do Forum Universitá 

rio da UFRJ no Curso de História da Arte Brasileira, realiza 

do em setembro, no Museu Nacional de Belas Artes. Em outubro-

novembro do mesmo ano, inaugurava sua exposição "Iconografia 

do Barroco Brasileiro" na Galeria do Instituto Brasil-Estados 

Unidos (IBEU), no Rio de Janeiro. Eram 60 ampliações fotogr~ 

ficas com catálogo e texto de sua autoria. A mesma exposição 

seria levada em dezembro para a Fundação Cultural do Distrito 

Federal, agora sob a denominação de "Iconografia do Barroco 

Nordestino e Sertanista". 

Clari vaI parte definitivamente para uma nova forma de dar a 

público o resultado de suas pesquisas. Se a capacidade de ob 

servar o que os outros não viam o levara à fotografia, ele ag~ 

ra val mostrar em suas fotos o significado que está além da 

imagem. 

Roberto Burle Narx fala de Clarival fotógrafo; 

I/Como fotógrafo foi exfmio, compreendendo perfeitamente esse 

meio de expressão que é muito de nossa época c. .. ) mostrou em suas 

fotos um significado que está além da imagem; a história do Bras i I 

através da arte ninguém documentou melhor que ele. Com sua memória 

fabulosa, conhecia a história do Brasil a fundo e em detalhe como se 

estivesse presente aos acontecimentos, e sua justeza de caráter etem 

peramento, avesso a patriotadas, muitos dissabores causariam se p~ 

blicasse fatos, deliberada ou inconscientemente omitidos na história 

oficial, sobre os quais discorria, apontando causas e conseqüencias, 

e revelando mais uma vez, agora no tempo, sua capacidade de observa 

ção e compreensão. ( ... ) Através dos livros que publicou, tornou-se 
II 14 um mestre definitivo da História do Brasi I através da arte 
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Em 1972, com o patrocínio do Departamento Cultural do Mi 

nistério das Relações Exteriores, Clarival prepara duas exp~ 

-
sições iconográficas suas, para o Exterior. A primeira - Ar-

te Genuína Brasileira - na 111 Trienal de Arte Insita em Bra 

tislava (setembro a novembro), levava 80 ampliações fotográfl 

cas sobre aspectos e objetos da cultura-de-base brasileira com 

texto para catálogo do autor. Essa mesma exposição seria de 

pois levada para a Suiça e, em seguida, para várias cidades 

norte-americanas. A segunda - O Negro na Formação e na Cultu 

ra Brasileira - é uma série de 46 ampliações fotográficas, de 

detalhes iconográficos tomados das pinturas de Frans Post, 

Albert Eckhout e outros, para exposição em países africanos. 

Ainda sob o patrocínio do DC do MRE, sua exposição "Do Barro 

co Nordestino ao Sertanista", inaugurada no Brasil no ano an 

terior, seria mostrada em várias cidades européias Lisboa, 

Madrid, Sevilha, Barcelona, Gen~bra, entre outras. 

A diferença está no detalhe 

Clarival constumava dizer que os verdadeiros autores de 

seus trabalhos estavam contidos nos assuntos e obras sobre os 

quais se debruçava "muitos já historiados ou consagrados,mas, 

numerosos outros caídos no limbo do esquecimento, na anonímia, 

perdidos no tempo, entretanto, imperantes nos espaços que p~ 

renizam".9 
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Segundo ele, seus dois instrumentos para o trabalho eram 

uma câmera fotográfica e uma "inquietadora curiosidade" ( ... ) 

"Não sou dono da verdade, apenas amo profundamente o que fa-

ço". 

Porque é que Clarival procurava os detalhes da arquitet~ 

ra de um monumento, poucas vezes chegando ao seu todo? A ra 

zão talvez resida no fato de que se sentia "de certa formahis 

toriador" e por isso "não sabia sincretizar datas como os ar 

tis tas" . 

Em toda parte, em todas as cidades, em todos os conjuntos 

urbanos do mundo ele tinha dificuldade ou não conseguia reco~ 

truir o equilíbrio da arquitetura com a paisagem. O Rio de 

Janeiro não era mais aquela cidade "em equilíbrio com a pais~ 

gem, salteada pelas torres e zimbórios, sempre em harmonia com 

os contornos das montanhas e a placidez das enseadas" Re 

cife nao era mais aquela dos tempos do Conde Maurício de Nas 

sau, "uma cidade horizontal, musicada por seus torreões e fron 

tões de cantaria repousados no espelho das ribeiras Hoje 

é uma cidade que para ser recordada exige visita às litogr~ 

fias de Hagedorn, de Schmidt, ou de Schlappriz, pelo menos" ... 

Salvador não escapa dessa fatalidade: "para recordá-la 

aparecia no século passado, o caminho é procurá-la nas 

como 

duas 

telas de L. Buvelot, nas paisagens de periferia de Alberto Va 

lença ou na reconstituição paisagística-urbana,memorativa, de 

Diógenes Rebouças, baseada em cartas, plantas, fotografias e 

textos.,,9 
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"Um bom artista", afirma Clarival, "não receia represe~ 

tar o contemporãneo ligado ao histórico" ... "Victor Meirelles, 

ao fazer a tela 'Vista da Cidade tendo ao fundo a Candelária 

e a Ilha das Cobras' (Rio, c.1885-l886), representou em pri 

meiro plano, na extensão de todo o quadro, um poste de alta 

tensão bem acomodado com a paisagem longlnqua" .•. "Djanira, 

pouco antes de morrer, fez da janela de seu quarto, em Santa 

Tereza, um tríptico do panorama da Baía de Guanabara, aceita~ 

do todos os espigões bem solucionados como pintura" ... 

Clarival justificava o ponto de vista dos historiadores, 

diferente do dos artis tas: "por valori zarmos mais as paisagens 

de hoje com a apar~ncia de como eram, enaltecemos os detalhes 

contidos nas obras que todos v~em, sem ver nada. Ou pela pre! 

sa, ou pela escassa iluminação, ou, na maior freqü~ncia, pelo 

desvirtuamento dos ambientes e de seu uso." 

Em seu texto "Ao invés de currículo,,9 no catálogo de apr~ 

sentação de sua exposição Obra Seleta ele dá um exemplo que 

usava muito em suas conversas conosco: "Quem vai a uma missa 

de defunto só sOe preocupa onde está o livro de assinatura. Quem 

comparece a um casamento, ainda mesmo com o privilégio de padri 

nho bem posto na capela-mor, v~ somente quem está bem vestido 

e quem lhe retribui com o mesmo olhar de aprovação. Há igrejas 

casamenteiras que se enchem tanto de arranjos florais e lâmp~ 

das que mal dá para o pároco reconhecer onde está." 

Eram muitas as dificuldades que Clarival encontrava para 

consegui r fotografar a talha e a imaginária das igrej as, "entre 

IIIL lor ECA 
PUNnAr.Ao 8ERLJO ,AII8At 



um casamento e outro" ... "longe da alameda de 

ou da "floresta de gladíolos". 
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copos-de-lei te t t 

Além das decorações com flores dos dias de casamento o au 

tor passava por outros apertos para fotografar os monumentos 

e as igrejas que aparecem em seus livros e exposições: "exce~ 

sos de lâmpada~,fios descobertos, aquecimento demasiado, cur 

tos-circuito" eram situações muito comuns em seu dia-a-dia de 

documentador. 

Ele pagaria qualquer preço para fazer o seu trabalho: "não 

nos interessam vistas gerais, cartão postal e/ou tomadas foto 

gráficas sem correlacionamento histórico. O que qualifica um 

fotógrafo-pesquisador é a sua ligação :cugnoscitiva com o ob 

jeto estudado. Somente assim tornar-se-á possível desenvol 

ver-se o que conceituamos de análise iconográfica." 

Para fazer uma análise iconográfica, dizia ele, "era ne 

cessário primeiramente conhecer o assunto visado, no tempo e 

no espaço"... "O primeiro cuidado é procurá-lo nos textos das 

fontes indiretas, v.g., livros de tombos, livros de guardiães, 

crônicas de época, biografias de entidades e biografias (ou 

ensaios, atribuições, etc.) de autores comprovados ou atribuí 

dos". E frisava: "Temos grande respeito pelos que nos prec~ 

dem, em cada assunto, aprofundando-se e contribuindo com exa 

tidão e brilho ... Se, por ventura, nossa análise iconográfi 

ca desnuda mais que seus estudos, isto ocorre pelo que está 

implícito na obra, por virtude dela e de seu verdadeiro autor, 
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reconhecido ou an6nimo. Nunca roubamos a noiva de outrem, o 

que nao nos impede enaltecê-la em sua beleza, que nos foi pe~ 

mitido visualizar.,,9 

Na apresentação do referido catálogo,Pietro Maria 

fala de seu lado de pesquisador e iconógrafo: 

Bardi 

"Confesso que sempre o apreciei coroo um dos mais ativos e aber 

tos cultores de nossa história, como autor de estudos de fundamental 

importância ao ponto de recorrer aos seus livros freqüentemente" ... 

"Clarival é um desses artífices, manejador e perscrútador de cartas, 

verificador de documentos, paciente indagador, obstinado no 

aceitar" ... 

liMas o resultado, direi arquivístico, é o ajeitar em 

querer 

páginas 

atraentes, quase sempre i lustradas com fotografias por ele mesmo pr~ 

duzidas, sendo essa complementação mais que basilar" ... 

"No dedicar-se a fixar na fotografia tudo quanto contempla 

e revela, Clarival deve ser notado como um singularidade. E que di 

zer de sua vocação estética? A imagem é um aporto indispensável na 

história da arte, pois interpreta as formas e o espírito 

contribuindo para uma comunicação adequada" ... 

criativo, 

". Sei .que e relativamente fácil descrever um templogregopois 

o essencial está a mostra, porém, quando o assunto é o barroco des 

pretensioso fugindo de qualquer regra, Clarival, sereno, analisa ico 

nografias, registra, cataloga com rigor, verificando com meticulosi 

dade na bastante rica bibliografia dos numerosos historiadores, via 

jantes estrangeiros e dos fotógrafos que no começo da arte da objet~ 

va documentavam não so monumentos mas a vida civil e religiosa cari~ 

cas (aqui Pietro Maria Bardi está se referindo ao livro Rio Barroco) 

de cada autor anotando e comentando os trabalhos '" 
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... No operar da história da arte nacional, a ação de Clarival 

constitui um modelo de iconografia bem digno do pioneirismo de Frei 

Pedro Sinzig, o qual consagrou a sua vida, e de um outro prelado, o 

caro Dom Clemente Maria da Si lva-Nigra ... 

E surpreendente ler até em prosas de historiadores de certa 

reputação que o Barroco sul-americano não existe. E como fechar os 

olhos ou reduzir o labor a esquemas, ignorando que cada povo é cria-

tivo, e as artes devem ser assumidas no contexto social. 

constantemente, tem-nos dado conta disso ... 9 
Clarival, 



CAPITULO V 

Arte e Sociedade nos Cemitérios Brasileiros 

Em junho de 1972, Clarival participa da 36~ Bienal Inter 

nacional de Veneza como Membro do Comissariado e Selecionador 

da Representação Brasileira. 

Publica, na mesma epoca, uma obra pioneira no mundo, "um 

exemplo maior da sociologia da arte", como diria Marshall Mac 

Luhan, em 1976, no Colóquio da Unesco sobre "O espaço e a fun 

ção da arte na vida contemporânea". Arte e Sociedade nos Ce

mitérios Brasileiros - um estudo da arte cemiterial ocorrida 

no Brasil desde as sepulturas das igrejas e as catacumbas de 

O d C f · - - 1 1· d 28 r ens e on rarlas ate as necropo es secu arlza as -e com 

posto de dois volumes com 1487 páginas e 502 ilustrações em 

preto e branco. 

A história de como foi feita a obra seria mais uma dasane 

dotas na vida de Clarival, nao fosse a dura realidade dos pe! 

quisadores sérios, ainda hoje, que nao têm patrocínio para os 

seus estudos. Em seu texto de agradecimento às pessoas que 

colaboraram no Projeto e na elaboração do livro Reconheci 

mento Clarival explica: "Também o Autor nem poderia p~ 

dir ajuda para uma pesquisa tão demorada e estranha, de tema 

absurdo e por natureza excluído dos "projects" de maior in te 

resse das grandes fundações. Restou ao autor se valer de suas 
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atividades de crítico e professor de História da Arte para d~ 

senvolver e cumprir seu programa de investigação e documenta 

ção, iniciado em 1960. Dessa maneira, operou nas oportunid~ 

des que ia obtendo em diversas universidades e organizações, 

enquanto atendia compromissos di versos, v. g., de cursos, conf~ 

rências, diligência, assessoria, documentação, seminários e 

júris de Salões de Arte. Não cabe pois, reverenciar aqui no 

mes de Magníficos Rei tores, Secretários de Educação, Prefeitos, 

Presidentes de Bienais e Salões que nem sabiam o que o A. fa 

zia nas horas vagas e fora das vistas. Resta, aSSlm, mencio 

nar aqueles que de fato sabiam, que de fato acreditaram neste 

trabalho e por certo nao terão desgosto de verem agora seus 

nomes arrolados. E, por maior sentimento de gratidão,o A. de 

cidiu citá-los junto daqueles que o ajudaram de vários outros 

modos, entretanto, indispensáveis a obra" C ••• ) Passa a citar, 

nome a nome, as pessoas em cada cidade por onde andara fazen 

do as suas pesquisas, para terminar com um agradecimento a 

Erica: "Não fosse o reconhecimento que o A. deve a todos 

esses generosos amigos reduziria esta página de gratidão a um 

único nome, o de sua esposa - Erica - que tanto fez nas pe~ 

quisas e no preparo deste livro que dele é sua co-autora". 

Em outro texto, ainda inédito, Clarival lembraria a parti 

cipação de Erica em sua obra-prima. Além de acompanhá-lo em 

todas as pesquisas nos cemitérios, "em cada página de texto, 

em cada legenda e em todas as anotações bibliográficas" as mãos 

. - - 29 de Erlca estao junto as suas. 
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Arte e Sociedade nos Cemitérios Brasileiros tem origem 

quando Clarival ainda fazia suas pesquisas para Riscadores de 

Milagres: 

Na ea~ual~dade de um aehado no eun~o de m~nha~ pe~qu~~a~ 

na Sala de Milagne~ da Igneja do Bon6im, de Salvadon, 

7960 e 7967. 

entne 

Fo~ aquele an~ne~o do n~~eadon de m~lagne~ Jo~o Vuante da 

S~lva, o 6amo~0 "To~lette de Flona" do Tabu~o da Bah~a, eolE:. 

do no ven~o de um ex-voto, pant~eipando ... "ao~ ~eus d~st~n 

to~ 6negue~e~ que no ~eu atel~en de p~ntuna pnepanam-~e quE:. 

dno~ nepne~~ntando m~lagne~ pana Senhon do Bon6~m, bem eomo 

enuze~ montuán~a~, plaea~ e 6~ta~ eom ~n~en~çõe~ a ouno, ete. 

ete." ... E~enev~ a~~~m, num do~ eapZtulo~ do meu l~vno "R~~eE:. 

done~ de M~lagne~" (J967t: "Ve~de ent~o eompneend~ que o ex

voto e o 6unenal 6azem a~ mot~vaçõe~ ma~s gnave~ pana a man~ 

6e~taç~o e~tit~ea do ant~~tagenuZno". 

E, pOh e~ta naz~o, ~neluZ naquela publ~eaç~o algu~ e~Mo~ 

e doeumentos da ante eem~ten~al do~ pobne~. 

A l~m~taç~o do e~tudo ao~ eem~tin~o~ da~ e~a~~e~ ~oe~a~~ 

eeonom~eamente ~n6e~one~ ju~t~6~eava-~e, el1t~o, em 6aee da 

te~e de explZe~to nelae~onamento entne motivaç~o, phoduç~o e 

eon~umo da ant~ genuZna populan ~em tnan~eenden o ~eu ph5pn~o 

me~o eeonôm~eo e eultunal. 

Canaetenizei, med~ante exemplo~, o l~mite do a~tista pni

m~t~vo, bem d~ven~o do ~eu imitadon, o pnimitivi~ta, de~tina 

do a uma outna e~6ena de eon~umo. 

