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CAPITULO VII 

Museus para o povo 

1976. Como na Gr&cia antiga, como no Recife dos anos 30, 

também agora, no Rio de Janeiro, poderíamos falar de uma Uni 

versidade ambulante: Clarival. Talvez suas grandes aulas, na 

quele ano de 1976, .tenham sido dadas na Vice-Presid&ncia da 

Associação Br.asileira de Críticos de Arte (cargo que ocupou no 

bi~nio J976-lg77); ou no Conselho de Cultura da Bienal de são 

Paulo, do qual foi membro do exercício 1976-1977; no Conselho 

Consultivo da Escolinha de Arte do Brasil; no Simpósio "Arte 

no Brasil - Documento/Debate", em maio daquele ano; no Centro 

de Promoção e Difusão Cultural do Instituto Niteroiense de De 

senvol vimento Cultural, pronunciando a conferência "Raizes das 

Artes Visuais Contemporâneas", em junho; no Forum de Ciência 

e Cul.tura da UFRJ, com a conferência "Crônica da Arte Brasi 

leira ao Tempo de Dom Pedro 11"; ou, ainda, na "lição de sa 

piência" na solenidade de abertura dos cursos de 1976, da Uni 

versidade Federal do Rio de Janeiro, que ele intitulou Memó

ria do Brasil - um estudo da epigrafia erudita e popular,30 e 

que foi publicada no mesmo ano pela UFRJ. 

Teriam suas grandes ~ulas sido o texto crítico sobre Dj~ 

nira, para o catálogo da grande retrospectiva de outubro-de 

zembro no Museu Nacional de Belas Artes, e sua participação 
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como delegado brasileiro ao Colóquio da UNESCO sobre o "Esp~ 

ço e a Função da Arte na Vida Conremporanea". ocasião em que 

o Presi~ente " da Mesa - Marshall McLuhan "- fe~ refei~ncia isua 

obra ARTE E SOCIEDADE NOSCEMITERIOS BRASILEIROS, afirmando 

tratar-se "de "um exemplo maior da sociologia da arte"? 

Em nossa opinião, o recado maior que ele da"ria naquele ano 

estava relacionado aos museus brasileiros e sua problemitica 

em nossa data. 

Naquele ano, ele pronunciou duas confer~ncias importantes 

sobre um assunto que já vinha amadurecendo hi algum tempo: no 

X Colóquio de Museus. de Arte no B.rasil, promovido pela Funda 

ção Cultural de Brasília, ele falou sobre "Os novos meios de 

comunicação e informação e sua adequação i dinâmica brasilei 

ra contemporânea"; e no Encontro Nacional de Cultura, promovi 

do pelo Conselho Federal de Cultura e pela Secretaria de Edu 

caça0 e Cultura do Estado da Bahia, de 5-10 de julho, em Sal 

vado~, ele foi o relator do Conselho "Federal de Cultura sobre 

- d d - d 40 o tema "lntegraçao " os Museus na E ucaçao o Povo". 

Muitas e muitas vezes, em nossas viagens de pesquisa etra 

balho, documentando ob.ras de viria arte nos museus deste Bra 

sil afora, ele nos chamava a atenção para o papel didático dos 

museus como sendo "uma das características mais relevantes da 

civilização atual". Dizia ele que o museu "talvez fosse o 

instrumento mais exigente de renovação constante de recursos 

modernos de comunicação". 
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Agora, relendo o texto da 5~ Sessão Plenária do Evento Na 

cional de Cultura, publicado no Boletim n 9 23 do CFC, de j~ 

lho de 1976, foi-nos possível aquilatar melhor o valor daqu~ 

le precioso legado. 

Clarival, como era de seu costume e caráter, indica, logo 

no início de seu relato, a fonte de s'ua inspiração: a monogr~ 

fia "Museus para o Povo", escrita por seu irmão José Vallada 

res, em 1945, logo após voltar dos Estados Unidos onde se es 

pecializara em museologia. Museus para o Povo foi editado,um 

ano depois, na publicação do Museu do Estado da Bahia n 9 6 p~ 

la Secretaria de Educação e SaGde. da Bahia. 

Clarival confessa que nao e só por afeto que lembra José 

mas "pelo apego à sua imagem de estudioso do assunto", ornes 

mo desta proposta que ele retomava, tr~s .décadas após o livro 

de seu irmão, quando o então presidente do Conselho Federal 

de Cultura, Prof. Raymundo Moniz de Aragão, o encarrega de su 

mari~r a tese, estudada pela Cimara de Artes do CFC sobre a 

Integração dos Museus na Educação do Povo, "proposta para es 

te conclave do Encontro dos Conselhos Federal e Estaduais que 

se realiza na terra em que José Valladares nasceu e fez toda 

sua breve e brilhante carreira de museó!ogo historiador de ar 

te". 

L ... t Ve.6.c.ontado o tempo e o .6uJtgimento do ,tll.6tJtumenta[ 

hodieJtno do.6 meio.6 de c.omulúc.aç.ão, a telie e a~ c.onc.[u.óõe.ó de 
Museus paJta o Povo e.ótão v~[ida.ó. Sob.ttetudo quanto ~ c.onc.ei 

tuaç.ão de que o mu.óeu ~ in.ótJtumento de educ.aç.ão de mas.óa.ó, de 
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di6u~ão cul~u~al. ln~~~umen~o .de con4cien~iza~ão, em ~ela~ão 
ao~ valo~e~ da p~ôp~a ~egião, e in~~~umen~o de unive~~ali~

mo, em 6un~ão e p~ovei~o do u~uã~io. 

Ve educa~ão do povo, no mai~ amplo alcance do ~e~mo, a~~a 

ve~ do convIvia. 

Clarival . cita um trecho do livro de José: 

"Quando ~ e 6ala em mu/) eu a ~ e~vi~o da educa~ão do po vo, é 
impo~~an~e ~epa~a~ que não 4e ~~a~a, apena/), do p~ovei~o que 

alguém pode~~ aUne~~ da con~empla~ão, embo~a e~~ia6mada, de 

06~a~ de a~~e, ou de in~pec~ão, embo~a cuidad04a, de obje~o/) 

com ~igni6ica~ão hi~~ôtica ou valo~ cien~I6ico; na ~ealidade 

~~a~a-8e do e/) 60~~0 con~ cien~e e o~ien~ado no J.ien~ido de a:tJw.JJr.. 

o publico e, uma vez com o publico den~~o da~ galetia~, p~opo!!: 

ciona~ en~~e~enimen~04 que p~endam, ao lado de · in60~ma~õe4 que 

~e vao ac~e~cen~a~ ã 40ma de conhecimen~o/) com que ~~põe a4 

po~~a~ da in~" ~i~ui~ão". 

P~o~/)eguindo na ci~a~ão do ~~ahalho de Jo~é Vallada~e~

con~inua Cla~ival - é ainda opo~~uno t~anJ.ic~eve~ ~eu comen~á 

~io ~ob~e a~ ani~ma~õe4 de John Cot~on Vana, c~iado~ e po~ 

muito~ ano.6. di~e~o~ do Newa~k. MU4eum, em New Je~4elj. 

"A~4im é que, ainda em 1923, ele L~ene~indo-4e a John Co~ 

ton Vanal ~inha oca~ião de adve~~i~ que, naquela época, em 

4ua~ ~ela~õe/) com o publico, e~~avam 04 mU4eU4 na me/)ma 4i~ua 

~ão da/)" biólio~eca/) há uma ge~a~ão at~á4. VOi4 ano/) mU4 ~a~ 

de, ob~e~vava que o p~og~ama do/) mU4eu/) mai4 novo/) não /)eachE:. 

va delineado, enquanto o/) velh04 con~inuavam a6e~~ado~ a/) 

idéia/)" an~iga~. E, meio ala~mado, denunciava: a/) e4~~ada4 de 

ne~~o, o/) navio/), 04 a~omõ vei4, a 60~og~ania, o ~ádio, o ci 

nema e a~ g~ande/) loja/) de moda/) e an~igllidade/) haviam ~~azi

do, em . ~al . quan~idade, meio/) de comunica~ão 4egu~a, de divul 
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gaç.ao Jtápida e. até de. in.6pe.ç.ão diJte.ta de. obje.to/) nino.o e. Jta 

Jto.o, que. a ate.nç.ão, ante.JtioJtme.nte. e.xe.Jtcida pe.~O.5 mu.5e.u.o, havia 

diminuido .5 e.n.5- ive.~me.nte. • Tinham de.ixado de. .o e.Jt 0.5 único.o ~u 

gaJte..o onde. e.Jta pO/).5Zve.~ ve.Jt de. pe.Jtto obje.to.o pJtoce.de.nte..o de. 

Jte.giõ e..o- di/)tante..5 .•. pe.ç.a.5 pJte.cio.5 a.5 • " 

E.5.5a.5 adve.Jttê.nua.5 de. John Cotton Vana, 60Jtam 6e.ita.o há 

mai.5 de. me.io /)écu~o. Ve..5de. e.ntão, i.5to é, de..óde. 1923,0.0 mei0.5 

de. comunicaç.ão, de. in60Jtmaç.ão, de. Jte.pJtoduç.ão e. de. mO.5-tJtaç.ão 

CJte..5 ce.Jtam e.m pJtogJte..5.5ão:-ge.ometJt.i..ca, adqu..iILiJtam novo.o Jte.cUJt.5O/) 

técnico.5, novo.o in.5tJtume.nto.5 .5e.m o/) quai/) adinu.5ão cu~tuJta~, 

pJte.ci.5ame.nte. a e.ducaç.ão do povo, não /)e. pJtoce./)/)alLia. 