Vi~se, tamb~m, naque~e livno, que apnendi a veh na mani 

6e~taç~o e~titiea populah o un~ven~ali~mo da~ a~te~, a e~tha 

nha eoineidêneút do~ mo vimento~ e~titieo~ ~ o 6~~:t~eado~ da avant 

gande de eada data, eom a~peeto~ e atn~buto~ já tr.anquilame~ 

te ~ ed~mel1tado~ na amplitude da eultuna- ba~ e. 
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Pon 6im, ve.ninique.i doi.b na..tone..b que. e..bmagam e. impe.de.m a 

na:tunaR.."[dade. da c.niaç.ão an:t1..b:tic.a, c.apaze..6 de. e..bvazian o c.an~ 

:t e.n do J.i pno du:to.b de.ni v ado.b do .b e. n:tim e. n:to m ag 1..6:ti c.o I e. x..;. vo:tO.b , 

imaginã.nia e. obje.:to.b de.voc.iol1ai.bl e. do .6e.n:time.n:to e..bc.a:toR..õg:!: 

c.o (:tumuR..o, aR..e.gonia.6 e. onna:tos nune.nã.tr..i.o.bl de. quatque.n c.omu 

ni dade.. 

E.6sa.b duaJ.i c.on:ting~nc.ias são a pobne.za e.x:tne.ma, i.6:to i, a 

mi.6e.nia pl1opniame.n:te. di:ta que. .6iR..e.nc.ia o ped.tn:te debaixo dos 

se:te paR..mos de vaR..a-c.oJ11um~ e, dou:tno R..ado, c.om id~n:tic.a po:t~!!:. 

c.ia de vac.uidade c.uR..:tunaR.., o ma:teniaR..ismo eXc.e66ivo da c.iviR.."[ 
- . d ~ . R.. 28 zaç.ao ~n u.b~n~a . 

Quatro anos antes de publicar o livro, em 1968, C1ariva1 

já havia feito uma exposição na Galeria Goeldi, apresentando 

uma seleção de fotos do acervo de sua pesquisa e anunciava a 

intenção de brevemente publicar o resultado de seus estudos. 

Essa exposição foi muito comentada por vários jornais, na ép~ 

ca: Wa1mir Aya1a, no Jornal do B~asi1, no dia 21-11-1968; Ve 

ra Pedrosa, no Correio da ~anhã, no dia 19-11-1968 e Frederi 

co de Morais, no Diário de ~otícias, do dia 18-11-1968, fina 

1izava assim seu comentário sobre a exposição: 

L .. } IIPela importância do material coletado e pela análise hi~ 

tórica, social e cultural que ele propiciou ao crítico ebistoriador, 

deve ser imediatamente publicado. Os responsáveis pela divulgaç~o 

da autêntica cultura brasileira não podem permitir queseatrase mais 

a publicaç~o de tao valiosa pesquisa e, da mesma forma, aprovada a 

publicaç~o, que não se po~~e a qualidade da edição, pois a farta do 

cumentação fotográfica exige um impressão à altura" (. .. ) 
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Diante deste e de outros apelos, o Conselho Federal ~ Cul 

tura editou a obra, nas condições possíveis para a epoca (li 

notipia, ilustrações em preto e branco, etc). E edi tando aq~ 

la obra, o CFC "es tava certo de que procedia a serviço relevél!!. 

te, nao apenas à cultura brasileira, mas à cultura universal. 

Não revelava o homem de espírito, que se ilustrava por seus 

quadros, mas por mao dele, encontrava um retrato novo do Bra 

sil na criatividade de seus artistas e na inteligência de seu 

povo", COlllO afirma o apresentador da obra - Prof. Arthur Cezar 

Ferreira Reis, Presidente do Conselho àquela epoca. f Arthur 

Cezar Ferreira Reis quem ainda afirma: 

C. .. l IITrata-se de obra ímpar, sem sími le em outras partes do 

mundo. No genero não sabemos de quem tenha, não apenas exercido,mas 

realizado empresa pioneira desse tipo. Quem, antes dele tenha desci. 

do a vista, o pensamento e a compreensão sobre o que representa o mu 

seu admi ráve 1 que encont ramos nos cemi tér i os, acred i to que não exi s 

ta c. .. ) 

L .. } Clarival Valladares, ano a ano, com a paci~ncia e a clari 

v'jd~ncia de um aut~nti.co artista, sob os influxos de uma paixão vee 

mente, descobriu, revelou não a exteriorização de vaidade, mas um a~ 

pecto novo, esquecido, do que poderíamos denominar, sem impropried~ 

de, de novo ângulo da cultura brasileira na sua forma estética. Cor 

ram-se as páginas deste livro-álbum. 

Acredito na surpresa, no ~xtase, no encanto que proporcionarão, 

como valerão, igualmente, em justa medida, na contribuição excepcio 

nal para o conhecimento do que, no g~nero, dos primeiros tempos de 

nossa vida cultural aos nossos dias, se vem construindo no 

silenciosamente, e sob a emoção artística. 

Brasi 1, 
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Examinando, como especialista que é, desde os elementos mate 

riais uti lizados, a imaginária do artista, de formação universitária 

ou do artesão que produz por centelha interna, à vontade dos que pr~ 

move ram a cons t rução, a execução técn i ca, CI a ri va I Va Ii ada res e I abo 

ra um capítulo para o entendimento do status social brasileiro, a s~ 

ciedade que se promove através da obra de arte. Clarival faz,assim, 

geografia artística, religiosa, geografia social, geograffa econ6mi 
.. h· -. d h· -. d I 11 ( ) 28 ca, paisagismo, Istorla a arte, .Istorla a cu tura ... 

Nesse mesmo ano, ainda, a Associação Brasileira de CrÍti 

cos de Arte outorgava a Clarival o prêmio da crítica pelo li 

vro que acabara de publicar e que já causava o malor impacto 

no país. 

o professor de uma aula so 

1973. Clarival participa da Comissão de Seleção e Premia 

ção da XII Bienal de São Paulo e da Comissão Julgadora do I 

Salão. Global da Primavera, de Brasília, promovido pela Rede 

Globo de TV e pelo jornal O Globo. 

Sua atuação no âmbito universitário, nos últimos anos -de 

pois do infarto e de sua aposentadoria por invalidez -

mia-se a algUDas conferências, como professor convidado. 

resu 

Na Universidade Federal do Rio de Janeiro essa experiê~ 

cia será repetida durante cerca de la anos e, por isso, terá 

uma conseqliência maior. E que, convidado para dar a Aula Mag 

na - e cor.o conferencista do Forum de Ciência e Cultura - Cur 
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so de Estudos de Problemas Brasileiros - daquela entidade,ele 

teria a oportunidade de reconstituir a "Memória do Brasil",p~ 

ra os seus alunos, a grande maioria jovens: 

· História da Arte Brasileira (1971) 

· As Artes na Cultura de Base Brasileira (1972) 

· A Pintura Religiosa Monumental do Brasil (1973) 

· Estudo da Arte Genuirta~ Brasileira (1974) 

· Arte Brasileira (1975) 

· Memória do Brasil: Um Estudo da Epigrafia Erudita e Po 

pular (1976) (Lição de Sapiência) 30 

· Raízes da Arte Brasileira (1977) 

· Palácio Universitário na História da Arquitetura Brasi 

leira (1978) 

· Exemplo do Barroco Nordestino (1980). 

Hélio Fraga, seu amigo e médico, também baiano, aSSlm se 

recordaria dessas conferências, em 1979: 

... "tendo sido reitor por quatro anos, de 73 a 77, tive o ense 

jo de que Clarival fosse um daqueles que pronunciaram a chamada Aula 

Magna Universi.tãria L .. ) E então o título que deu Clarival foi o 

de Memória do Brasi I. 

Mas a sua contribuição, neste chamado Forum de Ci~ncia e Cultu 

ra, que é um órgão de cultura da Universidade Federal do Rio de Ja 

neiro, e onde se realiza anualmente um curso de estudo de problemas 

brasi leiros, que hoje, depois de oito anos consecutivos, é realmente 

um curso reputado, e eu poderia até talvez dizer, sem exagero, cons~ 

grado, pela altura daqueles que se fizeram ouvir sucessivamente nes 

te curso. Pois bem, Clarival foi o que poderíamos dizer o homem, o 
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conferencista que ano a ano fazia a sua aula. Então se disse, e ele 

pode pensar e dizer, que ele era o professor de uma aula so, isto é, 

aquele que estudava duran!e todo o ano para depois fazer uma aprese~ 

tação em duas horas. E, em cada assunto que estudava, e foram mui 

tos, anos sucessivos, e havemos de os ter mais, essas aulas de Clari 

val ficaram na verdade inscritas nesse curso de problemas brasilei 

ros, onde homens expoentes da cultura brasileira têm passado e por 

ali continuarão a passar, C1ariva1 marcou uma presença 
31 lar c. .. ) 

Em azul e ouro, 

a luz interior do Barroco baiano 

sing~ 

Ainda em 1973, Clarival faz urna conferência sobre Manoel 

Querino - Historiador das Artes Baianas, para o Centro de Es 

tudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia; escre 

ve a introdução e análise crítica de cada obra reproduzida do 

livro-álbum Arte Brasileira-2,32 coordenado por José Piquet 

Carneiro (Anita Malfatti, Antonio Bandeira, Burle Marx, Di Ca 

valcanti, Djanira, Glauco Rodrigues, Guignard, Pancetti e Vol 

pi); e publica; em dezembro desse mesmo ano, um livro pionei. 

ro no genero: Presciliano Silva - um estudo biográfico e crí-

tico, editado pela Fundação Conquista do Rio de Janeiro. O li 

vro só foi lançado em julho do ano seguinte, na Galeria daPra 

ça em Ipanema. Traz prefácio de Dom Clemente Maria da Silva

Nigra e posfácio de Adonias Filho. Em 280 páginas "Clarival 

faz ressurgir em suas verdadeiras dimensões, Presciliano Sil 

va (1883-1965), famoso pintar- baiano~'" afirma José Roberto Teixeira 
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Leite, e acrescenta no artigo que escreve para O Globo de 

14-6-74: "cento e sessenta e uma ilustrações, a cores e empr~ 

to e branco, dão o roteiro visual completo da aventura pict~ 

rica de Presciliano Silva" ( ... )33 

O Jornal O Globo de 16-7-74 publica um resumo sobre o li 

vro com o título: "Presciliano Silva: em azul e ouro a luz in 

terior do barroco baiano". No lide da matéria conta que "há 

dois anos, o crítico Clarival do Prado Valladares recebia o 

convite para fazer um estudo crítico biográfico do pintorPre~ 

ciliano Silva. Começou, então, um trabalho de pesquisa que 

incluiria viagens por várias cidades do Brasil para documentar 

a obra dispersa do pintor, uma revisão de todos os documentos 

cedidos pela viúva de Presciliano e o recolhimento de estudos, 

anotações, correspondências." 

Do resumo, e~traído do próprio livro de_Clarival, há dois 

aspectos (trechos) que reproduzimos aqui por sua importância 

na compreensão da obra de Presciliano e porque, pela primeira 

vez, uma matéria não-assinada, em jornal, chama a atenção p~ 

ra o fato da importância de Clariyal ter sido médico, antes de 

se tornar crítico de arte e, assim, "empregar sua experiência 

clínica para um outro aspecto de seu livro: o estudo psicol~ 

gico do artista": 

L .. 11I0s interiores, tanto de igrejas como de claustros - como 

o de são Francisco, a seguir - marcaram urna nova fase importante na 

obra do artista. Com sua formação impressionista, explica Clarival, 

ele conseguiu captar como ninguém os efeitos luminosos dos 

res de conventos, mosteiros e igrejas da Bahia. 

interio 
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- Os azulejos refletindo a luz, bem como a talha dourada, formam 

uma atmosfera em azul e ouro. Deste encontro de duas luzes, de duas 

camadas visuais, parte o artista para fazer a sua pin~ura. Um exerci 

cio do pós-impressionismo no seu sentido universal, uma conseqüência 

da escola. 

Só na epoca em que viveu no Rio, no entanto, conta Clarival, 

Presciliano conseguiu projeção nacional, graças, sobretudo, aos elo 

gios de Gonzaga Duque, que no início do século era o crítico de arte 

mais conhecido da capital ... 

( ... ) Médico, antes de se tornar crítico de arte, Clarival diz 

que empregou sua experiência clínica para um outro aspecto de seu li 

vro, o estudo psicológico do artfsta. Para ele, Presciliano se iden 

tifica, em seus quadros, sobretudo com duas figuras humanas: o velho 

e o frade, ambos sempre si lenciosos. 

- Quando, entre as centenas de pessoas que freqüentavam os con 

ventos, ele escolheu esses tipos para fixar, era condicionado pela 

sua surdez. Presciliano era surdo e misantropo. Dentro dessa misan 

tropia, encontrou uma figura que lhe pareceu expressiva: o velho men 

digo, que passava horas sem nada fazer, nos bancos das igrejas. 

E a misantropia foi, talvez, um motivo de não ser um entusiasta 

das exposições ... Sua primeira mostra aconteceu em 1913 e a segunda 

só foi feita em 1921, no Recife, quando alguns de seus quadros mais 

cé 1 ebres nao 'consegu i ram se r vend i dos. Os comp radores apenas odes 

cobriram a partir de 1922. 

Em 1941, no Rio, ocorreu a primeira retrospectiva do artista, 

que pintava, em média, quatro a cinco quadros, num período de dois 

anos. Ele deixava o tempo passar, após fazer os esboços para medita 

çao e estudos. E, em suas anotações, ressaltou a importância da vol 

ta constante ao mesmo local, para estudar os efeitos de luz, a gra~ 

de paixão de sua pintura. ( ... ) 
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o Globo abre um box no final da matéria, para fazer o re 

sumo da vida do crítico, com o título "Da Ciência ã Arte" (gri:. 

fo nosso). 

Lélia Coelho Frota fez um resumo da obra para o Supleme~ 

to do Livro do JB de 20-7-1974, sob o título Matéria para uma 

Sociologia da Arte. Reproduzimos aqui os dois primeiros pari 

grafos: 

"Dom Clemente da Si lva-Nigra, ao prefaciar es.te estudo biográfi. 

co e crítico de Clarival do Prado Valladares sobre Presci 1 iano Si lva 

0883-1965)., faz uma referência ao Autor como "analista de um proce~ 

so histórico". Nada mais adequado para qual ificar quem assinou Pai

sagem Rediviva, Riscadores de Mi lagres e Arte e Sociedade nos Cemi

tirios Brasileiros e que se prepara para entregar-nos obra metódica 

de igual importância sobre a pintura nos monumentos religiosos brasi 

lei ros. A vida e a obra de Presciliano Si lva constituem aqui maté 

ria para uma sociologia da arte, ou para uma prática artística so 

cial, como quer Duvignaud, possibilitando a apreciaçio da atividade 

do artista e de sua inserção no grupo, contextualizando-a em sua ep~ 

ca. Sem esse procedimento, a História da Arte, como bem assinala 

Pierre Francastel, se converte em herbário, isto é, na coleta e re 

gistro enumer.ativo de obras, numa indicaçio de nomes e títulos sob a 

cronologia de ismos. O próprio Clarival torna explícito seu crité 

rio, ao referir que procedeu ao "levantamento do meio e das origens, 

bem como do caráter e da conduta intelectual da época". 

A obra de cada artista brasileiro de expressão própria reclama 

da crítica análise idêntica a esta que Clarival fez de P re s c i I i a no 

Silva, para que possamos algum dia reunir ao abstrato das teorias vi 

gentes o peso da experiência vivida de indivíduos que se reconhecem 

na sociedade em que nasceram. Só poderemos realizar a leitura inte 

gral da contemporaneidade quando tivermos acesso crítico adequado às 

obras do passado, e reciprocamente, Clarival retraça, pelo conheci 
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mento direto das obras, o panorama das instituições oficiais e das 

relações humanas que informaram a atividade de Prescil iano Sil

va (. .. ) 

Era o primeiro livro de autoria e direção editorial deCla 

rival, impresso em off-set eletrônico. O autor e Erica haviam 

trabalhado junto ao diretor da Grifica Brunner durante meses 

a fio, madrugadas a dentro, corrigindo uma a uma todas as pr~ 

vas de fotolito e depois, uma a uma, todas as provas de impre~ 

sao, para que o resultado fosse aquele "irrepreensível traba 

lho gráfico, executado nas oficinas da Grifica Brunner, de São 

Paulo", como afirmavam todos os jornais, críticos e comentado 

res na epoca. 

A Tarde, de 5-4-74; Carlos Augusto Bandeira, no mesmo jO! 

nal baiano, dia 20-4-74; José Roberto Teixeira Leite, n'O Gl~ 

bo de 14-6-74; Geraldo Edson de Andrade, no Diário de Notícias 

de 17-7-74; Francisco Bittencourt, na Tribuna da Imprensa de 

22-7-74; Olívio Tavares de Araujo, na Veja de 7-8-74; Carlos 

Roberto Maciel Levy n'O Fluminense de 28-7-74, e tantos outros 

se extasiaram diante desse livro "duplamente de arte". 

Mas foi Roberto Pontual quem deu "A Boa Surpresa do Livro 

de Arte" no Caderno B do Jornal do Brasil de 1 9 de junho de 

1974. Depois de afirmar e provar que, no "setor das artes em 

geral, o mercado editorial" (brasileiro) continuava "engati 

nhando na timidez, na insuficiência e no acúmulo de promessas 

mal cumpridas" ele fala do 
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c ... }"espanto e o entus i asmo causados pel a ediçã'o recent íss ima 

de Presciliano Silva - um.estudo biográfico e crítico que Clarival 

do Prado Valladares elaborou sob encomenda da Fundação Conquista, do 

Rio de Janeiro." E continua: 

Não tenbo dúv i das em a fi rma r que se t ra ta, an tes de ma i s na 

da, de um dos primei ros 1 ivros puhl icados entre nós a obedecer, minu 

ciosamente, os mais rigorosos padrões de qualidade da gráfica inter 

nacional neste setor. Não se destina, por isso mesmo, é claro, a um 

público mais amplo, embora nele nada indique uma vontade pura e sim 

ples de luxo pelo luxo. O interesse foi, desde logo, o de aprese!! 

tar a pesquisa documental em torno do pintor baiano da manei ra grafi. 

camente mais irrepreensível, ainda que sem maiores inovações de p~ 

ginação, na qual o critério utilizado buscou manter-se a nível defun 

cionalidade da leitura exemplificando a matéria levantada pelo estu 

do. Um primei ro destaque se registre, portanto, para a impressão pri. 

morosa e a final ização quase artesanal que a esta obra deram os Grá 

ficos Brunner, de são Paulo, um dos únicos empreendimentos brasilei 

ros no ramo a preocupar-se continuamente com a dignidade visual das 

nossas já raras edições de arte. Aqui temos um livro em que o pr~ 

zer da reprodução exata, sobretudo a cores, atua como primeiro pa~ 

so para facilitar a compreensão dos propósitos e dos métodos do ar 

tista em causa. 

Um segundo aspecto a destacar, nessa mesma obra, refere-se à es 

colha da figura central e dos temas paralelos em torno dos quais ela 

gira: um artista cujo raio de ação esteve quase sempre afastado da 

quele evidenciado predomínio institucional do eixo Rio-são Paulo e 

que, por outro lado, embora produzindo dentro do calor da revolução 

estética do século XX, não se prendeu verdadeiramente à modernidade, 

atendo-se, quando muito, a alguns recursos convencionais do pós-im 

pressionLsmo. De formação européia - melhor dizendo, francesa -segu!! 

do a disciplina não muito rígida, mas indubitavelmente acadêmica, da 

Academie Julian, de Paris, após os estudos iniciais na Bahia com Ma 

noel Lopes Rodrigues, por sua vez também aperfeiçoado na Europa, a 

obra toda de Presciliano Silva (1883-1965) nada tem de especificame!! 

te brasileira e moderna, de acordo com os padrões armados e aprofu!! 
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fundados pelos modernistas de 1922. E uma pintura que, sem ser aca 

dêmica no sentido pejorativo do termo, quis conservar-se obediente 

ao ecl~tismo dos esquemas tradicionais do século XIX, em especial n~ 

quilo que constitui a parcela maior e mais continuada de sua prod~ 

ção, ao longo de muitas décadas: o interior das igrejas e conventos 

baianos, tratados segundo uma mescla de propósitos místicos e doeu 

mentais. 

Assumindo a encomenda desse tema ingrato à modernidade, Clari 

vaI Valladares soube, no entanto, como dignificá-lo, como dotá-lo de 

uma nova utilidade, como situá-lo a nível de ansiada pesquisa. Não 

se dispôs, por princípio, nem ao elogio fácil e abusivo, nem à neg~ 

ção radical de interesse; adotou o partido lógico de considerar Pres 

ciliano Silva na condição de fenômeno, nele vendo a convergência e a 

concretização de inúmeros fatores e acontecimentos eXPI icativos de 

um contexto precioso e determinante da própria obra da artista. Esta 

surge, assim, localizada, referida à sua importincia relativa para o 

local e a época em que foi criada, posta em confronto com as condi 

ções objetivas do momento. Bem sabemos, ou deveríamos ter sempre em 

mente, que o modernismo precisou de mais de 20 anos para deslocar-se 

de são Paulo e do Rio até as diversas outras capitais; o que em g~ 

ral esquecemos é de analisar o que foi o ambiente artístico nessas 

capitais, até o momento da renovação irreversível - e com esse esqu~ 

cimento ficamos incapacitados a compreender profundamente a especifl 

cidade do processo renovador e das tentativas de contemporaneidade 

em cada um dos mesmos núcleos de criação no Brasil de agora. 

E o interessante, também sintomático, é que a pesquisa de Clari 

vaI obtém o êxito de nos mostrar, vez ou outra, um Presciliano insus 

peita~o, sem o ranço da virtuosística na repetitiva fixação de inte 

riores religiosos; um Presciliano descontraído e jovial na grande t~ 

la histórica da Entrada do Exército Libertador (1929-1930), ou aber 

to à luminosidade e tipologia tropical e baiana, como em Beco Colo

nial (1918), Farol da Barra (1930), Saveiro (1931), Cabloca (1946) e 
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Manguei ras do Barbalbo (1955), sem contar a s~rie de figuras de va 

queiros, das d~cadas de 30 e 40. (Parte substancial da obra do pi~ 

tor baiano pode ser vista na Fundação Museu Carlos Costa Pinto, de 

Salvador, e no Museu Nacional de Belas Artes do Rio). Um acr~scimo 

de alcance didático resultou da reprodução constante, lado a lado com 

a obra definitiva, dos desenbos preparat6rios a partir dosquai~ Pres 

ciliano procurava minuciosamente se apro.ximar de seus temas. 

o desenho, aliás., sempre lbe pareceu fundamento ins.ub.stituível, 

como anotou Clarival Valladares: "Notáveis homens de letras deste 

país, escritores, poetas, críticos ou jornalistas, escreveram sobre 

Presciliano, na quase totalidade para elogiá-lo, pela perfeição, ou 

diante do deslumbramento dos efeitos luminosos de seus interiores. En 

tretanto, o que mais cbama a atenção quando se lê essa mat~rfa, e o 

aplauso partindo de críticos que se afamaram por compromissos assum~ 

dos com os movimentos renovadores, ditos modernistas, ao tempo emque 

Presciliano se mantinba coerente com as raízes tradicionais de outra 

escolaridade. Havia nele uma impressionante quota de seriedade pr~ 

fissional e de coerência de formação. Ele pr6prio não desconhecia e 

nem era indiferente às atitudes dos ansiosos de mudanças. Admitia 

qualquer proposta nova, contanto que baseada numa habilitação funda 

mental que era o desenho. Das várias referências que fez em entre 

vistas conceituando o desenbo, compreende-se que não o entendia como 

suporte-subsidiário da pintura, mas verdadeiramente como estrutura

compositiva, sobre a qual a pintura encontra existência. O seu en 

tender de desenho e pintura era de uma dualidade indivisível, no p~ 

ralelo de corpo e alma .. 

E assim que esta contribuição de Clarival Valladares à rala bi 

bl iografia de arte no Brasi 1 ganha aspecto de pionei rismo, seja pela 

opçao temática e metodo16gica, seja pela altíssima qualidade edito 

rial, ampliando duas outras de suas contribuições prévias a essa bi 

bl iografia, num campo, o da arte popular, em que se tornou um dos úni 

cos especialistas entre n6s: Riscadores de Milagres (1967) e Arte 

e Sociedade nos Cemit~rios Brasileiros (1972)". 
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Roberto Pontual finaliza seu comentário crítico afirmando 

que, neste livro, ao qual o Autor dedicou dois anos plenos, 

Clarival demonstrou a "importância de se considerar com mais 

cuidado, e menos preconceito, a obra e a circunstância de ca 

da ser humano que tenha entregue sua vida ã tarefa de expre~ 

sar-se, expressando o mundo em torno". 

A revelação 6tica do Barroco Mineiro 

Como vinha fazendo, nos últimos anos, em outubro de 1973, 

Clarival transferiu ao domínio público mais uma parte de seus 

registros, arquivos e documentação.fotográfica. Dessa vez ele 

faria a "Revelação Chica do Barroco Mineiro", uma documentação 

iconográfica de detalhes de alguns exemplos do acervo do Bar 

roco Mineiro, incluindo pintura, escultura e arquitetura do 

século XVIII e primeiro quartel do século XIX. 

A exposição, inaugurada no Museu Nacional de Belas Artes, 

no Rio de Janeiro, tinha 60 ampliaç6es fotográficas de 

catálogo com texto e ensaio do autor. A documentação 

2 1m , 

fazia 

parte do acervo iconográfico realizado por Clari vaI para o Pr~ 

jeto Barroco Mineiro, que seria editado pela Fundação Conqui~ 

ta (a mesma que publicara seus estudos sobre Presciliano Sil 

va). Infelizmente, o projeto não foi adiante. 

Quando inaugurou essa exposição, no dia 8 de outubro de 

1973, no MNBA, era a primeira Yez, também, que Clarival levava 
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música ao público que ia ver seu trabalho iconográfico. Numa 

audição do conjunto Música Antiqua da Rádio Ministério da Edu 

cação e Cultura sob a direção de Boris1av Tschorbow, foram 

apresentadas músicas do século XVIII junto com a pintura, a 

escultura e a arquitetura do meado setecentista e do primeiro 

quartel do século XIX em várias cidades de Minas. 

Em artigo titulado "C1ariva1 e o Esplendor do Barroco",pu 

b1icado na Revista O Cruzeiro n 9 44 de 31 de outubro do mesmo 

ano, Andrade Muricy diz que 

IIC .. ) o impacto foi impressivo em extremo no grande públicoque 

acorreu à abertura da exposição. O ambiente era adensado pela pr~ 

sença duma prodigiosa iconografia de valorizadíssimos detalhes depal 

néis e esculturas, onde instrumentos musicais e partituras surpree~ 

dentemente aparecem, em fotografias ampliadas, admiráveis, que ganh~ 

vam prestígio de mobilidade e de força, tal como o Barroco permite. 

As músicas dos mestres europeus, contemporâneos dos velhos músicos 

minei ros, envolviam, como numa névoa de cor e significação emot i va 

informulada, as imagens possantemente significadas por Manoel da Co~ 

'ta Ataíde e seus coetâneos. Os patriarcas do barroco cantavam: 

Schiassi, Matheson, Telemann, Pez, Domenico Scarlatti, Hotteterre,e, 

já no rococõ; o grande Haydn, que tanto influiu, com Cimarosa e Per 

golesi, nos músicos mineiros e no colossal José Maurício Nunes Gar 
• ( ) 11 cla _ •.. _ 

"De fato", afirma Olívio Tavares de Araújo, em seu comen 

tário crítico sobre a exposição na VEJA de 24 de outubro, "di~ 

cernir é um hábito freqüente e antigo na carreira de C1ariva1 

do Prado Va11adares, 55 anos, um dos mais conhecidos críticos 

de arte do Brasil." ... Em outro trecho, Olívio comp1ementa: 



.121 . 

... liA fotografia sempre fascinou Valladares, como forma de com 

plementar sua visão. Entre 1970 a 1972, ele percorreu as cidades 

históricas de Minas, registrando monumentos e pinturas de maior inte 

resse. E as melhores fotos foram ampliadas, sempre com excelentes 

condições técnicas, para esta exposição. Os painéis mais importa~ 

tes parecem ser os dos detalhes das pinturas nos forros de igrejas." 

"Em vários casos, além de possibilitar um estudo mais minucioso 

da obra de Manoel da Costa Ataíde, o principal pintor do Barroco mi 

neiro, eles acabam fornecendo revelações inesperadas - como a da uti 

lização, pelos músicos ouropretanos, de todos os instr~mentos euro 

peus da época. 'Veja', exc 1 ama Va 11 ada res com sat i s fação, I E: como 

se o forro da igreja tivesse descido"'. 

Dom Marcos Barbosa, em cr6nica do Jornal do Brasi1,no dia 

16 de novembro, diz que 

( ... ) "Clarival coloca o seu olbo de vidro nos pontos maisestr~ 

tégicos e consegue revelar-nos o que não víramos de longe, como a pa~ 

titura de um anjo, uma figura que não soubéramos olhar sob o melhor 

ângulo ou a luz mais adequada, e nos permite contemplar os painéis 

dos forros sem aquela incômoda posição que não se consegue manter por 

muito tempo ... E, além disso, suprimindo as leves cores do Ataíde, 

dá-nos is vezes a impressão de enriquec~-lo ainda mais ... Deixei no 

livro de visitas este recado: 'Clarival, mais belo que o orig~ 

na 1 ~ f, 

"Quem passar pelo MNBA, na Avenida Rio Branco", escreve 

Frank1in de Oliveira em O Globo de 4 de novembro, "será atrai 

do por uma exposição com esse nome: Revelação Otica do Barro-

co Mineiro. 
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E uma coleção de 60 fotografias, feitas pelo Prof. Clarival do 

Prado Valladares, um dos mais autorizados i.nvestigadores da história 

de nossas artes plásticas. Não são fotografias Tealizadas com obje 

tivo estético. Não têm preocupação artística. são, antes, fotogra 

fias anatômicas, se assim se puder dizer. Fe'.i:tas .com .equipamento ót.!. 

co de altíssima precisão, adequado à realização de pesquisas ultrami 

nuciosas, tais fotografias desempenham uma função eminentemente crí 

tica, possibi litando a análise de detalbes da obra de arte visual 

que, de outro modo, jamais seriam apreendidos pelo técnico. Isolando 

os detalhes. da trama pictórica, tais fotografias permitem a identifi 

cação de valores simbólicos imperceptíveis à visão desarmada, ou pr~ 

cariamente armada. 

Realizando a documentação fotográfica agora exposta à visitação 

púb.lica o professor Clarival do Prado Valladares oferece-nos uma sur 

presa que tem tanto de incitante quanto de deslumb.rante( .•. ) 

Franklin de Oliveira cita e analisa, em seu extenso arti 

go, algumas revelações óticas do Barroco Mineiro feitas por 

Clarival: o pintor Manoel da Costa Athayde, colaborador cons 

tante do Aleijadinho (Antonio Francisco Lisboa), o ponto mais 

glori,oso da pintura barroca mineira. Athayde, além dos traços 

raciais de nossa morenidade emprestados às fisionomias da Vir 

geme dos anjos e querubins que pintava, tinha ido além no 

"retratismo": aos quatro doutores da Igreja - Santo Agostinho, 

Santo Ambrósio, São Jerônimo e são Gregório - ele conferira as 

características raciais da sociedade brasileira de sua epoca. 

E, no são Francisco de Assis de Ouro Preto, Manoel da Costa 

Athayde fez seu auto-retrato. Essa igreja foi uma "das mais 

soberbas realizações do Aleijadinho como projetista e arquit~ 

to", segundo Franklin de Oliveira, que concorda com Clarival. 
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Entretanto, para Franklin de Oliveira, a descoberta mais 

desnorteante da pesquisa fotográfica de Clarival foi a que 

l/detectou naquela pintura a figura de um estranho anjo aos 

pes e do lado di rei to da Vi rgem, levantando-o com um caibro posto aos 

pes de Nossa Senhora como uma alavanca. Anjo esquisito - diz o ilu~ 

tre pesquisador - absolutamente novo na hagiografia e na iconografia 

marianas, minuciosamente revolvidas pelo crítico brasileiro, para v~ 

rificar a existência de algum precedente em tão estranha represent~ 
-çao. Nada, absolutamente nada encontrou ... 

... l/Anjo tronchol/- exp li ca o pesqui sador. Troncho quer di zer: 

truncado, mutilado. Além de meio corcunda, pescoço curto tem o ante 

braço direito torto e inchado. Um anjo deformado. Um anjo aleija 

do. Ora, o Athayde não deformava as figuras. Ele as reproduzia mi 

meticamente, e ainda aderido às leis da beleza. Por que, então, es 

se anjo inopino e inusitado, metido na sua obra-prima? 

A hipótese e fascinante. Apoiado na obsessão do retratismo, tão 

característica de Manoel da Costa. Athayde, o professor Clarival do 

Prado Valladares admite ser esse anjo troncho uma hipótese do ~leij~ 

dinho. 