Nã.o há poi.5 imutabi~idade. e.mmu/)e.o~ogia. - SobJte.tudo em no/) 

.5"0 te.mpo paJta o qua~ Ge.Jtmain Bazin o de.nine. como _ •.• "uma in~ 

tituiç.ão e..5pe.cZ6ica da uvi~izaç.ão mode.Jtna na _ qua~ e.xe.Jtce. co~ 

.5ide.Jtá.~et de..5e.nvo~vime.nto". Ge.Jtmcún Bazin; no .5e.u magi.5tJta~ 

"Le. Te.mp.5 de..5 MU.5ée..5" (1967) .5itua como idéia da. Re.vo~uç.ão -- FJta~ 

c e..5 a, Jte. n~e.ti da ao .5 é cu~ o .5 e.g uinte., a tJtan.5 6 oJtma ç.ão do m U.o e. u 

cU.5tõdia, do cimétio, e.m noJtma in.5tituZda paJta .5e.JtviJt ã. e.ducE: 

ç.ão do.5 aJtti.5ta.5, do.5 hi.5to JtiadoJte..5 , do.5 cie.nti.5ta.5 e. -do pf: 

b~ico. Em ve.Jtdade., uma da.5 caJtacte.JtZ.5tica.5 mai.ó Jtde.vante..ó da 

civi~izaç.ão atua~ -é a .5ua Jte.pJte..5e.ntaç.ão e.m mu.5e.u.5, como in.5t~ 

tuiç.ão didática. Ta~ve.z .5e.ja e..5te. o in.5tJtume.nto mai.5 e.xige.~ 

te. de. Jte.novaç.ão con.5tante., de. Jte.cUJt.50.5 mode.Jtno/)de. comunica 
- 40 ç.ao. 

C1ariva1 afirma que "o estudo proposto ã Camara de Artes 

do Conse1h.o Federal de Cultura para aquele conc1ave nao -visa 

va a generalidade, porém o museu contemporâneo." 

A preocupaçao dele, portanto, nao seria a de "caracteri 

zar entidades em sistema de hierarquia administrativa, ou de 

pretensa hegemonia cultural". O que ele procura indicar é "a 
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nivelação dos museus da ãrea brasileira aos recursos modernos 

para difusão do conhecimento, hoje factivel mediante o instru 

mental da comunicação." 

o relator explica que "o critério admitido .até então pela 

Câmara de Artes para avaliar as propostas de manifestações cu.!. 

turais era o de perenidade ou de temporalidade". 

A mani 6 e..6:taç.ão e.pi.6 Õ dic.a e.lLa .6u.6.pe.ita de. 1Le..6 ultalL e.6êm~ 

lLa, de..6apalLe.c.e.ndo .6e.m de.ixalL .plLoduto de.6ini.t-<-vo. NO.6sa ate.nç.ão 

e. ac.olhida e..6tavam . .6e.mplLe. voltada.6 palLa a.6 plLopo.6ta.6 c.on.6p~ 

c.ua.6' , de. 1Le..6u.ltado.6 plLe..6untivame.nte. dUlLadoUILO.6. Todavia, tal 

c.~telLio 6e.ne.c.e.u e.m 6ac.e. do e.quipame.nto tecnic.o. 

o e.ve.nto pas . .6.a a .6e.IL, atlLavé.6 : da doc.ume.n.taç.ão divélL.6i6ic.E:. 

da e. .6.i.6te.matizada, o plLõplLio . ac.e.ILVO te.máiic.o subme.tido a e..6 
tudo.6 mai.6 aplLo6undado.6 e. de. 1Le..6ultado.6. pe.lLe.ne..6. 

o mu.6e.u não Ae.lLá mai.6 a c.a.6a de. um de.te.lLminado e. limitado 

ac.e.ILVo. Pa.6.6alLá a .6e.1L a c.a.6a de. lLe.plLe..6e.ntaç.ão e. de. in6olLmaç.ão 

de. muito.6 ac.e.lLvos. 

Vispondo de. vide.o.6 de. te.le.vi.6ão e. de. vi~e.o-c.as.6e.te.s e..6ta 

lLa haq.ilitado a mO.6tlLalL ao.6 .6e.U.6 vi.6i.tante..6 c.ole.ç.õe.,6 válLias e. 
e.luudaç.ão c.onve.nie.nte. de. d.<.ve.lL.6a plLoc.e.dê.nc.ia, a.6.6im c.omo e.~ 

talLá . e.m idê.ntic.a opolLtunidade. de. ve.1L o .6'e.u ac.e.lLvo divulgalL-.6e. 

e.m o utlLa.6 lo c.aU da de..6 . 

Mai.6 que. qualque.1L outlLO me.io de. 'PlLoje.ç.ão Lv.g. · a 60toglLE:. 

6i a e. a 9 lLa v aç. a o .6 o no lLa e.m audi 0- vi.6 ual , a ci ne.m ato 9 lLa 6ia e.m 
.6upe.IL-8 ·ou e.m 16 mm, ou e.m c.ulLta e. média me.tlLage.m de. 35 mm, 

e.tc..l, o vide.o-tape. e. o vide.o-c.a.6.6e.te. ate.nde.m me.lholL, pOlI. .6e.u 

mane.já e. c.on.6e.lLvaç.ão mai.6 6ác.e.i.6, ã.6 ne.c.e..6.6idade..6 da mU.6e.olo 

gia L .. 1 
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Essa era uma característica de Clarival: estar s'empre ã 

frente do seu tempo, indicando caminhos para os jovens. Nesse 

caso ele estava preocupado em colocar os video-cassetes e os 

videos de televisão a serviço da educação do povo. Tinha cons 

ciência do atraso brasileiro em relação ao equipamento, mas 

achava que os dispositivos administrativos poderiam suprimir 

essa defasagem, se bem orientados. 

[. •• 1. E~ta.mo.5. · a.tJta.~. a.do.6 e.m .Jte..ta.ç.ã.o a.o e.quipa.me.nto, pOJte.m 

nã.o q ua.nto a.o.6 d-t.6 po~-tt-tVO.6 a.dmin-t.6tJta.t-tvO.6. 

Ne..6.6e. a.no de. J~76 o Gove.Jtno Fe.de.Jta..t CJt-tou e. -tn.6ta..tou 

R-to de. Ja.ne.-tJto a. Funda.ç.ã.o Na.c-tona..t de. AJtte. lFUNARTEJ da. 

6a.ze.m pa.Jtte. 0.6 novo~ 5Jtgã.o.6 INSTITUTO NACIONAL VE ARTES 

TICAS e. INSTITUTO NACIONAL VE MOSICA que. ce.Jtta.me.nte. .togo 

no 

q ua..t 

PLÃS 

e.nca.JtJte.ga.Jta.o do le.va.nta.me.nto te.mãt-tco de. no~~o.6 d-t.6pe.Jt.60.6 a.c~ 

VO.6 • 

A d-t6-tcu.tda.de. que. a..6.6-t.6t-tmo~ ne.~_.6 e. de..6.e.mpe.nho e..6tã na. d-t 

6 e.Jte.n ua.ç.ã.o de. ca.te.g o Jt-ta..6, com o ~ e. 6 0.6 ~ e. p 0~.6 I v e.l c1i.1>.6 o úáJr.. do' 

-tnte.Jte..6~ e. de. um mu.6 e.u . de. a.Jtte. mo de.Jtna. a. -tne.Jtê.nc-ta. cu.ttUJta..t que. 

.6 e. e.n co ntJta. no.6 m U.6 e. U.6 IÚ.6 t5 Jt-t CO.6, ou ue.ntI 6-t co~ . 

Clarival afirma que "ninguém entenderá a arte de nosso tem 

po sem o subsídio dos acervos 'de arqueologia e de etnologia". 

E cita vários exemplos de exposições antológicas que despe~ 

tam maior interesse nas Bienais Internacionais, como a Xingu 

Nôi te ·Xingu-.Terra (Bienal Internacional de São Paulo, out-dez 

1975) que revelava nas "estruturas culturais do indígena rema 

nescente, múltiplos fundamentos e aspectos presumidos pela 

avant-garde de nossos dias". 
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E~ta expo~ição g~andio~a pelo tema e qualidade# 6a~eava-~e 

no t~abalho de vinte . e eineo ano~ de O~lando Vila~ Boa~ e em 
~ 

eineo exeu~~õe~ da pe~qui~ado~a Mau~een Bi~illiat, ao Pa~que 

Naeional do Xingu, numa ã~ea de 25.000 km 2 • 

Não 60i, ent~etanto, a p~imei~a expo&içioantol5giea ade~ 

pe~ta~ o impaeto no epi~õdio de uma .Bienal Inte~naeional. Mui 
to ante~, em 1951, o ~eeim~e~iado Mu~eu de A~te Contempo~ãnea 
e A~te~ Popula~e~ da Bahia, então di~igido pelo a~quiteto Li 

na Bo Ba~di, oeupou todo o pavilhão eont1guo ao p~idio da Bie 

nal, no Pa~que Ibi~apue~a, onde hoje eo~~e~ponde à ã~ea do Mu 
~eu de A~e Mode~na de são Paulo, e nele o~ganizou aExpo~ição ' 

BAHIA, toda 6undamentada na eultu~a-de-ba~e de~ta te~~a. Se 

~ã j~to lemb~a~ o nome de Ma~tim Gonçalve~, na ipQea di~eto~ 

da E~eola de Teat~o da Unive~~idade da Bahia, que em muito e~ 

labo~ou na idealização e no p~ojeto, a~~im eomo ~e~ã de igual 

~entido memo~ia~ Edga~d Rego do~ Santo&, magn16ieo Reito~ da 
U ni ve~~idade da Bahia. ' 

A expo~i~ão MEMORIA DA INDEPENDENCZA, eomemo~ativa de um 
~e~quieentenãJtio e ~epJte~entati0a do pe~10do 1.808)1925, "Rea 
L<.zação do DepaJttamer.z.to de A~~ unto~ . Cultu~ai~ do_ MiJ1i.5.ti~ó .. da 

Edueação e Cuitu~a, O~ganizada pelo In~tituto do PatJtimonio 

fU~tõ.;r.ieo e AJttl~tieo Naeio nal ~ egundo inieiativa do I n~titu 

to l:Ii~tõh.ieo e Geog~ã6ieo B~a~ilei~o", dete~inou ~e60JUna ' do 

e~paço a~quitet~nieo de doi~ pavimento~ do edi61eio do Mu~eu 

Naeional de Bela~ A~te~, no Rio de ]anei~o, eom eno~me bene6~ 

eio paJta o pJticüo. Reuniu, de 6ato, imp~e~~ionante aeeJtvo ' Jii.~ 

tÕJtieo e aJtt1~:tieo; talvez o mai~ eloqüente que j ã ~ e 6ez ne~ 

~a duplieidade de inte~e~~e~, ma~ e~eapou do de~tino duejãvd 

de ob~a peJtene, ~ob e~iti~io de mu~. eo.e.ogia mode~na, POih ~e 

diluiu eomo ep .. üõdio, ape~aJt do eatãlogo magiht~al. 