Prudente no aventar a hipótese, o pesquisador não chega a afir 

mar que se trata de um retrato, mas vai até a possibilidade de admi

tir a alegoria. Acontece, porém, que, dados os precedentes de Athay 

de, o que há na Vi rgem e nos anjos que pintou, para o painel do teto 

da Igreja de são Francisco de Assis de Ouro Preto e o retrato de sua 

mulher e de seus filhos. Daí falar-se, e não por outro motivo, pr~ 

cisamente em retratismo, na pintura religiosa do grande artista. 

Cootemporâoe.ó, :..amigo e.companbei:ro.de trabalho do Aleijadinho, 

desde as obras de Ouro Preto às de Congonhas do Campo - as imagens 

(66) dos Passos (Paixão de Cristo), esculpidas pelo Aleijadinho em 

cedro-rosa foram encarnadas (pintadas) por Manoel da Costa Athayde e 

por seu discípulo predileto Francisco Xavier Carneiro - é perfeit~ 
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mente plausfv.e I que Athayde, sens i b i I i zado com a t ragéd i a do ami 90 e 

companheiro de jornadas artísticas, o retratasse na figura do anjo 

deformado do teto da Igreja de são Francisco~de Assis, em Ouro Pre 

to, que é, de resto, das igrejas do barroco mineiro, a que está mais 

impregnada de Antonio Francisco Lisboa" ... Questões como essa fica 

rao sempre em aberto... Mas quem, .. melhor do que o Athayde, para nos 

dizer, com o seu obsessivo retratismo, como foi realmente o Aleijadi. 

nho?, conclui Franklin de Oliveira. 

Clarival, o descobridor deste fato, faria uma observação: 

" EntJr.eto.nto , o. Jr.evelo.ção õtic.o. do Bo.Jr.Jr.Oc.o mineiJr.o no.o ameo. 

ço. quebJr.o.Jr. o~ mi~têJr.io~ de ~uo.~ niguJr.o.~, mo.~ ~omente levo.Jr. c.o. 

do. um de nõ~ po.Jr.o. mo.i~ peJr.to de ~uo.~ voze~ e do ~eu c.o.nto.Jr.". 

A exposição iconográfica sobre o Barroco mineiro foi leva 

da, no ano seguinte para a fundação Cultural do Distrito Fede 

ral em Brasília e de lá iria para o Museu de Arte Moderna de 

Belo Horizonte (1974); Biblioteca Mtmicípal de Sãó~Paulo (1975); 

Festival de Inverno de Ouro Preto;. Festival de Penedo-Ala 

goas , e para outras entidades em outras cidades, sempre sob 

o patrocínio do DACjMEC. 

A mesma exposição foi levada para os Estados Unidos e inau 

gurada em maio de 1974 na Art Gallery of the Brazilian-American 

Cultural Institute (BACI), em Washington-D.C., por iniciativa 

do Ministério de Relações Exteriores. O catálogo, agora tra 

duzido para o inglês, além do texto de apresentação de Clari 

vaI reproduzia trechos de textos críticos sobre a obra do au 

tor, da autoria de Arnaldo Pedroso d'Horta, Franklin de Oli-
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veira e Dom Marcos Barbosa. Por iniciativa do BACI, esta ex 

posição teve itinerância a várias entidades culturais norte

americanas, chegando tamb6m ao M~xico. 

Sylvio de Vasconcellos, arquiteto, professor de Arquitet~ 

ra no Brasil, (chefe do Distrito do Patrimônio Histórico e Ar 

tístico Nacional, em Minas Gerais, durante mais de 30 ano~e~ 

tava exilado nos Estados Unidos, por ocasião da exposição de 

C1ariva1. Escreveu então um artigo, publicado num periódico 

nipeiro~ em se.tembro· de 1974: 

"Washington: Clarival do Prado Valladares está nos Estados Uni 

dos. Acho que vocês o conhecem. Da medicina passou às artes, troca~ 

do os mist~rios do corpo humano pelos segredos da est~tica. Nio ~ 

que deixou de ser m~dico. Continua. Mas do mundo das formas e das 

cores. 

Clarival cuida da anatomia das obras de arte; da saúde, da so 

brevivência delas. Investiga as fenescentes: revigora-as. Descobre 

equívocos e os condena. Procura eliminar cirurgicamente os maus hu 

mores que perturbam a saúde de nossa arte para que esta, liberta dos 

parasitas maléficos, se fortaleça e cumpra seu destino maior. Neste 

processo sanitário, separa o joio do trigo e, na exterminaçio dojoio 

e no adubamento do trigo, nio tem complacências. 

Nio pertence a panelinhas que fazem da crítica um jogo inconse 

qüente de interesseiras relações humanas. Ou um comércio de vaida 

des e lucros. Tamb~m não se compraz em preconceitos que prejulgam 

artistas conforme preestabelecidas premissas. E justo e frio na opl 

nião: o que é bom, é bom; ruim e ruim. Ponto. 

E esta honesta posição no campo das atividades artísticas que 

fez e faz a grandeza de Clarival. Isso e mais a aguda sensibilidade 

que o leva a descobrir belezas inconhecidas e a identificar mistifi 

cações insuspeitadas. 
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Clarival tem livro sobre monumentos funerários; outro soorePres 

ciliano Silva. Tem participado de quantas comiss~es de premiaçio se 

compuseram no país e no estrangeiro. Eventualmente escreve para pe 

riódicos. Atua. E é, hoje, o mais categorizado crítico de arte do 

Brasil, sem margem de dúvida. Por isso foi eleito, pela segunda vez, 

para o Conselho Federal de Cultura, que, com ele, se i lustra. 

Agora veio aos Estados Unidos em missio cultural. Trouxe consi 

go a mais fabulosa coleçio de fotografias da arte colonial mineira, 

tecnicamente perfeitas, e com um senso sobre o detalhe que chega a 

assustar. O forro da capela franciscana de Ouro Preto sustenta osus 

to. Revela-se em trechos antes despercebidos, multiplica-se, diver 

sifica-se, desnuda-se em texturas, e confirma, em seu completo es 

plendor, o talento insuperável do mestre primeiro de nossa pintura 

colonial: Manoel da Costa Ataíde. 

Com a exposiçio das fotos veio a conferência de Clarival sobre 

um de seus temas preferidos: a arte arcaica brasileira. Da mais hu 

milde à mais apurada. E sua palavra fluiu como uma fonte tranqüi la, 

cristalina, através do tempo e do espaço, passando de um encanamento 

a outro, à luz das projeções multicores de sua documentaçio fotogr~ 

fica. 

Clarival nao improvisa como e feito costume nosso. Não busca 

circunlóquios para esconder frágil contextura do pensamento. Está se 

guro do que tem a dizer e tem tanto de substância a contar que nao 

lhe sobra tempo paraenganosos artifícios. Sua linguagem e direta e 

substantiva. E por isso mesmo impressiona. Cativa. 

Depois da conferência, Clarival resolveu fazer uma viagem cultu 

ral de volta: está fotografando e estudando os painéis de Portinari 

na Biblioteca do Congresso, em Washington, e no Edifício das Nações 

Unidas, em Nova Iorque. Não quer voltar de mãos vazias; não 

perder tempo em lazeres. 

quer 

Meninos, eu vi Clarival com o nariz nos painéis, esmiuçando as 

pinceladas, examinando os traços, medindo as cores, enquadrando de 
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talhes, com minúcia de possesso. E foi além: buscou informações con 

temporâneas da execução, enfiou as mãos nos arquivos, fuçou onde p~ 

de, e acabou por descobrir os cartões originais, inéditos, de Porti 

nari relacionados com a obra. Com isso refez o processo da criação, 

descobrindo as intenções do artista, suas hesitações e correções, sua 

pintura reduzida a desenho e, afinal, a orgânica anatomia da mensa 

gem que eternizou. 

Por certo Clarival publ icará suas conclusões a respeito e, com 

elas, a obra de Portinari se tornará um pouco mais perceptível. O que 

é muito de desejar-se porque, apesar de tudo, Portinari tem sido mui 

to festejado e aplaudido mas bem pouco entendível. Bater palmas até 

macacos batem; o resto é que são elas. 

t de missões culturais como esta de Clarival que o Brasil care 

ce. De gente capaz, realmente, de representar e de transmitir o que 

temos de melhor e de ganhar posição na cultura universal. Parabéns 

ao Itamarati pela iniciativa! 

Cultura, hoje, em.todo o mundo, é coisa séria. Séria demais p~ 

ra se brincar com ela. Ninguém mais se deixa enganar por fogos de 

artifício de improvisados gênios nativos em moda. Estou cansado de 

assistir a fracassos de iniciativas dispendiosas realizadas no campo 

da divulgação de nossos valores culturais. Só funcionm quando os es 

pertalhões voltam com falsas notícias de glórias inconquistadas que 

só existem n~ cabeça de quem as inventa. 

Agora, porem, meninos, eu vi um êxito de fato. Tão milagroso 

quiçá quanto real. Este êxito chama-se Clarival doPrado Valladares. 

Com o Brasil crescendo como está já não podemos pensar em exportar 

apenas café, ou candomblé e samba de pauta exótica. Temos de expo~ 

tar cultura também, de nível compatível com nossa grandeza. Da eru 

dita e boa que Clarival trouxe consigo. Desta que fez a história e 

que nos pode encher de orgulho ao contá-la: meninos, eu vi'.'. 
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o Livro do Teatro 

Ainda em 1974 seria publicado o livro Restauração e Recu-

- 33. peraçao do Teatro Amazonas, o prlmeiro livro de arte com 

fotografias, texto e direção editorial do autor para a Cons 

trutora Norberto Odebrecht. A partir dessa experiência, e até 

a data de sua morte, a Odebrecht se tornaria a patrocinadora 

de mais seis títulos de autoria e direção editorial de Clari 

vaI do Prado Valladares: Lula Cardoso Ayres-Revisão Crítica e 

Atualidade (1~ edição em 1978); 2~ edição em 1979);34 Alberto 

Valença (1980); 35 Aspectos da Arte Religiosa no Brasil - Bahia, 

~ ) 36 - d Pernambuco, Paralba (1981; e os tres volumes e NORDESTE 

HISTORICO E MONUMENTAL (vols. I e 11, em 1982 e vol. 111, em 

1983) .12 

Clarival havia colaborado, desde os idos de 1955, em aI 

guns projetos editoriais para a Construtora, cujo fundador e 

presidente é seu cunhado, irmão de Erica. 

Em 1959, q~ando a Construtora Norberto Odebrecht recebeu 

do Governo da Bahia a incumbência de construir o Teatro Cas 

tro Alves considerado "um dos mais completos sistemas de artes 

cênicas do Brasil, e dotado de todas as instalações que fund~ 

mentam a formação didática e o progresso da vida teatral", Cl~ 

rival foi chamado para fazer considerações sobre o teatro e 

sua interpretação estética. O trabalho foi publicado na edi 

- . 37 d . - d T . d 1 çao comemoratlva a lnauguraçao o eatro, patroclna a pe a 

Construtora. 
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No capítulo que lhe coube, o autor tece algumas consider~ 

ç6es sobre a experi~ncia brasileira em construçãQ de teatro, 

e afirma que "pouco adianta dizer-se ao povo que a melhor mu 

sica é a música clássica, que a melhor comédia tem sentido noor 

tal, que o drama enobrece a cultura e que o teatro e o meio 

de se elevar tais coisas aos que se educam e progridem 

se um teatro de verdade não se construir para ser dado ao pr~ 

prio povo'~ 

Tea~ho de vehdade »ada ~em que veh eom a~ ~imple~ ~~ de 

hephe~e»~ação. Ele hephe~e»~a, de~de a ~ua eo»eepção, phoj~ 

~o, de~e»volvime»~o e healização. o ~habalho mai~ ava»çadoque 

~e exige do e~~ado a~ual da~ vãhia~ ~ée»iea~ e eo»heeimen~o~ 

eien~Z6ieo~ eon9hegado~ paha ~ua exeeução. 

Em 1965, a Construtora lhe confiara a redação doprefácio, 

a revisão do texto e a concepção artística da edição comemora 

tiva de seus 20 anos. No prefácio, Clarival conta a história 

da Construtora, desde as origens até os dias atuais (1965) e 

mostra que Emílio Odebrecht não fora apenas o construtor ecal 

culista, mas um verdadeiro mestre, formador de engenheiros e 

mestres-de-obras, que continuariam suas realizaç6es no Nordes 

te. 

~ b 38 ~ O aI um 20 ANOS CNOSA MCMXLV-MCMLXV e urna das edições 

mais interessantes da época, do ponto-de-vista de um capítulo 

sobre "editoração empresarial", ainda mais se nos lembrarmos 

que foi feito em 1965, quando o jornalismo empresarial no Br~ 

sil ainda engatinhava (até hoje ainda está defasado emrelação 
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ao de outras naçoes desenvolvidas). A sobrecapa do álbum é a 

reprodução de um desenho de Roberto Burle Marx, de 1964, "Es

trutura Vegetal". No miolo do álbum são reproduzidos dois d~ 

senhos de DareI, titulados "A Cidade" e feitos em 1963. Clari 

vaI faz uma associação das obras desses artistas com as obras 

da Construtora - as estruturas de concreto armado - reproduzi 

das em 46 fotografias. 

Agora, em 1974, chegara a vez do Teatro Amazonas, cujo tra 

balho de restauração e recuperação coubera à Construtora. Um 

trabalho de "reconquista dos princípios originais e auténti 

cos, valorizando as proposiç6es do projeto nunca concluído e, 

ao mesmo tempo, o implanto de sistemas da nova técnica tC:ltral, 

capazes de comportar a atualidade das artes cênicas no nível 

e nas exigências dos centros maIS sofisticados. Autenticidade 

e modernidade, eis o binômio em que se fundamenta a filosofia 

desse empreendimento que o crítico indica como dos mais rele 

vantes no país'~, segundo as palavras do então- governador do 

Estado do Amazonas, João Walter de Andrade, responsável pela 

restauração do teatro. 

Genesino Braga, escritor, professor, jornalista e r,·fti 

co, refere-se à inauguração do teatro restaurado, ocasião em 

que foi lançado, também, o livro de Clarival, no Jornal di) Co 

mércio (Manaus) de 26 de janeiro de 1975: 
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liDe maos dadas com a Música, a Dança e o Canto, esteve o Livro 

tambim presente nos atos inaugurafs da restauraçio do Teatro Amazo

nas. E se do mais alto nível artístico o foram os números de músi 

ca, de &allet e de canto, apresentados no programa, tio elevados o 

foram, igualmente, os níveis cultural e artístico do livro que ali a 

todos se ofertou. 

Um livro de arte, escrito com arte e trabalhado com arte, expl~ 

cando o Teatro Amazonas e detalhando a obra providencial e necessa 

ria da sua restauraçio e recuperaçio, foi a jóia de arte gráfica com 

que o Governador Joio Walter de Andrade brindou os seus quatro mil 

convidados nas cinco ricitas de reinauguração da nossa imponente Ca 

sa da Opera. C. .. ) 

... Das origens aos dias atuais, o Teatro Amazonas tem no livro 

de Clarival do Prado Valladares o seu perfil exato, o retrato de cor 

po inteiro de sua longa existência ... Origens, Caracterizaçio esti

lística do Teatro Amazonas, Artistas e decoradores do Teatro Amazo

nas, As esculturas e História Moderna, estes são os títulos dos caPl 

tulos que compreendem a obra de Clarival do Prado Valladares, ao lo~ 

go dos quais .. , deu desenvolvimento aos estudos que realizara em ju 

nho do ano passado no Teatro Amazonas. No primeiro deles, o mestre 

da crítica de arte insere conclusões quanto à composição arquitet~ 

r:al interior do Teatro, alinhada aos protótipos europeus dos quais 

deriva, baseado no teatro de caixa italiana com espaço cênico quase 

igual ao da platiia. 