Clarival não somente historiava os assuntos ligados aseus 

interesses de estudo e pesquisa corno apresentava sempre suge~ 

tões do corno "elaborar os meios perenes de sua divulgação. 
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A~ned~tamo~ que e~~e~ exemplo~ de expo~içõe~ antolõg~~a~, 
embona l~m~tado~ quanto ao~ ne~ultado~ de ~nbonmação deb~n~t~ 
va, pO~.6am jM;t~b~~an a ~uge~tão que ona nazemo~ " no ~entido de 
uma nova ~on~e~tuação de evento; ~omo metodo de do~umentação 

8~.6tematizada, pe~q~~a apnobundada e de elabonação do~ me~o~ 

penene~ da d~vulgação. 

o evento ~ e ~o n~t~tu~n~a: 

1 - Va expo~~ção temã.t~~a neun~ndo a~envo~ d.e võ."vi.a pno ~~ 

dên~ia v~~ando nZvel antolõg~~o. 

2 - Ve do~umintação ~~onognã.b~~a detalhada abnangendo to 

do.6 o~ me~o~ de nepnodução: 6otogna6ia, ~inematognab~a, v~deo 

gna6~a lv~deo-tape, v~deo-~a~~etel. 

3 - Elabonação de monogna6~a~~ pe~qu~~a~ e texto~ d~dã.t~ 

~o~ atinente~ ao~ a~~unto~ ~ontido.6 no ~onjunto da expo.6~ção 

antolõgi~a. 

4 " - Pe~ q u~~ a.6 de e~ pe.~~al~~ta~, apno 6ul1dada~, paJ •. a bonm~ 

lação de texto.6 de~t~nado~ ã publi~ação de alto nZvel ~nZt~ 

~o, h~.6tõn~~o ou ~~entZ6~~0. 

5 - Quanto ã lo~al~zação do evento, .6enã. detenm~l1ada pela 

'" ~ompat~b~l~dade de e.6paço, manu.6e~o, v~g~lâ.n~~a, I.n~~e de 
abluên~~a de públ~~o, pe~o~~~dade da ongan~zação ou ~onve 

niên~~a de épo~a, ~n.6talaçõe.6 pana de~envolv~mento do~ e.6tu 

do.6" e pe.6 q uA..~ a~' ~onnelata.6 e de h.ab~litação té~n~~a pana a 9E: 
nantia de ~ntegn~dade e netonno ao~ a~envo~ de o~gem. 

6 - A it~nenâ.n~ia de uma expo.6~ção antolõg~~a dependenã. 

de ~onvênio.6 entne ent~dade~ e~tadua~~ e nedenu~, ob.6envada.6 

a.6 ne~e~~idade~ de e~paço, ~egunança, ~n~talaçõe~ e ~on~~dena 
da.6 a~ nazõe~ da in~~~at~va. 

7 - Na evel1tual~dade de expo.6~ção ~on.6agnada a um 

.6enã. di. ~anã.ten netno~pe~t~vo e de extnemo ~gon ~ele.ti\O 

gendo numeno ~un~~~ente de obna.6, ex~ento~ de anã.l~.6e 

auton, 

abnan 

~nZt~ 

~a, .6 endo ~o nven~ente bazen-.6 e ~oú'l~~~n a expo~~ção ~om p~ 

bl~~açõe~ de l~vno de elevado nZvel gnã.6~~o e ~nZt~~o. 
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8 - Pana o pno~~eguimento de4~a~ neeomendaç~e& i neee~&a 

nio ao& 5ng~0~ e entidade.6 eompetente.6, 40bnetudo; Fundaçio 
Naeional de Ante lFUNARTEJ a~~umin o _levantamento doeu~entado 

do~- aeenVO& di~ pen~ 0.6, ,[nelu.6ive pant,[eulane& ,a&.6-i:m eomo a 

nonmulaç~o de pnojeto~ tien-teo& pana a aqui~,[ç~o do ,[n.6tnumen 

tal e pnoee~~o.6 ,[mpl,[eado.6. 

Lutador -e didata, nao perdia a oportunidade de fazer as 

suas recornendaç6es. 

I - Reeomenda-~e a modennizaç~o do.6 me,[o.6 tien,[eo.6 de do 

eumentaç~o, innonmaç~o e nepnodução indi.6pen~áve,[.6 pana o pn~ 
ee~&o de -,[ntegnação do.6 mU.6eu.6 na edueação do povo. 

11 ~ Reeomenda-~e ã eon.6'[denação do.6 novo~ ôngão& eniado~ 

pelo Govenno Fe.de.nal a matin-i.a que. i pnopo.6ta pe.lo COMe.lho 

re.de.nal de. Cultuna, na pante. ne.6e.ne.nte. ã ,[nte.gnação do~ Mu

.6e.u.6 na Edueaç~o do Povo e. que.6ão o In.6tituto Nae,[onal de. An 
te.~ Plá.6t,[ea~ e. o In~tituto Naeional de. Mú.6,[ea, ambo.6- inte.

gnante.& da Fundaç~o Naeional de. Ante. lFUNARTEJ. 

111 - Re.eome.nda-~e. ã eon.6'[de.nação da.6 e.l1tidade.& eom e.xpe.nlê.!! 

e,[a fio a~- .6unto, v.g., In.6t,[tuto do Patnimon,[o Hi.6t5n,[eo e. An 

tZ&tieo Nae,[onal, Fundaç~o B,[e.nal - de. são Paulo, Mu.6e.u de. Ante. 

"A~~'[~ Chate.aubniand" de. são Paulo, Mu.6e.u Nae,[onal de. ' Bela& 

Ante.~, Mu&e.u de. Ante. Mode.nna do Rio dt Jane.ino, Ve.pantamento 

Cultunal do M,[ni~tin,[o da~ Re.laç~e.~Exte.n,[one.~ (Paláe,[o doIta 

manaty, Bna.6Z1,[a, pante. ne.6ene.nte. ã~ e.xpo~,[ç~e..6 loea,[.6J,Mu~e.u 

H,[.6t5nie-o Nae,[onal, e - outna.6 ,[n.6tituiçõe.~ eom d,[.6pon,[b,[l..i.dade 

de. e~paço e. ne.eun~o.6 tiel'l,[eo.6, o ,[med,[ato e.6tudo de.~&e..6 e.m 
pne.e.ndime.nto~. 

I V - Re.eome.nda-~ e. ã Fundação Nae,[ol'lal de. Ante. (FUNARTEJ, e.m 
eonotação eom o~ Con.6e.lho.6 Fede.nal e. E.6tadua,[~ de. Cultuna, o 

e..6tudo da matin-i.a a n,[m de .6 e.le.eio nan te.l1la~ e pno j etan o~ eve.11 
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to~ lexpo~iç~e~ antol5gica~1 e a~ publicaç~e~ limp~e~~o~, ~e 

p~og~a6iah, ediç~e~ de liv~o~, diapo~itivoh, textoh ~uma~a 

do~ e didãtico~, documentã~io~ . cinematog~ã6icoh, video-tapeh 

e vldeo-ca~~ete~, etc.l a 6im de, em p~azo ~ecomendãve~pode~ 
hup~i~ a nece~~idade do~ mu~eu~ b~a~ilei~o~, em ~ua 6inalid~ 

de p~ecZpua que é a educação do povo. 

Educação po~ meio da in6o~mação unive~~al e con~cientiza 

ção at~avé~ do ~econhecimento e con6~onto do~ valo~eh cultu 
~aih, da p~õp~ia ~egião.40 



CAPITULO VIII 

A raiz afro-brasileira 

De Norte a Sul do País, Clarival buscara as "Raízes da AI. 

te Brasileira", de Leste a Oeste estudara a "Arte Genuína -Bra 

sileira", quando o homem adentra o sertão e se torna místico 

e artista por sobrevivência. Mas é na raíz afro...;brasileira que 

vai encontrar a sua maior motivação. 

No ano de 1977, Clarival pre~arou uma exposição iconogr! 

fica monumental para o pavilhão brasileiro no 11 Festival Mun 

dial de Artes e Cultura Negra e Africana, realizado ~m Lagos, 

na Nigéria. Sob o título O IMPACTO DA CULTURA AFRICANA NO BRA 

SIL ele apresentou painéis fotográficos da obra escultórica de 

Antonio Francisco Lisboa, O Aleijadinho; da obra arquitetõni 

ca e escultórica de Mestre Valentim da Fonseca e Silva, o Me~ 

tre Valentim; das obras pictóricas de Manoel da Costa Athayde 

e de José Theophilo de Jesus; da obra escultórica de Agnaldo 

Manoel dos Santos; da obra pictórica de Candido Portinari, r~ 

lacionada ao tema; do acervo etnográfico do Instituto Históri 

co de Alagoas, documentado no ensaio "Iconologia Africana no 

Brasil", de sua autoria; do acervo de ins trumentos musicais do 

Museu Histórico Nacional, da coleção Mozart de Arafijo e da co 

leção Maurício Salgueiro; e, ainda, 60 ampliações fotográfi 

cas de homens negros, ou descendentes , da elite intelectual 
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brasileira, compreendendo artistas, cientistas, escritores,p~ 

lfticos e clErigos do sEculo XVII aos tempos atuais. 

Além das fotografias de sua autoria, Clarival dedicou sa 

las especiais a virios artistas, negros oti descendentes, int! 

grantes da numerosa e relevante exposição brasileira relacio 

nada ao tema, e coordenou a edição do catilogo, com textos de 

sua autoria, em inglês, francês e português, ricamente ilus 

trados a cores e preto e branco. A programação visual e a ar 

quitetura interior da exposição patrocinada pelo MEC e o MRE 

foram entregues ao arquiteto Jacques Van de Beucque. 