"0 que nos motiva grave atençio no estudo do Teatro Amazonas

escreve o mestre - "não i apenas o fausto, o fulgor de sua decoração, 

mas igualmente a coerência da conceituação de modernidade, para aep~ 

ca do teatro lírico, capaz de comportar o complexo cenográfico de 

enormes cenários mutáveis, elevado número de figurantes, orquestra e 

iluminação com refletores munidos de reostatos" .. , !lFoi um teatro 

de fim de siculo para a coetaneidade europiia" - acrescenta - !lnaqu!:. 

la fase em que o romantismo da lírica italiana, a dramaturgia france 

sa e a cenografia alemã se somavam em amplas exigências ticnicas p~ 

ra o engrandecimento do espetáculo. 11 
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Clarival oferece, a seguir, a caracterizaçio esti lística do Tea 

tro Amazonas: IIEmbora tenha sido proposto em termos de estilo clássi 

co, corresponde ao que hoje se denomina neoclassicismo. Não equiv~ 

le, todavia, a uma forma depurada, porém aos inumeráveis exemplos de 

características de estilos somados, mais apropriadamente identifica 

dos ao academismo eclético, das décadas finais do século passado ll
• 

110 Teatro ll 
- diz mais adiante - IIfoi uma construção moderna e avanç~ 

da para a data, considerando-se a estrutura metálica da enorme cober 

tura, ainda mais a da cúpula, verdadeiro capricho e aventura da eng! 

nharia de então, apenas destinada a monumentalizar o edifício na in 

terferência e na acomodação paisagística ll
• 

Entre os artistas e decoradores do Teatro Amazonas, o livro res 

salta como de justiça as figuras de Crispim do Amaral e de Domenico 

de Angelis. Das buscas que o autor empreendeu sobre o trabalho do 

primeiro, concluiu: 11 ... seria errado esperar obras-primas de sua au 

toria. Seu talento estava na capacidade de empresariar as múltiplas 

tarefas e concluir todas, sem atraso e sempre em nível de boa quall 

dade. E impossível pensar-se que ele teria sido um medíocre diante 

da surpreendente versati lidade e presteza. Não há, apesar de sua 

presença em cada problema, obra assinada por Crispim do Amaral. Nem 

os telões dos panos de boca a ele atribuídos, com temática local, tr~ 

zem a sua rubrica. Nem as plantas que desenhou. A prova de sua pr! 

sença são o documento contratual, a correspondência, a notícia em 

jornais, os recibos de quitação, o testemunho de cronistas e, também, 

a fábula quesemeou ll
• 

Não é tratando da obra de De Angelis que Clarival do Prado VaI 

ladares se faz mais demorado: IINote-se que todo o trabalho do pintor 

para o Teatro Amazonas restringe-se ao Salão Nobre, mas isto nãoquer 

dizer que haja no mesmo teatro obra de mais elevada expressão. O vo 

lume e a problemática decorativa concentrados neste salão correspo~ 

dem ao mais complexo conjunto pictórico realizado no Brasil, no gen! 

ro da pintura ambiental, incluindo-se a maior parte de nossos tem-

pIos religiosos ll
• Refere-se o autor, folhas adiante, aos painéis p~ 

rietais: IIEm termos da revisão crítica que estamos propondo, são ver 
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dadeiros paineis, pintura do realismo .naturalístico de alto nível 

tecnico e de qualidade artística ll
• "Não conhecemos melhores exemplos 

do acervo pictõrico referente ao paisagismo amazônico". Do plafond 

do Sa I ão NOD re d; z C I a r i va I: 11... um dos ma i s be I os fo r ros do d ce rvo 

bras i le iro". "Esse monumenta I forro e o segundo do Bras i I como P;1:: 

tura profana" ... 

Não bá palavras para o louvor merecido às reproduções fotográfi

cas das telas do Teatro Amazonas, no livro de Clarival do Prado VaI 

ladares. Ampli.ações de detalbes tomam, ali, uns efeitos surpreenden 

tes, revelando-nos belezas que nunca aos nosso olhos se haviam mos 

trado. E, não só os paineis, em si, ganham no volume do conjunto o 

seu genuíno valor artístico, mas tambem os detalhes, os pequenos an 

gulos, os frisos, o movimento de Amorinus, a riqueza impressionista 

das cores e dos doirados ( ... ) 

E um livro maravilboso! ... E talvez seja, mesmo, o mais belo 

livro de arte lançado no Brasil, nestes. últimos tempos", conclui Ge 

nesino B.raga. 

Mas Genesino Braga nao comenta as fotografias que Clari vaI 

fez do Lago Janauri, no Amazonas; de uma margem do Rio Negro; 

de de'talhes da ma ta Amazônica; do encontro das águas do Rio 

Negro com as águas barrentas do Rio Solirnões; da floresta vis 

ta da margem do Rio Negro; da Floresta Amazônica,de encontros 

com a natureza. local, que o autor teve e registrou para comp~ 

rar aos painéis do teatro e da história que estava escreven 

do ..• 



CAPITULO VI 

O fotógrafo-acróbata reinventa Portinari 

Ainda em 1974, Clarival viaja para os Estados Unidos, p~ 

ra tratar de sua saúde e também para fotografar os grandes 

afrescos de Portinari, em Washington, - "A Descoberta da Ter 

ra", "A Catequese", "Os Bandeirantes" e "Descoberta do Ouro" -

pintados em 1941 para a Hispanic Foundation, integrante da Bi 

blioteca do Congresso de Kashington, D.C. e, também, os pai 

néis a óleo sobre madeira - Guerra e Paz, pintados por Porti 

nari no Rio de Janeiro em 1956, e agora integrados ao -saguao 

da Assembléia da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque. 

Na verdade, Clari vaI es tava. fazendo um estudo minucioso da 

obra de Portinari nos Estados Unidos, praticamente desconheci 

da do público brasileiro. Em outubro de 1975, ele inaugurava 

uma grande exposição no Museu Nacional de Belas Artes com o 

título de Análise iconográfica da pintura monumental de Porti

nari nos Estados Unidos, entregando ao público o resultado de 

suas pesquisas, que iniciara em 1964, mas que só conseguira 

documentar em 74, com o equipamento fotográfico adequado e a 

assistência de funcionários das entidades proprietárias 

obras de Portinari naquele país. 

das 

Em entrevista que dera a Socorro Trindad, da Tribuna da 

Imprensa, publicada em 19 de maio de 1975, enquanto ele ainda 

, 
, 

i 

. 
I 

~ 
i 

~ 

, 

; 
« 
! 

• 



.135. 

preparava a exposiçio que seria inaugurada meses mais tarde, 

C1arival relata a história dos painéis, a história de suas pe~ 

quisas, as dificuldades, e detalha cada um dos trabalhos que 

fotografou e analisou. 

0.6 painei.6 da:tam de. um :tltahalh.o Ite.alizado e.ntlte. 52 e. 56, 

no.6 galp~e..6 de. uma Itua e.m Bo:ta6ogo e. que. se. de..6:tinava a .6e.1t a 

con.6:tltuçã.o da E.6:tação da TV Rio. Te.ndo a pe.ltmi.6.6âo de. U.6alt 

aque.le. e..6paço, na epoca pe.It:te.nce.n:te. a A.6.6i.6 Cha:te.au6ltian~ Po~ 

:tinalti Ite.alizou 0.6 quadlto.6 :tltabalhando .6ohlte. compe.n.6ado de. c~ 

dito, de. q milIme.:tlto.6 de. e..6pe..6.6ulta, a:tingindo, cada unidade., 

:tamanho.6 de. a:te 2 me.:tlto.6 de. ba.6e.. E.6.6a.6 palt:te..6 lte.unida.6 de. 

Itam, e.ntão, e.m cada um do.6 painei!>, a dime.n.6ão de. 10 me.:tM.6 de. 

al:tulta pOIt 7 me.:tlto.6 de. ba.6e.. Con.6ide.ltado.6, polt:tan:to, oblta m~ 

nume.n:tal e.m 6ace. do que. e.xi.6:te. de. pin:tulta multale..6 ca do mundo 

a:tual. E monume.n:tal ainda, n o .6e.n:tido de. .6e.1t in:te.gltada ao 

e..6paço da altqu.-i.:te.:tulta. Jã 0.6 a6lte..6co.6, Polt:tinalti :tltabalhalta 

mui:to an:te..6, de. ago.6:to de. 1941 a 6e.ve.lte.ilto de. 1942. E 60ltam 

e.6e.:tuado.6 e.m Wa.6hing:ton, na.6 an:te.-.6ala.6 do que. hoje..6e. chama 

Ve.palt:tame.n:to da LIngua E.6panhola. ( .•• ) 

0.6 :tltaóallto.6 de. pe..6q ui.ó a.ó .ó o blte. Polt:tinalti no.ó E.ó':tado.6 Uni 

do.6 a:têm-.ó e. ao :te.ma 9 e.Jtal da .ó ua pi n:tulta mo nume. n:tal. E.ó.6 a pi!! 

:tulta, de. 6a:to, ~ pin:toJt jã e.xe.ltce.u no Blta.óil, 6aze.ndo .óe.u.6 ce. 
le.blte..6 painei.6, mu.-i.:to.6 do.6 quai.6 .6ão con.6e.ltvado.6 como pltopr~~ 

dade. pltivada e. 60lta da vi.6i:ta do público, como e o ca.6O de. al 

9 un.6 Ban CO.6. t. .. ) 

o :te.ma mai.6 e.ncan:tadolt palta um e..6:tudo de. lte.vi.6ão.6oblte. POIt 

tinalti não :te.m de. modo ne.nhum o ape.go biogltã6ico. A vida de. 

le. jã. e..6:tã. de..óclti:ta, iJl60ltrnada e. e mui:to boni:ta como a ideia 

de. um home.m poblte. que. ve.nce. e. que. u:tiliza do .6e.u e.noltme. plte.~ 

:tIgio de. epoca jun:to ã.ó cla.6.6e..6 dominan:te..6 palta le.galt ao .6eu 

paI..6 o me.lholt capI:tulo de. .6 ua pin:tulta. / CUm do.6 painei.6 a que. 
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ClaJz.ival.6e. Jz.e.6e.Jz.ia aqui e.Jz.a TiJz.ade.n.:te..6, que. ClaIÚValac.hamCÚ6 

Jz.e.ligio&o que. c.lvic.oL/C •.. 1 

A minna pe..6qui.6-a 60i um .:tJz.ab.alho que. me. de.mandou doi.6- me. 

.6e..6 .6e.guido.6 e.n.:tJz.e. Nova IOJz.que. e. Wa.6hing.:ton. Tive. dUJz.an.:te. e..6 

.6e. .:te.mpo a pO.6.6ibilidade. de. Jz.e.alizaJz. e..6.6e. .:tipo de. e..6.:tudo que. 

é Jz.e.alme.n.:te. mo nume.n.:tal poi.6, além da anã:li.6 e. c.Jz.Z.:tic.a da pin.:t,!!. 

Jz.a, 6iz .:toda uma doc.ume.n.:taç.ão ic.onogJz.á6ic.a a.:tJz.avé.6 de. um .6i.6 

.:te.ma de. 60.:togJz.a6ia.6 c.om le.n.:te..6 de. apJz.oximaç.ão, a.:ti.ngindo c.ada 

um do.6 de..:talhe..6 de.n.:tJz.o da c.ompo.6iç.ão e. .:também 0.6 e.le.me.n.:to.6- .:ti!;. 

má.:tic.o.6 do quadJz.o. Talve.z un.6 doi.6 milhaJz.e..6 de. 60.:togJz.a6ia.6e.u 

.:te.nha .:tiJz.ado Jz.e.pe..:tidame.n.:te. paJz.a análi.6e. de. c.oJz. e. análi.6e. .:ta~ 

bém do pJz.oble.ma de. 60.:tome..:tJz.ia. Fiz e.m c.oloJz.ido e. pJz.e..:to e.bJz.a~ 

c.o. Tive.mo.6 alguma.6 di6ic.uldade..6. SobJz.e..:tudo de.iluminaç.ão. 

Ma.6, ne..6.6e. pon.:to, a.6 au.:toJz.idade..6 ame.Jz.ic.ana.6 ajudam de. modo ba.6 

.:tan.:te. .6impá.:tic.o. Ape..6aJz. de. .:te.Jz. le.vado ume.quipame.n.:to 6o.:togJz.~ 

6ic.o ade.quado, 6ui a.6.6i.6.:tido, ainda, poJz. paJz..:te. da.6 e. n.:ti da de..6 
.~ PJz.oplÚe..:táJz.ia.6 do.6 quadJz.o.6, .:tan.:to na ONU c.omo na Biblio.:te.c.a do 

CongJz.e..6.6o. Tive. ajuda .6u6ic.ie.n.:te. de. home.n.6 de. .:tJz.abalho, que. 

a6inal me. pO.6.6ibili.:taJz.am Jz.e.alizaJz. e..6.6a pe..6qui.6a, e..6.6a doc.ume.~ 

.:taç.ão . Ma.6 i.6.6 o 6 oi ape. na.6 a pe..6 q ui.6 a de. c.amp o fue..:tame.n.:te. .6 o 

bJz.e. o obje..:to. 

FpJz.a di.6.6o, .:te.m-.6e. o ou.:tJz.o lado, que. de. 6a.:to é o mai.6 di 

~Zc.il. E a paJz..:te. bibliogJz.á6ic.a e.m que. .6e. .:te.Jz.á o .:tJz.abalho de. 

vi.6i.:taJz. biblio~e.c.a.6, de. ac.ompanhaJz. a.6 e.me.Jz.o.:te.c.a.6 do.6 jOJz.nai.6, 

e. pOJz. .:toda.6 a.6 da.:ta.6 pe.Jz.c.oJz.Jz.ida.6 e. pe.lo .:te.mpo de. 6e.i.:tuJz.a de. 

c.ada uma de..6.6a.6 obJz.a.6. Em .:todo e..6.6e. .:tJz.abalho mui.:ta.6 ve.ze..6 .6e. 

enc.on.:tJz.a ape.na.6 a.6 c.Jz.anic.a.6 de. e.logio. OJz.a, o e.logio in60Jz.ma 

mui.:to POUc.o, de. modo geJz.al, e. qua.6e. nada Jz.e.nde paJz.a o e.6.:tudo. 
A c.Jz.~nic.a de análi.6e., e..6.6a é qua.6e. inexi.6.:te.n.:te. Uma ou ou.:tJz.a 

vez e.n.:tão .6uJz.ge um de..:talhe, uma apJz.oplÚaç.ão que. dá uma indic.a 

ç.ão maioJz.. Eu .:tenho vi.6.:to na vida de. PoJt.:tinaJz.i mai.6 6a.:to.6 c.u 

J-J.. 0.6 0.6 . .• 1.. •• 1 

E a .:te.Jz.c.eiJz.a ve.z que. 6aç.o e.6 . .:tudo.6_ .6onJte. POJz..:tinaJz.i. A pJz.i 

me.iJz.a pe.6qui.6a 60i paJz.a a Code.x AguillaJz. Edi.:toJz.a de Bueno.6 Ai 
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Jz.e.6. E.6 c.Jz.evi um c.apItulo paJz.a um liv.1z.O da c.ole.ç.ão Gé.nio.6 de 
la PintuJz.a. Ne.6.6e. e.6tudo tJz.atei de. .6ituaJz. PoJz.:ti.naJz.i dentJz.o 

do.o pJz.oole.ma.6 da c.ontempoJz.aneidade.. Vi.lic.utindo o 6ato de.le 
não teJz. peJz.tenc.ido ao.6 gJz.upO.6 da c.h~mada vanguaJz.da bJz.a.6i.leiJz.a 

naquela ~poc.a da Semana de AJz.te. Mode.Jz.na de. são Paulo. Sim, de 
uma vida muito mai.6 bJz.a.6ileiJz.a, muito mail> Jz.e.c.atada, de. meni 

no pooJz.e de BJz.o dÓl> qui, vindo de são Paulo, mal> .6e.m nenhum tJz.a 

ç.o c.om a.6 elite.6 pauli.6ta.6 que. 6aziam e.l>.oe.l> movimento.o .606i! 

tic.ado.6 da intele.c.tualidade, que. que.Jz.ia c.onte.mpoJz.aneidade eu 
Jz.op~ia. A Semana de. AJz.te. Mode.Jz.na, na minha opinião, ~ uma .6e. 
mana de an.6tiode. c.ontempoJz.ane.idade., que ela pOJz. .6i .6Õ nao c.on 

.6e.guiu venc.eJz.. Foi uma bela pJz.opo.6ta, mal> aqui 6ic.ou c.omo um 

Jz.e..6Iduo de. elite.6, de gJz.upO.6 da alta bUJz.gue.6ia pauli.6ta da~p~ 

c.a. A Se.mana de AJz.te ModeJz.na .6Ó teve. .6ua validade. a:tJz.avú do.6 

e.6tudio.6 0.6 que. 6izeJz.am o .6 eu hi.6tõtic.o. E a.6.6im e.la c.omeç.ou 

a teJz. todo e.6.6e engJz.andec.imento de. um movimento que quebM c.om 

a de6a.6agem que. tanto no.6 abatia em Jz.elaç.ão ã: EUJz.opa. PeYl..6O que. 

quem c.on.6e.guiu, de 6ato, venc.eJz. a de6a.6age.m, que .6empJz.e no.6 

apti.6ionou 60i o empJz.eendimento da Bienal de São Paulo a pa~ 

tiJz. de. 7QS1. VaI em diante a nO.6.6a in6oJz.maç.ão .6e toJz.nou mui 

to mai.6 imediata. E a.6.6im nó.6 temo.6 hoje uma aJz.te c.ontempoJz.ã. 

nea que tanto .6e 6az no BJz.a.6il c.omo em qualque.Jz. paJz.te do mun 

do. 