. 41 
Clarival justifica na introdução . do catilogo os critE 

rios utilizados na seleção e representação brasileira para o 

11 Festac, em Lagos: 

Ve~de a~ p~mei~a~ i~iQia~iva~ pa~a · a pa~~iQipação do B~~ 

~il ~o 11 fe~~ival Mu~dial de A~~e~ e Cul~u~a Neg~a e A6~iQ~ 

~a, ai~da ~o a~o de 1973, P~OQu~ou-~e de6i~i~ a ~ep~e~e~~ação 

de~~e' PaZ1:i a~~avé:~ do~ a~ti~~a~ de de.6Qe~dê.~Qia a6~iQal1a e que 

~e ~i~uam hoje ~o mai~ al~o nZvel do ~eQo~heQime~~o Q~Z~iQo. O 

Q~i~e~io obedeQeu, ~igo~o.6ame~~e, ã pO.6ição Q~~iQa do a~~i~ 

~a e a .6eleção .6e 6ez .6ob o me.6mo Quidado · e jU1:i~eza daquela.6 

que .6e p~oQe.6~am pa~a 0.6 g~a~de.6 even~o.6 mu~diai.6 de pa~~iQ~ 

pação b~a~ilei~a ~~adiQional. Tivemo.6 a.6.6im de e.6Qolhe~ o a~ 

ti.6~a po~ .6ua a.6Qe~dê.~Qia ~aQial bem Qomo pelo p~e.6~Zgio no 

meio Q~Z~iQo. Nã.o pode~amo.6 vaQila~ em 6aQe de algun.6 que 

jã a~ingi~am ~enome a~~avé:.6 de ob~a p~06undamen~e e~zada na 

Qul~ulLa a6~iQana 6ixada ao B~a.6il, a.6.6im .Qomo p~oQu~amo.6 in 

Qlui~ 0.6 de de~Qendê.nQia a6~iQa~a que exe~Qem Q~ia~ividade de 
plano mai.6 unive~.6al da Qon~empo~aneidade. 
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Se.mpJz.e. h.ouve., no BJz.a..6il, a. pa.Jz.tiJz. do .6e.eulo XVII, 6oue. p~ 

.6e.nça. de. ne.gJz.o.6 e. me..6tiço.6 no.6 tJz.a.ha.lho.6 de. a.Jz.te.. A pJz.ineZpio 

eomo a.pJz.e.ndize..6, a.juda.nte..6 ou pa.Jz.tieipa.nte..6 de. gJz.upO.6 do.6 tJz.E:. 

ba.lho.6- dO.6monume.nto.6 Jz.e.ligio.6o.6. O .6e.eulo XVIII.6e. ea.Jz.a.ete. 

Jz.iza., eultuJz.a.lme.nte. no BJz.a..6il, pe.la. pJz.e..6 e.nça. de. mu-ü -çoJ; -e. a.6~ 

ea.no.6 na. a.utoJz.ia. da. obJz.a. de. a.Jz.te. de. ma.ioJz. eon.6e.qüêneia. hi.6tô 

Jz.J.ea.. E.6ta. pJz.e..6e.nça. a.inda. .6e. eon6iguJz.a. pOJz. toda. me.ta.de. do .6e. 

eulo XIX e. .6ome.nte. de.eJz.e..6ee. qua.ndo o pe.Jz.Zodo ba.Jz.Jz.oeo .6e. a.pa.ga. 

da.ndo luga.Jz. a.one.oela..6.6iei.6mo e. a.o e.ele.ti.6mo a.ca.dêmieo diJz.e.ta. 

me.nte. liga.do.6 ã 6oJz.ma.ção da..6 e.lite..6. 

A pJz.e.dominâ.neia. do ne.gJz.o de.eJz.e..6 ee.u ·e.m 6a.ee. da. na.tuJz.a.l a..6 

ee.n.6ão de. .6ua.de..6ee.ndêneia. me..6tiça.. Poueo.6 pa.Z.6e..6, ineluZdo.6 

na. diã.6poJz.a. a.6Jz.iea.na., têm a. hi.6tôJz.ia. de. .6ua..6 a.Jz.te..6 tão ma.Jz.ea. 

da..6 poJz. home.n.6 de. e.tnia. ne.gJz.a.. Qua.ndo me.neiona.mo.6 o nome. de. 

Antonio FJz.a.nei.6eo Li.6boa., o Ale.ija.dinho, que. vive.u e.ntJz.e. 1738 

e. 1814 e.m .Mina..6 Ge.Jz.a.i.6, o nome. de. Va.le.ntim da. Fon.6e.ea., o Me..6 

tJz.e. Va.le.ntim, a.tivo no Rio de. Ja.n~iJz.o na. .6e.gunda. me.ta.de. do .6i 

c.ulo XVIII e. do pintoJz. JO.6e. The.ophLto de. Je..6U.6:, que. pJz.oduziu 

de..6 de. a..6 tJz.ê.6 última..6 de.c.a.da..6 do.6 Se.te.ee.nto.6 a.te. o ano de. 1847, 

e.ntJz.e. a. Ba.hia. e. Se.Jz.gipe., .6e.m omiti/I.. a. 6iguJz.a. qua..6-e. le.nd.áJúa. do 

ima.ginãJz.io FJz.a.nei.6 c.o da..6 Cha.ga..6, dito Cha.ga.ll o Ca.bJz.a., ta.mbe.m 

.6 e. te. c. e. nti.6 ta., ou do .6a.nte.iJz.o Ma.nue.l Inác.io da. CO.6ta. que. c.he.ga. 

a.o me.~do do .6e.c.ulo XIX, ee.Jz.ta.me.nte. e..6ta.mo.6 indic.a.ndo 0.6 e.xe.m 

plo.6 ma.Jz.c.a.nte.ll de. uma. e.poc.a. euja. ide.nti6ic.a.ção .6e. 6ixa., qua..6e. 

na. tota.lida.de., na. obJz.a. Jz.e.ligio.6a. de. .6e.u te.mpo e. de. .6ua. áJz.e.a.. 

Em seguida, Clarival faz uma retrospectiva do I FESTAC, em 

Dacar, Senegal, em 1966, para mostrar que, 10 anos depois, as 

raízes africanas continuavam refletindo a força de seu impa~ 

to original. 

l ... 1. O BJz.a.llil .6.e. Jz.epJz.ellel'l:tou a.tJz.a.ve..6 de tJz.ê.6 extJz.a.oJz.dinâ. 

Jz.iOll a. Jz.t .. ü · ta..6 de.6 eendente.6 de a.6Jz.ic.a.no.6 - o e..6 eultoJz. Ag na.ldo 
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Manoe.l do.o San-to.6 LBab..ia, 19.26-1'162)., o p.in-tolL He.i-tolL do.o PILE: 

ze.ILe..6 CRio de. Jane.ilLo, 189. 8-)Q661 e. o p.in-tolL Ruóe.m Vale.ntim que. 

agolLa vol-ta a .in-te.glLalL a lLe.plLe..6e.n-tação de. 1977. 

Agnaldo já e.lLa mOIL-to de..6de. 1962 e. e.n-tILe.-tan-to, pOIL .oe.u e.x 

c.e.pc..ional mê.lL.i-to, 60.i a .6ua oblLa me.ILe.c.e.dolLa doplLe.m.io .in-te.lLna 

c..ional de. e..oc.ul-tulLa. 

He..i-tolL do.6 PlLaze.ILe..6, já doe.n-te., c.on6e..o.6ava -te.1L .6ido a e.x 

pe.lLie.nc.ia a61L.ic.ana a me.lholL 6a.6e. de. f.,ua v.idade. al!.-t.i.o-ta. 

E, Rube.mVale.n-t.im, hoje. 6iguILa e.xpone.nc..ial da.6 alL-te..o plá~ 

-tic.a.6 no BlLa.6.il, ab.60ILv.ia malLc.an-te..6 mo-tivaçõe..6. 

são pa.6.6ado.6 e.n-tlLe. o plL.ime.ilLo e o .6egundo Fe..6-tival de. AIL 

-te..6 e Cul-tulLa Ne.glLa..6 de.z ano.6, -tempo ba.6-tan-te. palLa .6e. indagalL 

.6 e. a.6- lLa1.ze..6 a61L.ic.ana.6 no BlLa.6il e..6-tão de..6 apalLe.c.e.ndo OU.6e. c.on 

-tinuam 1Le.61e.-tindo a 60ILça do .6e.u impac.-to olL.iginal. 

Vo - pon-to de. v.i.6-ta da Soc.iologia e. da H.i.6-tôlL.ia da AIL-te., a 

1Le..opo.o-ta ê. c.lalLa e. ine.quvoc.a. A 0IL.ige.ma6ILic.ana ê. uma e.J.lt.ILU 

-tUlLa 6undamen-tal na oblLa de. mu.ito.6 alL-ti.6-ta.6 blLa.oile.ilLo.o a.o.6im 

c.omo na e.xplLe..6.6ividade. mai.6 ampla da c.lLia-tividade. populalL. 

Clarival responde, ainda, a uma outra pergunta sobre afr~ 

qli~ncia de artistas de etnia negra nas artes brasileiras: 

E.6-ta plLe..6e.nça não de.c.ILe..6 c.e.u, e .6e c.on.6ide.lLalLmO.6 o me..6-tiço 

de hoje., pode.!L1.amo.6 indic.alL c.e.IL-ta plLedomil1â.nc.ia pe.lo meno.6 em 
lLe.lação ã plLodução de. .6uc.e..6.60 c.1L1.-tic.o mai.6 apalLe.n-te.. 

Ne..6-te. de.c.e.l1io aume.l1-tou e.m mui-to o me.lLc.ado de. alL-te. lLe.la-ti 

vo ã.6 c.ole.çõe..6 PlLivadah e.nquan-to diminuilLam a.6 OblLa.6 lLe.ligi~ 

.6ah de. c.alLã-te.1L monume.n-tal e. de. de.h-tinação c.ole.-tiva. 
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A ahte nio e mai6 o caminho de a6ihmaçio - ph06i~~ional ede 
aseeno6 io .ó o eial que 006 meo6tiçoo6_ de talento do~ doi.ó- ~e.eul0.6 p~ 

~adoo6 c:l,[.ópunham. 

A ahte de nOo606a eontempohaneidade deo6tina-~e a um - menOh 

númeho de eono6umidoheo6. 

o ahtio6ta negho o6uhgiu no Bha.6il junto com a ahte heligi~ 

o6a, aquela que o6e phopunha eomaveh toda populaçio athave.o6 dao6 

Lghejao6 de deo6lumbhamento ·deeohativo. 

Nio ~. e pehmitiuao a6hieano imigha_do o laVOh de ~ua ahte 

o6ani.a paha 6azeh ao6 eo6eultuhao6 e 006 objetoo6 Wdimen.6'ionadoo6-. do~ 

o6ea.ó eultoo6 ohiginaio6. Ao a6hieano de pendoh ahtZ.ótieo heo6t~ 

va integhah-06e noo6 thabalhoo6 de eo6eulpih ao6 imageno6 e o~ adoh 

noo6 ou pintah e douhah 006 templo~ da heligiio 06ieial. 