Jayme Maur{cio, em cr6nica assinada na Ultima Hora de 6 

de novembro de 1975, afirma que "Clarival reinventa Portinari": 

L .. ) A última façanha de Clarival, apos a que realizou com o 

pintor baiano Presciliano Silva foi feita com os malabarismosde fotó 

grafo acróbata em torno. dos painéis de Portinari, nos Estados Uni 

dos C ... 1 Como fotógrafo inspirado por sua visão crítica, Clarival 

abordou com incrível juventude e coragem um capítulo importante, em 

bora desigual, da obra de Porti.nari. Fez, no grande sentido, uma re 

portagem fotográfica e crítica de um assunto que supúnhamos já esg~ 
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tado - os murais super publicados de Portinari nos Estados Unidos ... 

Clarival não quis restituir os murais como todos. Seu interes'se foi 

evidenciar a riqueza que eles contêm em seus detalóes. Não tencio 

nou, portanto, reproduzir Portinari, simplesmente, mas' interpretar 

s'ua ob.ra. E ta 1 vez tenha dado uma interpretação fotográfi ca sup~ 

rior aos mui tos textos que a sua pol iciada mas sempre exuberante bai~ 

nidade poderia escrever. O êxito maior foi com os painéis deWashin.9. 

ton, da melhor fase de Portinari. Clarival "sacou" dos murais aspe~ 

tos pictóricos surpreendentes, mas não negou o caráter forográficoda 

linguagem - chega a demonstrar que os grandes murais podem ser inte~ 

pretados também como matrizes para toda uma variedade de composições 

particulares. Em diversas delas o vigor da pintura de Portinari vem 

ã tona com notável clareza. O fotógrafo-crítico, ao rever e reinve~ 

tar o pintor com grande liberdade, só acentuou a grandiosidade doseu 

mundo interior e mesmo de sua visão plástica. O preto-e-branco al 

cança efeitos admiráveis. 

A mostra deve ser vista não como uma reprodução deoriginais lo~ 

gínquos. Mas como resultado de exploração sensível e criativa de uma 

matriz fértil de visões fotográficas e pictóricas. Ficamos imagina~ 

do esse senhor baiano com uma câmera cinematográfica na mão. Certa 

mente daria maior substância ao que se vê por aí como filme sobre ar 

te, epidérmicos ou meramente documentários, além de arbitrários, cu 

jo mérito maior e o da câmera e o seu operador. Não há muita criati 

vidade nesse setor, o que e uma lástima. O próximo passo, portanto, 

nao será chamar Clarival para qualquer entidade burocrática do cine 

ma, mas entregar-lhe um bom equipamento cinematográfico. Não virá um 

De Mil le de painéis, certamente, mais o documentário cinematográfico 

ganhará dimensão maior. 

Clarival nao deu esse próximo passo. Desejou, até, filmar 

em vídeo-cassetes alguns dos monumentos baianos, numa primei 

ra experiência que ampliaria a todo o Nordeste. Nas não che 

gou lá. Fez escola. Seu aluno mais próximo - o "Ketão e as 
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sessor"- Marcos Antonio - estudante de Comunicação, já freqüeg 

ta um curso especializado em produção de vídeos, e faz seus 

planos para, em breve, recriar o mundo que é seu por adoles 

cência ... 

A Via-Sacra de Portinari 

No depoimento que deu as pesquisadoras do Projeto Portin~ 

ri,ll pouco antes de falecer, Clarival falou de "quando come 

çara a se interessar por Portinari: 

o ghande impacto de POhtinahi que ~06hi, l ... l 60i no Au 
tomõve.t C.tube vendo "Tihadente~". A ghande exp.to.6a.o 60i e.6 

.6a ( ... 1 Naque.te tempo .6e 6a.tava muito de mUha.ti.6mo mexicano 

e .6e ac.U.6ava POhtinahi pe.to.6 j04nai~ da in6.tu~ncia do.6 mexica 

no.6 (. .. t 

Foi em lq4~. POhtinahi nem me conheceu. Eu o vi,ma.6 eha 

tão joão-ningué.m que l1ão tinha vez de me aphoximah de.te. Ele 

eha muito acce.6~..:tve.t àque.te C..:thCU.tO que eu cumphimentava, ma.6 

quem eha eu? Eha .6omente publico, então pa.6.6ava ... Tive aca 

nhamel1to e 6iquei, à~ veze.6, até. a~~i~tindo a explicaç.ão que 

ele dava à~ outha~ pe~~oa~, pOhque e.te eha agitadozinho, gO! 

tava de di.6cutih um pouco. 

o ghande impacto, a minha he.ve.taç.ão de POhtinahi 60i exa 

tamente "Tihadel1te.6". E 60i a ghal1de a.teghia que tive pOh 

tê.-lo c.omphe.e.ndido, numa épo c.a e.m que e.te. e.~tava .6 e.ndo muito 

acu.6ado de. .6e. in6.tue.nc.ia~ pe.to mUha.ti.6mo mexicano. H; tanto.6 

.tiVhO.6 no e.~thange.J..ho e.m que você. vê. e.6~e equ..:tvoco. Num do.6 

meu~ t~aba.tho.6 .60bhe e.te., tento .timpah e.~.6a bahha, tihah e..6~e. 
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equZvoeo t4emendo. O~ que ~ão ma~~ agudo~ 6azem ap4ox~mação 

a R~veha, a Ohozeo, ~obhetudo a R~veha, pOhque POht~nah~ t~ 

hia t~do uma 6a~e da ehamada p~ntuha e~eultõhiea, que é de 

P~ea~~o, e P~ea~~o pOh ~ua vezpegou-~e em Ma~aee~o. A de P~ 

ea~~o é de li21, ma~ Piea~~o, 'M~notau4o do Séeulo', pa~~a a 

pi9~na, de~xa uma oh6andade enOhme. Então, POht~nah~, de 6! 
to, teve e~~a 6a~e. O ghand~o~o de POhtinahi é que ele tam 

bém te~ e~~a eapae~dade de henovah-~e, de he60hmulah a ~ua 

l~nguagem e o V~ego R~veha não paheee a~~im. Ele eha um p~n 

tOh bem aeomodado ~6a~e da pintuha e~eultõhiea, dOA volume~, 

ma~ eom um phoee~~o ~emphe nahhat~vo; POht~nah~, não. POht~n! 

h~ tem um podeh de he6ohmulação, pela ~e9uhança do ~eu de~e 

nho. Com.o de~enho ele bh~nea, daZ é que pahte e~~a eo~~a to 

da. 

Outho dia e~t~ve eom a Olga POht~nahi. Comeee~ a eonveh 

~ah ~obhe POhünahi e e~tavam outha~ pe~~oa~ al~ junto e a 

Olga ~e entu~ia~mou pela abohdagem que eu eAtava nazendo, o 

que ~i9n~6ieavam e~6a~ pa~~agen6 em POhtinah~ e a mane~ha p~ 

la qual ele também tinha e~~a eapaeidade de heeonduz~h-~e a 

uma époea pa~~ada, 

ea~o de Bhodõ6q~, 

mente dentho de um 

-6azeh uma eo~~a e depoi6 voltah, eomo e o 

a eapela de Nona, que ele nez phopo~itad! 

e~t~lo que ji t~nha ulthapa~~ado, ji e~ta 

va devidamente a~ante. Ma~ é e~~a eo~~a que aeho adm~hivel 

nele, a maneiha eomo va-<. e volta. AZ ~im é um 6enômeno piea~ 

6~a'10. (. .. ) 

A eonveh6a eom Olga 6o~ a he~pe~to de~~e l~VhO que o PhO 

jeto publ~eou, Ahte Saeha/(A entrevistadora explicou que o li 

vro a que Clarival se referira nio fora publicado pelo Proj~ 

to, apenas o Projeto Portinari fornecera a matéria prima. Tr~ 

ta-se de ARTE SACRA!PORTINARI, com textos de Alceu Amoroso Li 

ma e Frei Bruno Palma. Rio de Janeiro, Edições Alumbramento! 

Livroarte Editora, 1982)/ ... em de~~gualdade de dl~eçôe~, po~ 

que deu um mo~aieo danado, uma e~pe.eie de queb,'ta-c.abeça. POh 

que todo de~el1úo de um tema tem uma ~õ9handeza. Voeé: tem que 
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ga.ótaJr.. pã.g-ina.ó, não pode. botaJr.. um pe.que.n-in-inho aqui, ou:t.:Jto gJr..an 

de. ali, na V-ia SacJr..a. Não dã paJr..a e.nte.nde.Jr... _E pane.ce. que. e.u 

tinha aboJr..dado -i.ó.óo e. a Olga d-i.ó.óe.: "Ma.ó e.le. te.m uma V-ia-SaeJr..a 

tão bon-ita!" Eu d-i.ó.óe.: "Olga, a ve.Jr..dade.-iJr..a V-ia SacJr..a de. PoJr.. 

t-inaJr..-i, -inte.-iJr..ame.nte. óOJr..a do padJr..ão, da -idé-ia naJr..Jr..at-iva de. 

uma V-ia-SacJr..a, é a .ó ua .ó éJr..-ie. do.ó " R e. t-iJr..ante..ó " • I.óto é a V-ia 

SacJr..a de. POJr..t-inaJr..-i. POJr..que. al-i até o CJr..-i.óto mOJr..to e..ótã pJr..~ 

.óe.nte.. A P-ie.dade. e..ótã pJr..e..óe.nte. naque.la.ó. lãgJr..ima.ó: mate.Jr..ializE: 

da.6. Então e..ó.óa e. que. e. a .óua ve.Jr..dade.-iJr..a V-ia SacJr..a. E -i.ó.óo é 

pJr..e.c-i.óo que. .óe. le.vante., que. .óe. d-iga ã:.6 claJr..af..!" 

A verdade factua1 e a verdade pict6rica 

"Por que me afeiçoei tanto a Portinari? A razao já está 

mais do que vista": afirmava C1ariva1 em sua entrevista aos 

integrantes do Projeto Portinari. 

Ide.nt-ió-ico ne.le., em toda f..ua obJr..a e..óf..e..ó atJr..-ibutof.. que. me. 

6aze.m te.Jr.. a v-iv~nc-ia da e..ótét-ica como e.nte.ndo. E do mome.nto 

e.m que. a cJr..It-ica f..obJr..c POfLt-inaJr..-i come.ça a d-ize.Jr.. "pJr..e.6-iJr..o e.f..f..a 

6a.óe.", ou "pJr..e.6-ifLo aque.la", e.l'l.contJr..o n-i.ó.6o um laf..tfLo de. af..ne.i:: 

Jr..a comple.ta ... PafLa um home.m que. .óe. con.ótfLu-iu paJr..a .óe.fL cJr..It-i 

co de. aJr..te. - e. -i.ó.óo le~o a f..éJr..-io - o ve.Jr..bo gOf..taJr.. de.f..apaJr..e.ce.. 

O ve.Jr..bo achaJr.. também de.f..apafLe.ce.. Me.u compJr..om-if..f..o ~ anal-i.óaJr... 

Só -i f.. f.. o ! E con6Jr..ol1ta-'~, e..ótabe.le.ce.fL Of.. paJr..ale.lof.. que. podem daJr.. 

6-iI-iaç~e.ó, co-inc-id~l1cia.6; aI, .ó-im, me e~tendo. E é nef..f..e po~ 

to que tJr..ato POJr..t-inaJr..i. L •.• J. 

( .•. 1 No d-ia em que. voc.~ t-iveJr.. tempo de juntaJr.. o que e..6c.Jr..i 

v-i .60bJLC POlLt-ina,"L-i, tG.tvez 6aça um l-iuJr..o. AgoJr..a n.ão teJr..-ia o 

alcance. que pJr..etend-i. Sou 6Jr..u.ótJr..ado e.m Jr..elação a POfLt-inaJr..-i, 

po::.que. não atil1g-i a mútÍla p.'topo.óta. Então, te.nho capItulof.. 



.142. 

di.6 pe.Jt.6 0.6 , aboJtdage.m . de..6.6 e. ou daque.le. .6e.ntido, pOJtque. minha v-t 

da te.m &ido e.&&a, de. .6e.Jt .6olicitado pJt06i.6.6ionalme.nte. paJta to 

maJt Ce.fLtO.6' cUJtJ.> 0.6 , ce.JttO&. compJtomi.6~!)o.6:. Ho uve. um mome.nto que. 

Jte.ce.6i a impo&iç.ão de. e..óCJte.ve.Jt página.6' .6'06,Jte. POJttinaJti, pOJt 

que. o Banco Ce.ntJtal havia aJtJte.matado num le.ilão 0.6' quacVw.ó que. 

e.Jtam de. O CRUZEIRO. Então, tinha que. .6e. 6aze.Jt ~lguma coi.6a 

ni.6.6o. A Fundaç.ão CultuJtal de. BJta.6llia me. pe.diu. Eu não ~a 

bia que. o Banco Ce.ntJtal e..6tava poJt de.tJtá.ó. di.6.6o, e. 6.{.ze.Jtam aqu~ 

le. pagame.nto que. e.Jta e.xtJte.mame.nte. JtidIculo. Um pagame.nto p~ 

Jta um tJtabalho daque.le., pe.lo pJte.ç.o que. a Fundaç.ão CuUUJtal deu, 

é de..6pJte.zlve.l. Ma.6 6iz, com a maioJt 60Jtç.a de. minha alma, po~ 

que. 6ui colaboJtadoJt de. O CRUZEIRO e. de. A CIGARRA, pa.6.6ava lá 

toda.6 a.6 .6 e.mana.6, e. pJto cUJtava paJtaJt paJta ve..Jt a in.te.Yl..6ic!a.de. ctia 

tiva de. PoJttinaJti naque.le..6 painéi.6. 

Ele..6 e..6tão no Banco Ce.ntJtal, e.m BJtaAllia. Sou o autoJt do 

te.xto de..6.6a e.xpo.6iç.ão, que. 60i também ,le.vada paJta a AJtge.ntina, 

até de. uma mane.iJta muito cUJtio.6a. Numa viage.m do PJte..6ide.l1te. 

da Re.públicaà AJtge.ntina, e.le. le.vou doi.6 aJtti.6ta.6, POJttinaJti 

e. o Ruge.nda.6. 

AI de.ixe.i de. e.nte.nde.Jt a.6 coi.6 a.6.. Não de..6pJte.z o o Ruge.nda.6. 

Ma.6 e.le. é ape.na.6 um Jte.gi.6tJtadoJt de. dado.6 mate.Jtiai.6, agJtadávw, 

do pO,nto de. vi.6ta Jtomân.tico, ma.6 de. mane.iJta ne.nhuma um Jte.nova 

doJt de. aJtte.. E PoJttinaJti é o OpO.6to, ne..6.6e. ca.6o. A não .6e.Jt 

que. o pJtopõ.6ita te.nha .6ido e..6te., não é? AI, me. Jte.ndo ime.dia 

tame.nte., e. não di.6 cuto. Ma.6 onde. e..6tá PoJttinaJti, acho que. ele. 

de.ve. e..6taJt paJta .6e.Jt anali.6ado como única ob.6e.Jtvaç.ão, e. naOeDn 

6Jtontado ne..6.6e. me.cani.6mo. 

0.6 painéi.6 de. O CRUZEIRO me.. de.Jtam a pJtime.iJta opoJttunidade. 

de. ve.Jti6icaJt a 6fLe.qll~ncia de. incoe.Jt~l1cia.6, de. e.JtJtO.6 de. dado.6 

anatâmico.6 e. hi.6tõJtico.6 na obJta de. POJttinaJti. Uma coi.6a que. 