Todao6 ao6 leio6 e eontingêneiao6 vedavam-lhequalqueh exphe~ 

.óao de o6ua gentilidade, 60hçando-o a inte.ghah-06e na heligiio 

que o6e eon6undia ã phóphia adminio6thaçio da colônia. Nio o6e 
thatava, pOhtanto, do Bhao6il em a.utonomia, nem da Ã6hiea em 

continuidade. O a6hieano na Ame.hiea POhtugueo6a conheceu maio6 

de meio o6e.eulo de domZnio eo6panhol, conheceu quao6e tanto de 
domZnio holandêo6 na exteno6a ãhea açueaheiha do NOhdeo6te, e vi 
veu ;(;hêo6 ~e.eulo~ o6eguidoo6 o6ob o jugolU.óitano. 

A me.óüçagem do eUhopeu com o a6hieano e .ó ua deo6 eendêneia, 

.óomando-.óe o me.ómo phoeeo6.óo com helaçio ao indZgena, eon6ig~ 

hOU o Bhao6il na 6i.óionomia de6initiva de hoje ... 

Mais adi~nte, Clarival mostra que paralelamente i mestiç! 

gem ocorrida no Brasil - povo gerado em três barrigas, como 

costumava dizer - "ocorreria o mesmo em relação is culturas, 

nao sendo possível ao africano a integridade de sua imagin~ 

ria de origem". 
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l ... l Pa~a o~ ~oci5logo~ da A~te que &Dje p~ocu~am enten 

de~ quaih o~ t~aço~ dete~minante~ na 6o~mação da atualidade 

6.~a.6ilei~a, a ahcendência a6Jticana de logo he ~eleva como e~ 

t~utu~a .cultu~al p~edominante. 6 p~opo~ça.o que. a mi~ c-<.g enE: 
çã.o dilui . a~ ca~acteJt1.~tica~ étnica.6, a a.6 c.ettdência a6Ji..i cana 

ganha ~elevo em toda e~t~utu~a de ba~e. 

A ~ehpo~ta não e~taJtia na~ a~teli da~: elite~ de p~o cede.!! 
cia eu~opeia, ma~ ~im naquela out~a que pode~Zamoh chama~ de 
cJtiatividade cotidiana, de vivência (li6e expe~ience) o que é 
p~edominante, ~e6letindo-~e ~ob~etudo tta 60ltma de ~eligio~idE: 
de mai.6 popula~. 

Depois de afirmar que a exposição denominada "O ~ Impacto 

da Cultura Africana no Brasil", o núcleo temático do Pavilhão 

Brasileiro para o 11 Festival Mundial de Artes e Cultura Ne 

gra e Africana, j á traz intrínseco no título "o compromisso de 

uma representação histórica ao lado de uma demons tração da 

atualidade do artista brasileiro de ascendência africana", ele 

exp1ica .a participação brasileira neste evento: 

L •.. '- A p~eten~ão 60i ap~e~e nta~ a imagem de uma 

de cultu~al. O pavilhão ach.a-~e dividido emquat~o 

~ealida 

capLtulM: 

o hi~tõJtico ~ep~e~ entado po~ vã.~io~ b~a~ilei~o~ céleb~e~ de /tE: 
ça neg~a; o de hi~tõ~ia da a~te ~ep~e~entado po~ exemplo~ do~ 

g~ande~ a~ti~ta~ neg~o~ e me~tiço~ do ~eculo XVIII e XIX e 
também pelo~ exemplo~ da 6igu~a do homem b~ahilei~o de a~cen 

dênua a6~icana vi~to po~ ~enomado~ a~ti~ta~ da atualidade; a 
~eção de etnologia ba~eada no~ ace~vo~ de objeto~ de culta~ 

a6~o-bJta~ileiJto~ do In~tituto Hi~tõJtico de Alagoa~ e do Vepa~ 

tamento de Etnologia da Unive~~idade do Pa~ã. e, 6inalmente, a 

~eçao de aJtte contempoJtãnea compJteendendo ceJtca de cento e~e.6 
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~enta ob~a~ de 13 a~ti~ta~ plá~tieo~ ~eleeionado~ ~ob ~igo~~ 

~o e~itêT~O er~tieo pa~a o 11 FESTAC J~77 ... 

Clarival finaliza a introdução ao catilogo dando um resu 

mo destas seções e de suas características. Em outro capít~ 

lo do mesmo catilogo - O NEGRO COMO MODELO NA PINTURA BRAS I 

LEIRA - ele afirma que: 

Não ê ba.6-tante ~e eon~ide~a~ o neg~o eomo a~tiJ.ita ~ado~, 

ou a~te~ãc, na hi~tõ~ia da a~te b.~a~ilei~a. Vevemo~ eonJ.iide 

~ã.-lo, ~ob out~o ângulo, eomo modelo e tem.a inte~pJtetado pOJt 

a~ti~taJ.j de cutJta~ ~aça~. Sob~etudo em ~elação ã nO~J.ia eon 

tempo~aneidade, quando dete.Jtminado~ pinto~e~ de ~enome . a~..6.u 

mem a 6igulla do negTLo e do me~tiço eomo 6undamento temátieo e 

pJtotõtipo .i.de.al. Emiliano Vi Cavaleanti, (189. 8- 7976), gJtande 

pinto Jt do movimento modeJtni~ta bJta~.i.lei~c, ~ob~inho do aboli 

eion.i.~ta J O.6ê do Pat~oeZnio, eelebJtizou-.6e pela.6 tela~ de mu 

lata.6, at~avê~ da.6 qua.i..6 .i.mpJtimlu nova eonee.i.tuação de ~aça 

b.JtaJ.iLtei~a . 

Gena~c de CaJtvalho (1926-1971), pintoJt e tapeeeiJto, dedi 

eou .6ua ~ltima 6a.6e a um inten~o e~tudo do modelo da mulheJt 

me.6 tiça, em dc .!J el1ho e pintuJta, .6 empJte em meio de elemento~ ve 
getaL~ . 

Vjani Jt a da Motta e Silva teve Jteeente e ecn~agJtatõJt.i.a Jte 

tJto~· pe.c.tiva e.n: que apa~ec.em, 6Jte.qüentemente, modelo~ de Jtaça 

ne.gJta e m e ~tiçc.6 b ~ a.6ileiJto~. Pode~Zamo.6, a.6.6i~ meneionaJt ou 

t~O.6 aJtti.6tú.6 ded.i.c.ado.6 ao me~mo tema. 

Para representar o Brasil, neste aspecto, Clarival escolhe 

Cândido Portinari (1903-1962), considerado o pintor brasilei 
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ro de malor relevo deste século, "por motivo de ser ele o au 

tor dos mais completos ~?tudos e fixaçao do tipo do negro br~ 

sileiro, em várias datas e trabalhos. Daria para uma tese o 

tema do negro na pintura de Portinari". 

E.6:te. c.ê.le.bJte. pin:toJt, 6ilho de. imigJtan:te.f.i i:taliano.6, lavJt~ 

doJte..6, viu no ne.gJto bJta.6ile.iJto não ape.nas um mode.lo a f.ie.Jtviço 

da pin:t~a, ma.6 um novo :tipo humano c.apaz de. f.iimbolizaJt um p~ 

vo 60Jtmado de. :tJtê.6 oJtige.n.6. 

Quando POJt:tinatU. .6 ,e. pJtopÔf.i a pin:taJt 0.6 qua:tJto a6Jte.f.ic.o.6 p~ 

Jta 0.6 mUJtai.6 da Hi.6panic. Founda:tion da Biblio:te.c.a do CongJte~ 

.60 e.m Waf.ihing:ton, V.C., a enc.ome.nda e.Jta paJta ale.goJtizaJt a de..6 

c.obe.Jt:ta e. a c.ivilização do.6 pOVO.6 la:tú1O-ame.Jtic.ano.6' . Foi',e.n 

:tJte.:tan:to, impo.6.6Zve.l ao pin:toJt jun:taJt a.6 dua.6 hi.6:t5Jtiaf.i, da 

Amê.Jtic.a Hi.6pânic.a e. da Amê.Jtic.a POJt:tugue.f.ia. Vec.idiu-,.6e. pe.la 

que. e.Jta do .6e.u pJt06undo .6e.n:time.n:to e. a.6.6im .6e.u.6 af.if.iun:to.6 6~ 

Jtam :tiJtado.6 da hi.6:t5Jtia bJta.6ile.iJta. Ve..6c.ob~ime.n:to da TtJtJta, 

Ca:te.que..6e, Bal'l.deiJtal'l.:te.6 e Ve.6c.obeJt:ta do OUJto .6ão 0.6' :tZ:tu..tO.6' do.6 

pail'l.ê.i.6. Todo.6 a:tine.l'l.:te.6 ~ Hi.6:t5Jtia do BJta.6il, e. :toda.6 c.om a 

pJte..6 el'l.ça do ho m em ,de. c.o Jt. !.. .. ), 

No mesmo c~tálogo, Clarival apresenta no capítulo - ESCUL 

TURA - os artistas Francisco Biquiba Dy Lafuente GuaTany, Ge 

raldo Telles de Oliveira-GTO, Boaventura Silva Filho, - o Lou 

co, Maurino de Araujo, Miguel dos Santos, Juarez Paraiso e 

Waldeloir Rego. 

No capítulo - PINTURA, DESENHO e GRAVURA - ele apresenta 

Emanoel Araujo, José de Dome, Hélio de Sou za Oliveira, Rubem 

Valentim e ,Otávio de Araujo. Para todos os artistas Clarival 
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faz uma pequena apresentação de sua vida e obra em capítulos 

específicos, no catálogo. No caso de Rubem Valentim, o texto 

de Clarival é acrescido de um pequeno ensaio de José Guilher 

me Nerquior, sobre a arte de ~ubem Valentim "uma plástica su 

per-semiõtica, uma arte comprometida com a transformação con~ 

ciente do signo" cujo "grafismo é uma estilização dos signos-

fetiche do candomblé, .. do universo ritual dominado pelos emble 

~ - 41 mas dos orixas nagos". 

No capítulo - CINEMA - Clarival apresenta três filmes: 1s 

to é Pelé, Artesanato do Samba e · Partido Alto, este último um 

curta-metragem de uma manifestação musical e coreográfica,pr~ 

ticada pelas famílias e amigos destas no Rio de Janeiro, cujas 

raí zes estão ligadas a duas etnias negras . banto e iorubana, 

e que originou a maior e mais autêntica manifestação da 
~ . 

musl 

ca popular brasileira - o samba~ 

No capítulo - MOSICA - Clarival dá a palavra a Gilberto 

Gil e a Paulo Moura, para que cada um apresentasse , a seu mo 

do e conhecimento, o trabalho que estava levando à África. 

o Negro Brasileiro nas Artes plásticas 

Nos idos de 1968, Clarival organizara na sede de Cadernos 

Brasileiros e da Sala Oswaldo Goeldi um debate sobre a atual i 

dade do negro brasileiro. 
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Cadernos Brasileiros, a revista de cultura da qual Clari 

vaI era editor-adjunto, publicou no n 9 47, de maio-junho da 

quele ano, os textos selecionados dos depoimentos e temas abor 

dados pelos debatedores presentes iquela mesa-redonda, no dia 

4 de março. No texto de apresentação, que tem o título de 

Depoimentos, Clarival afirma que eles "surpreendem como novas 

revelações sobre um problema que vários abordam, especulam,p~ 

blicam e que poucos refletem na veracidade e amplitude dos le 

nhos e cicatrizes que marcam a alma e a face dos homens de 

cor".42 

A inicia~iva de~~a me~a ~edonda, pela p~oóundidade que 

atingiu e pelo co n~eú.do ob~ido, cOJt~e~ po nde a uma exp e~ência 

labo~a~o~ial cujo~ ~e~ul~ado~ ~~aduzem o que de óa~o ocoJtJte, 

pa~a al~m da~ apa~ência~ no va~to pJtoblema da in~eg~aç~o do 

neg~o bJta~ilei~o apõ~ 80 ano~ de abolição dae~c~ava~u~a. 

rô da a ma~~~a da polêmica, em . vâ.Jtio~ momen~o~ d~amatizE:. 

da po~ di~ co~dâl'lcia~ e 110 \Ja~ ~evetaçõe~, que. dUJtC1U mw de · -&tê/., hE.. 

~a~' , 60i gJtavada e cuidado~ amente ~e vi~ ada pa~a óixaç~o de um 

~ex~o de6ini~ivo entJte~an~o Il~O al~e.JLado em ~ua genuinidade, 

e que ~ e~a publ.i.cado numa edição em liv~o oll.ganizado pOJt e~~a 

Jtevi~~a . 

PaJta o pJte~ eH~e l1ume~o de CadeJtl10~ B~a~ilei~o~ ap~e~ en~E:. 

mos ~ex~o~' ~elecionado'~ Lexce~pú l. ~ep~e~en~a~ivo~ de algun~ 

ângulo~ aboJtdado~ pelo~ Jtela~o~e~ EcUon CaJtl'lei~o, Jo~~ Co~~ê.a 

Lei~e, Abdia~ do Na~cimel1~o, O~ca~ de Paula A~~i~, S. Rod~i

guez Alve~ e Raimul1do de Souza Van~a~. 

Vehta pJtimeiJta lei~uJta podeJt-he-â. avaliaJt a ex~en~~o e a 

del1hidade da temâ~ica do~ depoimc. t1~O~ que. co n~ ~i~uem capZ~ulo~ 

da ediç~o de óinitiva, em p~epa~o. 
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Na lte.vi.6ão pltoc..e.cü.da da maté.ltia gltavada e.limú1ou-.oe. ape.

na.6 a.6 lte.pe.tiç.õe..6 e. a.6 foc..uç.õe..6 inc..i.de.ntai.o", .6e.m vafolt de. Ite. 

9 i.6" tltO . 

A inic..iativa de. Cade.ltno~ Blta~ife.ilto.o vi.6a inc..oltpoltalt ao~ 

e..otudo.6 de. antltopologia, .6oc..iofogia e. polZtic..a o .o u6.6"Zdio de. 

Ite.fatos que. até. o mome.nto não e..6 tavam e.xpIZc..ito.o no.6 .:tJr.a.ba.thM 

6u"ndame.ntado.6" e.m e.ntlte.vi.6ta.6, inqué.ltito.o e. de. pe..oqui.6a hi.6tô 

JÜc..a. 

Ao.6 autolte..6 c..abe. a 1te..6pon.6abifidade. do.6 c..onc..e.ito.6 e.miti 

doi e. ã. Ite.vi.ota o e.mpe.nho de. obte.1t e. 6ixalt paltte. do c..onte.xto 

de. um do.o maiolte..o pltoble.ma.6 humano.6 de. nO.6~a e.poc..a, e.m ~ua e.x 

plte..6.oão de. ac..onte.c..ime.nto blta.oife.ilto. 

Al~m dos depoimentos, o n 9 47 de Cadernos Brasileiros,uma 

edição totalmente dedicada aos 80 anos da Abolição da Escrav~ 

tura no Brasil, traz testemunhos de Abdias do Nascimento, Lau 

ro Salles, João Baptista de Mattos, Nunes Pereira e Romeu Cru 

so~; artigos de Thales de Azevedo ("O Crioulo entre os Escra 

vos e o Cidadãd',p.27), Jos~ Luiz Werneck da Silva ("Angelo 

Agostini - 80 anos depois", p.3l), Bolivar Lamounier ("Raça e 

Classe na polí~ica Brasileira", p. 39), Florestan Fernandes ("M~. 

bilidade Social e Relações Sociais: o Drama do Negro e do Mu 

lato numa Sociedade em Nudança", p.5l), Manuel Diégues Júnior 

("O Quadro Social 80 anos depois . da Abolição", p.69), " David 

A. Neves ("O Cinema de Assunto e Autor Negros no Brasil", p. 

75), Manoel Maurício de Albuquerque ("Abolir ... ", p.83), José 

Calasans ("Antonio Conselheiro e os 'Treze de Maio''', p.9l), 

Clarival do Prado Valladares C'O Negro Brasileiro nas Artes 

Plásticas", p.971 (Comentaremos este ensaio, mais adiante), 
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René Ribeiro ("Africanos, seus Descendentes e Catolicismo no 

Brasil", p.lll), Trajano Quinhões (liA Aboliçao da Escravatu-

ra", p.119), Nice Rissone ("Quem libertou a Mulher Negra?", 

. P .139), e Rubem Rocha Filho ("A Abolição do Palco", p. 149); 

uma poesia inédita de Cruz e Souza ("Immutavel", p.156); e e~ 

saios críticos sobre livros que tratam do problema do negro 

no Brasil, assinados por Moema Toscano, Luiz Luna, Marcos San 

tarrita e Raymundo Souza Dantas. 

A capa, idealizada por Clarival e produzida pelo Estúdio 

JB, mostra três esculturas de Agnaldo Manoel dos Santos. 

No ~mbito dessa dissertação nao nos seri possível tratar, 

em profundidade, dessa experiência enriquecedora da qual pa! 

ticipamos em 68, poucos meses apos o nosso retorno do exílio. 

Relendo o corajoso artigo de Clarival, neste número da revis 

ta Cadernos Brasileiros, constatamos (infelizmente) a atuali 

dade de suas denúncias: 

L ... J. No BJtal>i.e., um paZl> de JtigoJto.6a de.e.imLtaçã.o .6ouaR.. .6ob 

o c.JtLte. ,t-vto e c.o l'iô mic.o, e ao me.6 mo tempo de Jteduzido pJtec.onc.ei 

to Jtac.ial em teJtmo .6 de .6eg Jt egação de c..e.aJtada , a maJtgina.e.ização 

do indi~Zduo l>e ac.entua l> obJt e 0.6 gJtupO.6 de ec.onomia c.aJte nte 

que, em c.eJtÚtl> ã>te a.6, ab Jt ang e maioJt nu.m eJto de Jtaça 

.6 e u..6 de.6 c.en dc.nteé . 

negJta e 

A di6ic.u. Ldade imp o.6 ta ao .6 pJteto.6 e. a me.6ma que oc.oJtJte ao.6 

indivZduol> d2. qua..e. qu e.tt ou;t ,f-~ a etnia, .6 empJte de ac.oJtdo 

adeq uaç ão e Cc' Hômi c.a . 

c.om a 

Via ll ,te d~ .!,,6 a c.oJtll.e.e.ação de c.ondição Jt ac.ia.e. e de c.ondiçã o 

d e .!ti qu e z a, J:C? 9 Jto.6 .6 ao )J ou c. o 6 .'teq ue nt e.6 na.6 ati vida d e!J Jte.6 t Jti 

tas e .6c 6i.6 tic.a da .6 do.6 e.6tJtat oé .6oc.iai.6. 
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E~ta demanQaÇaO ~onnou-~e maiA inQi~iva a pantin do 6im 
do ~éQulo dezenove, no Qonnen do~ NoveQento~, e de modo mai~ 

nZtido em pleno tempo . pne~ente, ne~ta data, quando ~e aQeita 

Qomo pno duçao antZ~tiQa toda a ~ ênie de atividade~, atitude~ 

e Qoi~a~ deQonnente~ do an~eio de nobilitaçio, da neQe~~idade 

de valonização do~ pantiQipante~ da ~oQiedade e~nobe, POUQO 
~e exigindo da qualidade ante~anal e Qompnomi~~o Qultunal da~ 

mani6e~taçõe~ antZ~tiQa~. 

o tennitõnio de maion pnedominânQia do~ p~elldo-· a~~to-l.l, 

de~pnovido~ de óonmação ante~anal e de qualidade, ~ao a~ gal! 
~a~ pantiQlllane~ da~ metnõpole~ que ~obnevivem mai~ de uma 

atividade ~oQial que Qultunal. O ~imple~ ' exame da~ expo~i:. 

çõe~ anuai~, individuai~, de~~a~ galenia~, nevela-no~ a 6na~ 

Qa pnedominânQia de atividade pnomoQional Qonnelata ao pne~t; 

g~o ~oQial do expo~iton. 

A maion 6~eqll~nQia de opontunidade~ pana anti~ta~ de Qon 

OQonne quando e~te~ ~e identi6iQam a detenminado tipo de pn~ 

duçao penmitido e aplaudido pelo públiQO Qon~umidon. E e~ta 

penmi~~ao e aplau~o ~e ne6enem i denominada 'ante pnimitiva', 

~ituada em tvun.o~ de do'Qilidade, de poetiQidade anõdil1a, na 

do~e exata em que a pintuna 'nai6' deve Qompontan-~e . no Qon 

junto da~ Qoleçõe~ ou da~ deQonaçõe~ . de ambiente~ pnivado~ de 
apanente'Qlima' Qultunal. 