é muito e.l1gJtaç.ada. A.6.6inale.i num afLtigo na Jte.vi.6ta Re.alidade. 

a 6Jte.qU~ncia do.6 e.JtJtO.6 e..6pontâne.o.6 que. .6uJtge.m na vida de. vá 

Jtio.6 pintoJte..6. POJttinaJti, 11e..6.6a Jte.laç.ão de. ve.Jtdade. 6actual, 

60i campe.ão a6.6otuto l1i.6.6o. POJtque. o que. inteJte.6.6ava a ele. 

e.Jta a ve.Jtdade. pictõtica. ( ... ) 
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L ... 1. Não e.6.tou p/topondo a ctúaç.ão de uma teo/tia e.6té.ti 

ca pu/ta, ma.6 abo/tdei, me pa/tece que com ba.6tante cla/teza, o 

que e. a ve/tdade 6actual, e o que e. a ve/tdade vivencial. são 

coi.6a.6 di~e/tente.6. Qual vale mai.6? A ve/tdade 6actual.6e e.6 
gota no tempo, na mão do.6 hi.6to/tiado/te.6, po/tque ele.6 p/tÓp/tio.6 

ent/tam em cont/tadiç.ão. Você e.6tuda a hi.6td/tia de qualque/t PE.. 

vo e vai encont/ta/t que, no la.6t/to chamado 6aetual, ele acab.a 

po/t .6e .6ub.6titui/t po/t uma ve/tdade maio/t que ê. a vi'vencial. E 

no ca.6O de um a/tti.6ta como Po/ttina/ti, i.6.6o e. bem patente. Ta~ 

vez .6eja o a/tti.6ta mai.6 Jtico ne.6.6a demon.6t/taç.ão. Que/t d-i.ze/t, 
ne.6.6a qualidade dele exi.6ti/t, com uma g/tamática p/tÓp/tia, de 
abo/tda/t, de 6aze/t a .6ua 6/ta.6e, de 6aze/t a .6ua ve/tdade. Num 

quad/to em que ele /tep/te.6enta Anchieta, 6eito pa/ta O CRUZEIRO 

("Anchieta", da .6e./tie Ce.na.6 B/ta.6ile.i/ta.6, 6eito pa/ta a .6ede da 

/tevi.6ta O C/tuzei/to, em 1956) tem uma ton.6u/ta de 6/tanci.6cano, 

e ele e/ta je.6uZta, tinha cabelo g/tande. Ma.6 ali e.le p&.6 ato~ 

.6u/ta como nece.6.6idade pictÓ/tica de exp/te.6.6a/t. FicaJtia muito 

e.6qui.6ito bota/t um homem de cabelei/ta, ali. 

( .•. ) E um p/toblema de tío/tma, de .6oluç.ão, e deu um .6ent~ 

do ext/tao/tdiná/tio. Po/tque todo.6 0.6. que 6ize/tam -i.nte/tp/tetaç.ão 

de Anchieta, 6ize/tam bobagem, como o Calixto e out/to.6,.6imple.6 

na/t/tati va.6, q ua.6 e que um compllomi.6.6 o de hi.6tÓ/tia em quadJúnhO.6, 

.6em maio/t con.6eqüência. Po/ttina/ti, não. Leva a coi.6a ao dItE:. 

ma. Naquele quad/to que e. a 6igu/ta ve/ttida cont/ta a alteia, e~ 

c/tevendo com o ba.6tão, e .6em ve/t o /tO.6to, apena.6 vendo a cal 

vZcie, ou po/t out/ta, a cabeç.a ton.6u/tada. E.6.6a ton.6u/ta e quE:. 

.6e que um vocábulo, e. uma atitude /teligio.6a. E i.6.6o ê. tão ~m 

po/ttante que me levou a pen.6a~ muita.6 veze.6 que Po/ttina/t-i. te 
/tia de.6cobe/tto em Anchieta o são F/tanci.6CO. Então, pa.6.6ei a 

e.6tuda/t a ob/ta de Anchieta, e vim de.6cobJti/t que de nato e o 

no.6.6O são F/tanci.6co, ê. o .6anto ecolÓgico ... O Anchieta pa/tte 

pa/ta ama/t 0.6 animai.6, te/t c.o nve/t.6 a com a o nç.a, a.6 a/ta/ta.6 co 
b/tiam .6eu.6. caminho.6, e.n6im, toda e.6.6a Ili.6tÓ/tia, como são F/ta~ 

ci.6 co tíalando ao.6 peixe.6.. Po,ttina/ti.6 entiu intuiti vamentei.6 

.60. Po/t exemplo, uma out~a .6ituaç.ão que não e. pO.6.6Zvel que 
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-6e.ja tão intuitiva a-6-6im: no quadlLo que. anali..sei, do painu do 

"Ve.-6c.06ILime.nto do OUILO" ... La te.m um de.talhe. que. mO-6tlLe.-t: na 

mão~ de. um dO-6' galLimpe.ilLo..s te.m ,uma-6 pe.pita..s, que lLe.plLe.-6 e.ntam o 

ClLuze.ilLo do Sul. COILILe.tl-6..simame.nte. 6e.m-6eito! Ati c.om aquela 

e..stlLela que na Bahia -6e. c.hama "vizinha". ( ... ) SelL; uma men-6a 

gem? Continuo a me pe.lLguntalL: -6elL; que POlLtinalLi 6ez i-6-60 no 

plLopõ-6ito de dalL uma me.n-6agem? E que 6ique palLa quem qui-6elL 

lelL? C ••• l, 

L ... l Quando POlLtinalLi 6e.z aquele painel "0-6 Ve..sblLavado 

lLe-6", que muita gente c.on6unde c.om " BandeilLante-6 ", no guac.he 

que e.le pILOPÔ-6 não tinha a 6iguILa do neglLo. Quando 6ez o pa~ 

nel, pô..s exatamente aquela 6iguILa do neglLo no e-6c.olLço.MM ele 
vtinha que dalL uma men-6agem em c.ima daquilo. E-6..se quadlLo c.om! 

ça c.om um e.ILILO hi-6tõlLic.o c.ulLio-61-6..simo: o BlLa..sil não tem 6lE.. 

lLe-6ta homog~nea, nO-6-6a 61olLe.-6ta ~ hetelLog~nea./(A entlLevi-6ta 

dOlLa lemblLouque e..stava 6ic.ando homeg~nea agolLa, ao que ele 
lLe-6pondeu: l/Sim, agolLa, -6ão euc.alipto-6, e.tc.. Ma-6 no tempo ,'t~ 

6elLido não e.lLa 61olLe-6ta homog~nea. OutlLa c.oi-6a: a mata de-6b:w. 

vada, a mata c.olLtada, telLia que -6elL c.olLtada a mac.hado, e ali 

e uma mata de -6 e ILlLalLi a , ..s ão 0-6 1L0l0-6 c.elLtinho-6, c.olLtado-6 l1a 

-6elLlLalLia. Voc.~ diz: "Foi elLlLo de POlLtinalLi?" A lLe-6po..sta ~ 

c.lalLa: não há elLlLo nenhum, ,é. a -601ução ne.c.e-6.6álLia palLa o c.om 

pOlLtamento da pintulLa. A ele l1ão inte.lLe.6.6ava 6azeIL made.i~a 

la.6 c.ada de toda mane.ilLa, pOlLq ue i..s..s o diluilLia ..s ua c.ompo-6ição 

pic.tõlLic.a, que e a men.6agem. O mai..s impolLtante naquele qua@~ 

é. voc.~ a..s..si..stilL c.omo ele ac.eita a 6iguILa do BandeilLante. que 
HenlLique BelLnalLdelli lLe.plLe..sentou, bebendo ;gua no poço. Ele. 

ac.eita c.om ab..soluta tlLanqüilidade. Ac.eita 0.6 animai..s da 6a~ 

na, quelL dizelL, ac.eita 0.6 e.xemplo..s da 6auna blLa.6ileilLa, do ta 

mandu;, do quati, palLa dalL o qu~ do BlLa..sil. Ac.eita o homem 

blLanc.o amando a natulLeza c.om um galo da c.ampina glLavado ao pe.~ 

to. E ele impõe a 6iguILa de um ne.glLo de bota..s, quelL dize.~, 

hielLalLquic.ame.nte ..supelLiolL, e denlLonte de.le, um outlLO neglLo .6em 

60ta..s, de..s c.alço. E e.ntão po demo..s pe.lLguntalL: "A..s BandeilLa..s b.t~ 

'..s-tle-tlLa! ..são de..s..se je.ito?" Não impolLta. "0.6 Emboaba..s telLiam 
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.6,[do a.6.6,[m'l" Não ,[mponta. O que. e 6ato e que. o me..6t,[ç.o 6na 

.6Lte.,[Il.O já e..6tava na.6 bande.,[na.6.. 1.6.60 c.om c.e.nte.za. No pnbpn,[o 

quadno do de..6c.obn,[me.nto, que. U.6.0 no me.u livno NORVESTE HISTO 

RICO E MONUMENTAL ... Há o de..6c.06n,[me.nto .óe.gundo 1J,[c.ton Me.,[ 

ne.lle..6, uma de..6c.n,[ç.ão que. te.m aque.le. e..6boc.e.to c.olo.6.6al, e. o 

de..6c.obn,[me.nto .6e.gundo Pont,[nan,[. r uma v,[nada tne.me.nda. Ne..6 

.6e. de..6c.obn,[me.nto de. Pont,[nan,[, 0.6 do,[.6 de..6c.obn'[done..ó que. apa 

ne.c.e.m não ne.pne..6e.ntam a h,[e.nanqu,[a do.6 de..6c.obn,[me.nto.6 [ .•. 1 

são 0.6 manujo.6, puxando pe.la.6 c.onda.6, e.tc.. O c.ondame. da.6 

e..6c.ada.6 e um bambole.,[o bannoc.o, e. ne.nhum nav,[o pode.n,[a v,[ajan 

c.om e..6.6e. bambole.,[o. Ma.6 ,[.6.60 e.le. 6az pon ne.c.e..6.6'[dade. de.jogan 

c.om a.6 c.unva.6, que. e o .6e.nt,[me.nto bna.6,[le.,[no, e. c.ompon c.om 

aque.la.6 dua.6 6,[guna.6, de. do,[.6 me..6t,[ç.o.6. Então c.hame.,[ de. "Vo,[/.) 

Bna.6,[le.,[no.6 ante..6 de. c.he.gan ao Bna.6,[l". 

E.6.6e. e o .6,[gn,[6,[c.ado de. Pont,[nan,[ pana m,[m. E ne..6.6e. .6e.n 

t'[do e que. de.ve. .6e.n e..6tudado L ••• ) Faç.o c.tUt,[c.a ao pnoc.e..6.6o 

que. e..6tá .6e. 6aze.ndo de. abondage.m de. Pont,[nan,[, que. e ma,[.6 me.n 

c.adolõg,[c.o, va,[ ,[nte.ne..6.6an mu,[to a que.m te.m quadno.6 de. Pont,[ 

nan,[, pana .6e.a60ntunan c.om Poni,[nan,[. Agona, pana c.obnan do 

no.6.6o mundo atual a ate.nç.ão que. e.le. me.ne.c.e., o e.nc.ango ou ape.! 

qU.6a de.ve.n,[a .6e.n outna. Pont,[nan,[ e o ún,[c.o e.xe.mplo da p,[!!: 

tuna,. qua.6e. d,[n,[a, ame.n,[c.ana no .6e.u .6e.nt'[do global. Não e de. 

.6a6,[0 ao.6 me.x,[c.ano.6, que. .6ão bon.6. Ma.6 0.6 me.x,[c.ano.6 têm a.6 

.6ua.6 me.n.6age.n.6 "c.oe.ne.nte..6 e. l,[m,[tada.6 ã .6ua d,[me.n.6âo de. mundo, 

que. e.le..6 e.nte.nde.m. No c.a.6O de. Pont,[nan,[, aI que. .6e. c.on6nonta 

a P,[c.a.6.6o. Ele. e c.apaz de. v,[nan a pág,[na, de. abn,[n; o te.ma o 

c.omove. e. e.le. pante. pana alguma c.o,[.6a d,[6e.ne.nte.. 1.6.60 e um~m 
pnom,[.6.6o do bna.6,[le.,[no. Não te.nho ma,[.6 v'[da, ne.m .6aúde., pana 

6aze.n e..6.6a obna. Ma.6 e o que. ac.on.6e.lho, que. .6e. tome. e..6.6e. c.a 

m,[nho. Eu .6uge.n,[, 6,[z o que. pude.. Ma.6 não t,[ve. o la.6tno de. 

c.on6nontan a un'[dade. c.n,[at,[va de.le., que. .6ao 0.6 de..6enho.6, c.om 

a.ó vánlas pa.6sage.n.ó de. têmpena, ou guac.he., ate c.he.gan ã.6 te 
la.6, pana de.poL!> apanec.en no.6 .6 eu.6 gnande.6 muna,[.6, que al,[á.6 

não .óão muna,[.6, ma.6 .6ão .6eu.6 gnande.6 pa,[ne,[.6 ou a6ne.6c.o.6. Ou 
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en.tão, diJte.tam-en.te, O-ó gJtande-ó pa.i..nêi-ó, c.omo e. o c.a-óo do-ó" doi.6 

da ONU, do "TiJtaden.te-ó", que é. um b.elZ.6-óimo painel. POUc.o-ó- Pa~ 

-óe.6 11.0 mundo .tê.m, na da.ta modeJtna, um painel da 6ôJtça de "Ti 

Jtaden.te-ó". Aquilo, paJta mim, é. mai-ópungen.t.2. dq que GueJtnic.a, 

de P,[c.a.6.6o. PoJtque GueJtnic.a ê al.tamen.te de.6a6ian.te c.omo en..te,!! 
dimen.to de pin.tuJta. Ma-ó -óe houve aZ um pJtopõ-ói.to de denunc.ia, 

um pJtopõ-ói.to de c.omoção, 11.0 c.a-ó.o de "T iJtaden.te-ó", de PownaJtÁ.., 

e-ó-óe pJtopõ-ói.to não -óomen.te é. mai-ó nZ.tido, ma-ó é. mai-ó explZc.~ 

.to, c.on.têm mui.to mai-ó men-óagem. t mai-ó c.aJtJtegado de veJtdade. 
t um painel que é. de-ó c.Jti.tivo, ao me-ómo .tempo que apela paJta 

-óZmbolo-ó, c.omo O-ó ac.oJtJten.tado-ó, e-ó-óa c.oi-óa .toda. Ma-ó o -óeu 
c.on.teudo humano do e-óqual1;;tejamen.to e da c.abeça c.oloc.ada den 

.tJto de um c.aixo.te, num mUJto, é. de 6a.to o epi-óõdio mãximo de 
um maJt.tiJtolõgio modeJtno. POUC.O-Ó quadJto-ó voc.ê. c.onhec.e na hi-ó 

.tõJtÃ..a da pin.tuJta c.om aquela 60Jtça. E i-ó-óo é. um de-óa6io. E-ó-óa 

obJta de POJt.tinaJti não pode -óeJt de modo nenhum e-ó.tudada c.omo 

6enômeno de -óeJt agJtadãvel ou deixaJt de -óeJt, -óÕ poJt 6a-óe-ó, paJta 

que a 6Jtegue-óia pJte6iJta e-ó-óa, dê. mai-ó valoJt paJta e-ó-óa ou aqu! 

la. I-ó-óo ac.ho pilhêJtia de mau go-ó.to. Tem gen.te do meJtc.ado 

que e-ó.tã e-ópec.ulando a 6a-óe de 1236, que .tem aquela-ó 

.tiva.6 agJtadãvei-ó, O-ó va-óo-ó de 6loJte-ó. Madame-ó e-ó.tão 

do va-óo-ó de 6loJte-ó da 6a-óe de 1236; i-ó-óo é. pilhé.Jtia! 

peJt-ópes: 
pJtoc.uJta,!! 

Não hã 

duvida, o que -óe deve veJt é. o .teJtJtZvel -ó06Jtimen.to que ele ac.e{ 

.tou, poJtque abJtiu--óe paJta -óo6JteJt me-ómo. E a pJtojeção que 6ez 
de .tudo i-ó-óo. POUC.O-Ó mu-óeu-ó do mundo .têm uma .6êJtie .tão dJtamã 

.tic.a -óobJte o homem da -óua .teJtJta, c.omo O-ó "Re.tiJtan.te-ó", 11.0 Mu 

-óeu de AJt.te de são Paulo. Convido que voc.ê. 6aça e-ó-óa expeJÚê.,!! 
c.ia: vã a ou.tJto-ó mu-óeu-ó, veja quan.to qui-óeJt do maJT.tiJwlõgio de 
CJti-ó.to pOJt vãJtio-ó e vãJtio-ó pin.toJte-ó. Enc.ontJta -óempJte a c.oi-óa 

Jtepe.tida do Evangelho. Então é. nec.e-ó-óãJtio que o pin.toJt -óeja 
mui.to bom paJta Jte60JtmulaJt aquilo, é. c.laJto. Eu me Jte6iJto a-ó 

pa.6-óagen-ó da Via-Sac.Jta. Nem lhe digo que a-ó pa-ó-óagen-ó daVia

Sac.Jta de POJt.til1aJti -óejam -óua-ó melhoJte-ó c.oi.6a.6. Não. são bem 

do.óadas, bem c.on-ó.tJtuZda-ó, ma-ó o maJttiJtolõgio de CJti-ó.to, a pa~ 

-óagem .teJtJtZve.t do maJttZJtio de CJti-ó.to voc.ê. .tem é. 110-ó "Re.tiJtan 
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te.6", nao tenh.o dúvida. Aquela 6ace da mulhvl. ch.o!l.ando lã.g!l.!: 

ma.6 mate!l.iai.6 eno!l.me.6, aquilo ê uma Ve!l.onica. 