Rano~ ~ao o~ anti~ta~ pneto~ e me~tiço~ que~e a6inmam~ob 
Qniténio QnZtiQO mai~ exigente poi~ ~e Qon6onmam à. neg ,'ta~ do 

jogo, ~ob.ne ~ua pnodução, ' que devena. ~en ao go~to do Qon~' umi 

dono 

E e~te último, 
de Qôn, pnoQedente 

tiQa pela onigem. 

muita vez, nequen do 'pnimitivo' ~en homem 

da pobneza, a óim de que a obna ~eja autên 

. I~to nao Qonne~ponde ~ genenalidade, ma~ a 

urna da~ QanaQtenZ~tiQa~ da elite mandata.nia em que o~ pantici:. 
pante~ pnoQunam aQne~Qentan, a ~i me~mo, uma apan~nQia inte 

leQtual. Ne~ta neQe~lJidade de valonização ~ e tonnam QO n~ wú 
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dOJte..6 e. d..i.tam o gO.6to, o c.ompoJttame.nto, .6obJte. a pJtoduç.ão c.oUÂ. 

n e.a o u li e. to Jtnam , e.l e.1.> m e..6.m 0.6, e.m 'aJtt..i..6.tas'. V..i..6 p o n do do.6 

me...i.o.6 pJtomoc...i.on.ai.6 e. dotJtã6..i.c.o de. ..i.n6luenc...i.a at..i.n.ge.m uma no 

6ilitaç.ão que., e.m6oJta e.6eme.Jta, paJte.c.e. jU.6t..i.6..i.c.aJt toda a an.6..i.e. 

. da de. e. Jt..i..6 c.o • 

o paJtt..i.c...i.pante. de. e.l..i.te. ape.la poJt uma c.ompo.6tuJta de. me.Jte. 

c...i.me.nto.6 que. a n.atuJte.za 60Jtne.c.e. c.omo c.a.6ual..i.dade.. Be:mdi6e.Jte.!!; 

te. 60..i. o 6e.nôme.n.o oc.oJtJt..i.do no .6ec.ulo de.zo..i.to, e.m ple.no e..6c.Jta 

v..i..6mo, que. não ..i.mpe.d..i.u a gJtande. núme.Jto de. pJte.tO.6 e. me..6t..i.ç.o.6 

a.6c.e.nde.Jte.m .6oc...i.alme.nte. atJtave.6 da hab..i.l..i.taç.ão aJtte..6anal e. de. 

.6ua e. v e. ntual..i. da de. aJttZ.6t..i.c.a, .6e.mpJte. de.pe.nde.nte. .da . qual..i.dade 

da obJta. Qual.>e todol.> OI.> h..i.l.>toJt.i.adoJte..6 de aJtte. e. .6oc...i.ôlOgól.> 

de.d..i.c.adol.> ao.6 te.mal.> . dol.> pOVOI.> lat..i.no-ame.Jt..i.c.anol.> al.>l.>..i.nalam e. I.> 

t e. I.> aI.> p e c.t o I.> L... t 4 2 

Depois de ci tar vários autores e mostrar que "há evidência 

de que a ascenção do escravo ou de seu descendente dependia 

da boa-sorte, de uma eventua1ida,de paternal, ou paternalista", 

Clarival mostra a importância do negro na formação e na cultu 

ra brasileira e a decomposição de sua própria cultura: 

Cel.>l.>ada a p./toduç.ão aJttZ.6t..i.c.a c.olet..i.va de.l.>t..i.nada â.1.> ..i.gJte.jal.> 

e. c.oman.dada pe.la.6 ..i.Jtmandade..6 ~ 0.6 l'le.gJtO.6 e. me.l.>.t..i.ç.O.6 .606JteJtam Jt~ 

duç.ão de.6.6a v..i.a de valoJt..i.zaç.ão I.>oc...i.al do ..i. nd..i.vZdu'o • No c.oJtJteJt 

do I.> ec.ulo pa.6l.>ado, e.l.>pec..<.almente. na.6 c...i.dade.1.> ma..i.oJte.I.>, o aJtt..i.~ 

ta .6e. de.6..i.n..i.u naquele. c.apaz de. e.duc.aç.ão d..i.1.> pe.nd..i.o.6 a, ne.c.e.1.>1.> a 

rJ..amente. no e.l.>tJtange...i.Jto e. de. ac.oJtdo c.om o gOl.>to dom..i.nante. da 

.6oc...i.e.dade c.onl.>um..i.doJta. 

A c.onl.> eqllen.c...i.a ..i.me.d..tata de..6te pJtoc.e.d..i.me.nto . 60..i. a Jte.ba..i.xa 

do ne.gJto pa/z.a uma maJtge.m de a6.<.Jtmação me.n.OJt. · O negJto de.c.Jte.I.>c.e 

na ..i.n:te.gJtação ã..6 e.l..i.te.6, ã. pJtcpoJtç.c.o em que. .6 e ac.e.ntuam a aUe. 

naç.ão e a 1.>06..i..6:t..i.c.aç.ão da .6oc..<.e.dade dom..i.nante.. 
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Oh do~~ últ~moh pnoeeh~oh levam o bna~~te~no, pant~eulan 

mente o meh· t~ço, a ahhum~n a . .i..m~tação ~ env~t, a aplaud~n o go~ 

to ~mpontado ê a apnovan obna e auton pela pnoeedene~a, pelo 

endeneço que lhe paneee e~v.i..l~zaçã.o, pnogne~~o, v~on. 

são poueo.b o~ a",t~htah negnoh ou mulato~ de on~gein POpufM 

entne Oh pn06~.b.b~ona~~ eonhagnado~ da últ~ma metade da eentú 

~a paLl~ada, notadamente no R~o de Jane~no, a metnópofe de PE. 

denoLla atnação pana ah a6~nmaçõeh voeae~on~~. 

rneqüenteh e nefevanteh ~ão o~ me~t~ço~, bem ~ntegnadoLl ã.h 

ef~teh e autoneh de obnah já deh~tuIdah de tahtno eultunal 

a6r~eano, ou a6no-bnah~fe~no. 

Mene~onan JOhé do PatnoeIn~o, Maehado de . A~~~h, Cnuz e, so~ 
za, Evan~hto de Mona~h, Theodono Sampa~o, Theoph~lo de Jehuh, 

EILl1ehto So uza Canne~ILo, F~nm~no Monte~no, o~ ~nmãoh T ~motheo 

da COLlta, equvale a neeen~eaIL homenh de eon eomo vafone.b de 
uma Lloe~edade bnanea. Mah, ne~ta mehma anãf~f.je, pneoeupa ve 

n~fJeaJi he o~ me~t~çoh e negnohde~ta data ü~põem de opont!!. 

n~dade equvalente. 

A hoe~edade bnah~fe~na ~06neu nef.j~eLl o~tenta 'anOh dellben 

tação da ,eLleILavatuna pno6undaLl altenaçõeLl em ~eu eomplexo êt 
n~eo, eom deLl vantagem pana o negno. O efemento eunopeu e aLl~~ 

t~eo da ~m~gtz.ação eont~nuada até 1950, a eeonom~a ongan~zada 

dOLl no vo~ gtz.UpOh eofo n~a~Ll, a ~ndu~t~ali zação eomandada, a 

eapae~dade empILeLla~af e a exeelente hab~f~dade de oeupação e 

de 6~xação, eon6en~nam ao al~enIgena deLlLle~ o~to deeen~oLl ~me 

d~ata Llupen~on~dade eeonôm~ea. 

Clarival denunciava, ainda, como raras e improfícuas as 

tentativas de organizações que se instalaram sob o propósito 

de preparar os libertos, "os filhos de escravos nascidos sob 

a lei do ventre livre, para as profissões requeridas pela rea 

lidade econômica da época". Ci ta duas exceções: o Liceu deAr 
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tes e Oficios, criado na Bahia, em 1872, que dava ensino e as 

sistência aos libertos e, "mais ainda, a opçao de urna educa 

çio ma~s avançada, humanistica, capaz de integri-1os corno ar 

tistas criadores". E o Centro Operirio, criado em 1894, tam 

bém na Bahia, que além das "finalidades de ensino tinha bene 

ficência para enfermidade, invalidez, funeral e viuvez". 

Seuh eunhOh eompneendiam o pnimãnio, o pnoóihhional em 

tnêh h enieh eom ah mateniah de pontug.ufh, ónaneêh, anitmeüea, 

dehenho geometnieo, meeâniea elementan, penhpeetiva e teonia 

da hombna e da luz, ãlgebna ate equação do hegundo gnau, a~ 

quitetuna eivil, hihtônia dah anteh, nehihtêneia dOh mate 

niaih e ehtabilidade dah eonhtnuçõeh. 

o eunhO pnoóihhional eonóe~ia o diploma de Con~tnuto~ Ci 

vil, equivalente da p~oÓihhão t~adieionaf de mehtne-de-ob~a. 

Oh diheZpuloh, de aeo~do eom huah opçõeh, enam ob~igadoh ã 
6~eqü.êneia de hUM oóieinah de tipog J'taóia, eneadennação, lJla~ 

eena~a, ea~pintania, tonneino, mode.tado~, ped~ei~o e ehtuea 

do~. 

Oh pnognamah e intençõeh dehhah entidadeh não nehihti~am 

ah dihto~çõeh dah ~ftimah deeadah. Soó~enam ehva~iamento dah 

p~opohiçõeh e h-e tonna~am e.dueandã~ioh-O óieina~, nudimenta~eh, 

de. ópe.~a~ado não dióene.neiado. Re.hta a indagação ~e ah o~g~ 

nizaçõe.h oóieiaih de óinafidadeh da edueação p~Oóih~ional e. 
teeniea têm eonóenido ~ehultadoh e.quivale.nteh, ihto e, a even 

tuafidade de a6i~aç.ão de tafentoh eapazeh de atingi~ ah e.ti 

te~, no me~ito de antihtah. 

Em seguida, passa a analisar como a perda daqueles instr~ 

mentos da instrução representa, também, a marginalização da 
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sociedade negra e mestiça, insuficientemente afirmada e prec~ 

riamente integrada ã civilização. (Instrução, para ele, si~ 

ficando "instrumento de revolução social, necessária ã forma 

ção e afirmação do individuo sem o risc6 da rebaixa ao nível 

de origem.") 