(Uma das entrevistadoras aventou a possibilidade ''Pode ser 

uma interpretação da 'Pietã' num certo sentido ... " E ele con 

testou:l 

Da Pietã, não. Eu mO.6t!l..ei a.:EJr,.ica quanta.6 veze.6 . a Pieta 

e.6t~ !l.ep!l.e.6entada na "Gue!l.!l.a",da ONU. Ela t!l.abalh.ou comigo. 

Eu 6icava num andaime de 12 met!l.o.6. 1n6elizmente 0.6 vid!l.o.6 

!l.ay-ban, ma!l.!l.on.6, não pe!l.mitem obte!l. a luz natu!l.al. t intei 

!l.amente impo.6.6Zvel 6aze!l. 60tog!l.a6ia.6, a não .6e!l. a ~oite, ma.6 

a ONU não pe!l.miti!l..ia. Ele.6 me de!l.am tudo: andaime.6 de 12 me 

tll.O.6 pa!l.a alcança!l., um bem-e.6ta!l. colo.6.6al de toda a .6O!l.te. Mui 

to bem. Ma.6 o .6e!l.viço de .6egu!l.ança da ONU, em !l.elação ao.6 ou 

tll.O.6 paZ.6e.6, não pe!l.miti!l.ia de manei!l.a nenhuma o t!l.abalho a 

noite. Fiquei então !l.eduzido a pO.6.6ibilidade de 6aze!l. a coi 

.6a a luz do .6ol, que não .6ão a.6 .cO!l.e.6 nO!l.mai.6, .6ão a.6 CO!l.e.6 

áilt!l.ada.6 com um tipo de !l.ay-ban. Ma.6 d~ pa!l.a ve!l., d~ pa!l.a 

contall. quanta.6 veze.6 .6e !l.ep!l.oduz a imagem, a iconog!l.aóia cató 

lica da Piedade, da mãe com o óilho mO!l.to ao colo, ou p!l.óximo 

dele.' t e.6te .6entido de !l.eligio.6idade que PO!l.tina!l.i tem, pOIl. 

.6 eu .6 enLi.mel1to humanZ.6tico, comunita.!l..io, .6 eu zelo pela comun!: 

dade, .6ua comunicação humana ... Da me.6ma manei!l.a, no out!l.O 

lado, na "Paz", ele explode em aleg!l.ia. O que ele u.6a? Ele 

u.6 a o .6 eu memO!l.iali.6mo: o menino da a!l.apuca, a e.6 tÓll.ia do.6 

bode.6 .6e equilib!l.ando na balança, o menino da gangoll.!l.a, v~ll.ia.6 

gangoll.ll.a.s á.f.utuando no e.6paço - .são coi.6a.6 que voc.ê: vai ve!l. em 

v~ll.io.6 quadll.o.6 dele, ma.6 que ele .6oma, e i.6.6o áaz o unive!l..6o 

de POll.tina!l.i. 1.s.60 levo a .se!l.io. E.6pe!l.o que alguem .seja c.a 

paz de toma!l. e.6te c.aminho, que pelo meno.6 denunciei, e toque 

pa!l.a a áll.e nte. AZ .sim, e que c..6ta. o lado .6 e!l.io da c.o..i..óa. ( ... ) 

Não digo que não .6e áaça o Catalogue Rai.6onne. 1.6.60 e i~po.6!: 
ção me!l.cadol~gica que tenho que !l.e.6peitall.. Ma.6 i.s.so I1~O .6ell.ia 

o mai.6 nece.6.6a.!l.io. 
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(Clarival indaga das entrevistadoras qual o trabalho que 

estão fazendo~ naquele momento: "Vocês estão fazendo um traba 

llio de pegar o quê? Os sobreviventes de Portinari. Por casua 

lidade, sou um deles, mesmo que não tenha sido do conhecimen 

to pessoal dele." A entrevistadora explica que está pegando 

a geração de Portinari. "Os mais velhos, os mais jovens, mas 

-e uma geraçao mui to importante, que viveu esse momento. todo bra 

sileiro, essa passagem das décadas de trinta, quarenta, cin 

qüenta. Uma coisa muito forte na nossa história cultural,ec~ 

nômica, política, social." E Clarival continua:) 

E~tá eento. Out~o~ pintone~ bna~ileino~ viviam também o 

.6entimento do homem, eomo Segall . . Ma~ a 6onma, o ~entido ép~ 

eo da hJ..~tõnia, ~ em dúvida nenhuma e~tá na men~agem de Ponti 

na~. Segall tem eapZtulo~. t muito di6Zeil voee 60nman a 

hi~tõnia do homem. Pon exemplo, Pontina~ ba~eia-~e no ~ent~ 

mento evangélieo, que é eapaz de tnan~pon pana o~ "ReLúulnt~", 

i~to é vi~Zvel. No ea~o de Segall a eói~a é nnagmentá~a. v~ 

eê 6iea ~em poden atan uma eoi~a na outna . . Ele 6az o txodo, 

6az i~~o, 6az aquilo, tudo é muito bem pintado, tudo é muito 

bem nealizado. Agona, eomo eon~tnução épiea, tnazida pana de~ 

tno, eomo ~entimento me~mo do tnágieo, pa~a a 6onrnação da pn~ 

pnia hi~tõ~a da piJ1tuna, da e~ação e~tétiea, aZ Pontina~ é 
• E - . 11 
~mpan. ~~e e o meu eonee~to. 

A autonomia da ohra de arte 

Clarival costumava afirmar que, a partir do estudo da obra 

de Portinari, com quem, afinal, não tivera um convívio maior, 
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ele passara a acreditar no conceito de Croce de que "a obra 

de arte tem autonomia bastan!e para não depender do anedóti 

co", ou do conteúdo biográfico do autor. E, se não tiver es 

sa autonomia, ela não é suficiente. 

C1ariva1 achava que o "grande risco é que o outro lado, 

isto é, o anedótico, o agradável, o efêmero" pesasse demais na 

análise de uma obra de arte, porque, nesse momento se perderia 

a mensagem. 

o me.u .5onho -6e.Jtia pJtovoc.aJt qu..e POJttinaJti a;tingi-6-6e. uma d!;. 

me.n-6ão unive.Jt.5al, c.omo e.le. me.Jte.c.e.. PaJta .5.e.mpJte.. O me.u Jte.c.úo 

é e.xa;tame.n;te. o OpO-6;to. Enquan;to pe.6aJt mui;to e-6-6a c.oi-6a do ane. 

d5;tic.o, de.-6-6e. Jte.lac.ioname.n;to de -6e~ ;te.-6;te.munha pOJt e-ó;te ou 

aquele. mo;tivo, 0-6 anO-6 vão pa-6-6ando a;té que. c.hegue. uma ou;tJta 

c.a-6uaLidade. no 6u;tuJto, e. digo -6em ne.nhuma modé-6;tia, um ou;tJto 

ClaJtival, que. não c.onhe.c.e.u nada de. POJt;tinalti, da pe.-6-6oa de.le., 

nada ab-6olu;tame.n;te., e. que., poJt c.on;ta da -6.ua pJtõpltia obJta, -6e.!!; 

;te. a -6ua me.n-6age.m. 1-6.60 é ne.c.e..6.6ãJÚo que. ac.on;te.ça. Não c.on 

-6 e. 9 ui 6 a z e. Jt i-6 -6 o c.o m n e. n h um o u;tJto aJt;ti-6;ta. N e.m V i c.;t o Jt M e.iJt e.l 

le.-6, .ne.nhum do.6 haiano.6 do -6 éc.ulo pa.6-6 ado . Em Jte.lação ao Atú 

j adinho vê-.6 e. o Jti-6 c.o do ane.dõ;tic.o pe..6.aJt de.mai-6. 1-6.6 o é urna 

c.oi.5a mui;to .6eJÜa. POJtque. o homem e.xi-6;te., o gJtal1de. a..tl./tU;ta ~ 

;tá ali. Não houve. no BJta-6il, ã .6ua époc.a, alguem que. -6e. lhe. 

c.ompaJta.6.5e. e.m daJt a pJte..6e.nça do Evange.lho e. da gJtande. me.n-6a 

ge.m do CIti.6;to. Como Ale.ijadinho 6e.z, não houve.. 1.6.60 e.m ;te.Jt 

mo.6 unive.Jt.6ai-6. AgoJta, do mome.n;to em que paJt;te. paJta que.bJtaJt 

0-6 mi-6;teJtio.6 e. viJt a ;te.Jt diagnõ.6;tic.o.6 di6e.Jte.nc.iado-6, di-6c.u;t!;. 

do.6 poJt mé dic.o-6, c.omo qual ;te.ltia -6ido a doe.nça de. Ale.ij adinho, 

e. viJt e.n;tão a;té a paJt;te. ane.dõ;tic.a e. dize.Jt que. e..6;ta 60i a -6 e. 

pul;tuJta de. Ale.ijadinho, numa igJte.ja c.omuni;tãJtia e.m que. 0.6 0-6 

-60.6 e.Jtam Jte.mo vido-6 pe.JÚo dic.ame.n;te. . •. Na.6 igJte.j a-6 de. Mina-6 0-6 

0.6-60.6 e.Jtam Jte.movido.6 paJta o o-6.6ãJtio c.omum, e.n;tão e.le. ;te.Jtia .6i 

do de.po.6i;tado jun;to ao Al;taJt de. San;tana. AZ.6e. naz a plac.a, 
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e ~e leva o~ tu~~ta~ pa~a ve~. Que~ dize~, há e~~a ~a~ga de 
anedota ... a rg~eja de Santa C~uz deFlo~ença tem um t~mulo, 

que i ~enotá6io, a e~pe~a de Mi~helangelo. No' 'Panteon exi~te 

out~o a e~pe~a de Ra6ael. En6~m, i~~o co~~e po~ conta do mo 
mentâ.neo. Ma~a~~io, que i um do~ maio~e~ gênio~ da pintu~a 

de todo~ o~ tempo~, mo~~eu de~apa~e~ido numa epidemia, e p~on 
J 1 -

to. Não diminuiu po~ i~~o. E e~~e o p~oblema todo. 

1. ••• t O c~oni~ta do~ Midici~, o Va~a~i, que i o g~ande po!!:, 

to de ~e6e~ência, 60i um pinto~ medZoc~e. Você lamenta que o 
Palácio Vecchi tenha ~ido deco~ado po~ ele, quando havia ou 

t~o~. Ma~ i um homem muito ~til, po~que 60i apena~ o c~oni~ 

ta da epoca, o que deu ~egi~t~o. Você não te~ia a~ in6o~m~ 

çõe~ de vida de cada um dele~ ~e não 6o~~'e o Va~a~. Acho que 

o la~t~o biog~á6ico pode ~itua~ o p~oblema de ~e comp~eende~ 

o g~upo ~ocial, ma~ nunca a~~umi~ o ~i~co de começa~ a deci 
6~a~ o a~ti-6ta. 

(Nessa altura da entrevista, as duas pesquisadoras do Pro 

jeto Portinari defenderam-se afirmando que não era esse o seu 

propósito. Que elas eram cientistas sociais e que seu objet! 

vo era a História Oral. "A gente quer fazer uma análise, um 

corte, em torno dessa geração cultural" afirmou uma. "Inserir 

o Portinari na"história de sua época", acrescentou a segunda. 

E a primeira continuou: "Não estamos fazendo particularmente 

História da Arte, nem nada específico de arte. O Programa "De 

poimentos" (do Projeto Portinari) justamente tem esse outro 

propósito, o de entender a época. Situar Portinari e, e cla 

ro, ouvir pessoas que entendam. Mas não vamos fazer essa ana 

lise. Queremos justamente ouvir a sua análise." Após o que 

Clarival concluiu:} 
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Numa époc.a e.m que. .6oma c.omtodo-ó O.ti ac.onte.c.-i.me.nto.6 mun-

d-i.a.i.I.:i, po de.-I.:i e. me.d..Üt. POfl..tinaJÚ c.omo I.:i e.ndouma oc.ofl..fl..ê.nc.-i.a, no 
-Bfl..al.:i-i.l, de. uma 60fl..ç.a .un-i.ve.fl...6al, fl..e.pfl..e..6e.ntada ne.le.. I.6I.:iO pod!!: 

fl..ã I.:ie.fl.. de.volv-i.do ao mundo, tfl..aduzindo-.6e. a todol.:i Ol.:i mome.ntoJ.:i 

que. o mundo e..6tá v-i.ve.ndo. POfl.. -i..6.60 é que. POfl..t-i.nafl..-i. e. pfl..e..6e.~ 

te.. E n~l.:il.:ie. .6e.nt-i.do. Enquanto e.x-i..6t-i.fl.. o quadfl..o de. 60me. no 

NOfl..de.l.:ite. .••• Que.m matou a c.hafl..ada 60-i. o Pfl..o6. Ne.ll.:ion Chave.I.:i, 

um do.ó me.u.6 am-i.go.6 do Re.c.-i.6e.,que. mofl..fl..e.u há c.e.fl..c.a de. pOUC.O.6 

me..6"e..6. Efl..a um nutfl..ôlogo, que. pfl..ovoU pOfl.. A+B, c.-i.e.nt-i.6-i.c.ame.nte., 

dUfl..ante. mu-i.to.6 ano.6, que. e..ótava .6e. 60fl..mando no NOfl..de.l.:ite. o .6ub

home.m, o fl..e.tafl..dado me.ntal, pOfl.. de.6ic.-i.ê.nc.-i.a de. u:tJc..u:tUJUJ.ç.ão pfl..E.. 

té-i.c.a do ne.ufl..ôn-i.o. E.6tá pfl..ovado -i..6.60. O NOfl..de..6te. é -i..6to. 

POfl..t-i.nafl...i. de.nunc.-i.ou -i..6to também. Se. um de.nunc.-i.ou pe.lo lado 

do labofl..atôfl..io é-i.e.ntZ6-i.c.o, o outfl..O de.nunc..i.ou pe.la c.omun-i.c.aç.ão 

e..6tét-i.c.a, e. al.:i dua.6 c.o-i..6a.6 .6ão ve.fl..dade.-i.fl..a.6. T-i.ve. e..6.óa 60fl..m~ 

ç.ão de. Soc.-i.olog-i.a, c.omo voc.ê agofl..a e..6tá pfl..ovoc.ando, e. não .6a-i.o 

de.la. Tudo o que. 6aç.o e.m fl..e.laç.ão d afl..te. te.m que. te.fl.. e..6.6e. c.o~ 

tfl..al.:ite.. A m-i.nha ve.fl..dade. não é a ve.fl..dade. do h-i..6tofl..-i.ôgfl..a6ó, de. 

je.-i.to ne.nhum. E uma ve.fl..dade. v-i.ve.nc.-i.al, d-i.gamo.6 a.6.6-i.m, na ba 

.6 e. da v e. fl..da de. que. o h o m e.m c.o mp onta na.6 .ó ua.ó at-i.tud e..6. Nã.o .ó e.-i. 

ne.m 6alafl.. h-i..ótofl..-i.ogfl..a6-i.c.ame.nte. de. nada. POfl.. um pe.fl..Zodo 6u-i. 

Pfl..06e..ó.óofl.. de. H-i..ótôfl..-i.a da Afl..te.; 6u-<. um 6fl..ac.a.6.6o. Aque.le. pfl..og~ 

ma e.nofl..me., que. tinha que. .óe.fl.. te.fl..m-i.nado e.m um ano, ma.ó t-i.nha 

que. éhe.gafl.. até O.ó d-i.a.ó atua-i..ó, O.ó d-i.a.ó de. P-i.c.a.ó.óo. Pafl..a 6alafl.. 

a v e. fl.. da de. , nunc.a c.he.gue.-i. d Re.na.6c.e.nç.a. Eu 6-i.c.ava até e.nve.fl..gE.. 

nhado • •• 