A penda daquela~ entidade~, e~pontânea~ do e~plnito Qomu 

nitã.~o, e ~ua ~ub~tituiçã.o pon onganizaçõe~ de eMino té":Qni 

QO padnonizado, utilitã.~o, demon~tnam hi~toniQamente ~e~Zvel 

di6enença no~ ne~ultado~. Fonma-~e o opena~ado ma~~i6iQado, 

tnagado pela~ atividade~ pno 6i~~ionu~ 8indiQalizada~, ao te!!!. 

po . em que de~apaneQem a~ a6inmaçõe.ó individuai~. Quando e.óte 
e~va~iamento OQonne numa ~oQiedade POUQO pantiQipante do~ pan , -
que~ ind~tniai~, a Qon~eqüênQia ~e agnava penmitindo que o~ 

ante~anato~ ne~tem Qomo bi~Qate~ e O.ó 06ZQio~ ne.óultem em pn~ 
6i~~õe~ de ~alã.nio mZnimo. A' penda daquele~ in~tnumento.ó de 
in~tnuçã.o nepne~enta, tambim, a manginalizaçã.o da 60Qiedade 

negna e me~tiça, in~ u6iQientemente a6inmada e · pneQáJÜarnente 

integnada ~ Qivilizaçã.o. Sua Qon~eqüênQia mai~ apanente ~ a 

diminuiçã.o numiniQa de anti~ta~ negno~ e mulato~ na~ elite~. 

Na~ ã.nea~ bna~ileina~ de etnia negna ~eu~ elemento~ diminui 

nam na~ Qamada~ ele vada~, di 6ene nQiada~ pon qualidade pno 6i~ 

~ional ou Qondiçã.o de niqueza, enquanto penrnaneQem, Qne~Qem e 
QanaQtenizam o quadno naQial da~ populaçõe~ 6avelada~ ou de 
padnõe.ó deplonã.vei~. 

Ve~.óe modo, . quando hoje .óe e.ótuda a pne~ença do negno na.ó 

ante~ bna.óileina~, logo .óe penQebe a in6enio~dade l1umeJu.M em 
nelaçã.o ao.ó de outna~ etnia~ e a nazã.o do 6enõmeno e.ótã. no 6~ 

to do negno .óituan-.óe, pnedominantemente, na~ ã.nea.ó e Qomuni 

dade.ó meno.ó pantiQipante.ó do de~envolvimento. A impo.ó.óibili

dade de ~ e obten, pon ne Qen~ eamento, -a-.ó· den6..tdadM- êt'ÚQa6 neai~, 

uma vez que o item de naça bnanQa i mai~ deQlanaçã.o que veni 
6iQaçã.o, QondiQiona a e~timativa de vinte milhõe.ó em Iwmeno 
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~elativo. Me~mo . ne~~a pa~Qela, a inQidênQia de neg~o na~ a~ 

te~ yJtã.-5tiQa~ atua.i~ b~a~i..lei..~a~, e 6~anQamente inexp~e.6.6iva 

e Qa-5 ual. 

Depois de tecer essas considerações, o au~or chama a aten 

ção para a maior presença de negros em outras atividades cul 

turais, artrsticas e nos esportes. 

Mú~iQa e nutebol ~ao a~ a~ea~ mai~ vi~lvei~ de ~ua pa~t~ 

Qipação. Como ~e expliQa e~~e a~peQto idêntiQo ent~e o B~a 

~il e o~ E~tado~ Unido~, quando p~e~umimo~ uma Qonduta ~oQial 

di6e~ente? Hã. e~peQulação QientZ6iQa que tenta explana~ po~ 

~e~ o neg~o mai~ dotado de e~t~utu~a Qelula~ ne~vo~a, ~ene~e~ 

te ~ junção mio-neu~al, pe~miti..ndo-lhe ~eação ~enlexa e .Qoman 

do m~Qula~ mai~ Qompetente. I~to expliQatia o ~UQe~~o do ne 
g~o no 6utebol, no boxe, na dança, no Qanto, no atleti~mo, de 
um lado, e do out~o ju~ti6iQatia ~ua p~e~ença pob~e na~ a~te~ 

plã.~tiQa~, em toda a ã.~ea dae~tetiQa Q~iativa vi~ual. 

C~eio não ~e~ neQe~~ã.~io ~a~ de Qonjetu~a~ p~eudo-Qient~ 

6iQa~ da ni~iologia pa~a ~e ~e~pon·de.~ uma ~imple.~ indagação que 

t~az out~o ende.~eço. 

o ne.g~o ame~iQano di6e~e do ne.g~o b~a~ilei~o quanto a e.~ 

Qala de mi~Qige.nação, e.nt~etanto ~e. iguala Qomo e.leme.nto ma~ 

ginalizado, de opo~tunidade~ meno~e~, e.m ~elação ~~ Qomunida 

de.~ p~ô~pe~a~ dominada~ po~ out~o~ g~upo~ 4aQia~. 

Se.g~e.gação ~aQial equivale, no~ ~e.~ultado~, ao p~e.QonQe~ 

to ~oQial-eQonômiQo e, mai~ g~ave ainda, e ~e. Qon~tata~ que. 

alem do de.~I'lZvel ~oQial tambem te.mo~ em Qe.~ta~ ã~ea.6 dominadM 

pelo Qo~mopoliti~mo imig~atô~io be.m ~ UQe.dido, ind1Qio~ e. evi 
dênQia~ de exe.~QIQi..o dep~eQonQeito ~aQial, a~.6im Qomo ~e ve 
ti 6iQa o me.~mo Qompo~tamento, t~adiuo nalizado, em Qe~ta~ en 
tidade~ óO~l1lado~a~ de elite~ Qomandatã.tia~. 
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o autor volta, em seguida, ao tema proposto em seu ensaio 

- o negro nas artes plásticas brasileiras - para encontraruma 

"aparente expl~cação no paralelo com os Estados Unidos, esp~ 

cificamente para .a atualidade, porém não em dimensão históri 

ca, pois o nosso passado difere". 

No pa~~ado o »eg~o e o mulato b~a~~lei~o t~ve~am · melho~e~ 

opo~tu»~dade~ de ac.e~~o e a6~~maçã.o»a~ · a~te.6-plã..6tic.a.6, uma 

vez que e~ta~ e~tavam ~mpl~c.ada~ ã~ ob~a.6 ~el~g~o~a~, ~~g~ 

da.6 pela.6 . ~~ma»dade.6 e c.o»6~a~~a.6, qua»do e~ta.6 c.o~~e~po»d~am 

a .6~.6tema.6 c.oope~ativ~.6ta.6, a.6~~.6te»c.~a~~ e de c.o»t~ole .6ob~e 

a c.atego~~zaçã.o de p~o6~.6.6~0»a~.6. 

Na h~.6tã~a c.o»tempo~â»ea, de.6.6e.6 o~te»ta ano~ de abol~ 

çã.o, a .6oc.~edade b~a»c.a b~a~~le~~a va~ c.ada vez ma~~.6e ap~~ 

x~mi»do do.6 pad~~e.6 e c.a~ac.te~Z.6t~c.a~ c.ultu~a~.6 da c.~v~l~za 

çã.o »o~te-ame~~c.a»a e o me~mo oc.o~~e em ~elaçã.o a .6oc.~edade 

»eg ~a. 

sã c.om a ~6e~e»ça de que lã. e.6ta últ~ma é dema~c.ada po~ 

et»~a, e»qua»to e»t~e »Ô.6 .6e del~m~ta m~~ po~c.atego~a .60 

c.~al. O t~aço c.ultu~al ~ele va»te do c.ompo~tamento da .6 o c.~edE: 
de b~a.6~le~~a atual é a al~e»açã.o, c.ujo e~pe~ho .6emp~e ~e d~ 

~ge ao.6 c.e»t~o~ de p~eJ.omZ»~o do p~og~e~.oo. A .6oc.~edade b~a» 
c.a b~a.6~le~~a, embo~a me.6t~ça, c.o».6~de~a-.6e b~anc.a qua»to ao.6 

pad~õe~, go~tO.6, hã.b~to~ e at~tude.6 c.ultu~a~~ a.6.6um~do.6, ~de~ 

ti6~c.a»do-.6 e c.om o c.o.6mopol~t~.6mo dom~»a»te que mu~to~ c.o»6u~ 

dem c.om u»~ve~ al~dade. 

Nessa dissertação nao caberia uma análise profunda de to 

das as teses levantadas por Clarival, no referido ensaio. No 

entanto, não podemos deixar de transcrever um trecho do mesmo, 

em que analisa "uma das faces dessa sociedade "universal" 
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hodierJ'~a, sectária e si tuada nas eli tes "que é o seu tipo de 

consumo de arte, desviado do processo de habilitação e quall 

dade, desvirtuado da realidade estética das motivaç6es de or 

dem cultural histórica e da finalidade de uso coletivo gara~ 

tido por sua comunicabilidade". 

o eon~umo de a~~e p~opo~~o pela ~oeiedade dominan~e i de 

ea~â~e~ p~iva~iv,ü~a, a6e~ivo e p~omoeional (o o o 1 

o~ homen~ de eo~, ~ eg~egado~ em eomunidade~ pob~e~, não P.Q 

dem eompe~~ eom o equipamen~o p~omoeional, a6e~lvo, p4iva~~ 

vi~~a da~ eamada~ ~o6i~~eada~ lo o 01 

o que mai~ ea~ae~e~iza a a~~e do neg~o, i~~o i, a a~~e n~ 

g~a, aq uela q ue ~em a ~ ua pe~enidade na eul~u~a a64ieana genuJ:. 

na e que ~e maI1i6e~~a univeMalme~e a~~avi~ da~' ~~an~eul~u~a 

çoe~ e ~ine~e~~mo~,i a imen~a eomunieabiUdade o 

E o ~eu eomp~omi~~o ao mani6e~~a~-~e eomo ~en~imen~o eomu 

ni~â~o, eomo exp~e~~ividade plu~alo o~ e~po~~e~, o a~le~i~ 

mo, a mu~iea e a dança ~ão ~e~~~õ~o~ da emoeionalidade eol~ 

~iva o6e~eeida~ pela eivilizaç.ão, em ~ub~~i~uição ao~ ~~uai~ 

~~bai~ a~eaieo~o 

Ne~~ e~, o neg~o e~ ~ã. p~e~ en~e eom ampla ~ upe~oltidade e 

vi~~uo~i~l1loo Nou~~a~ aJr..~e~, na~ a~~e~ plã.~~ea~ eOJlvenúon~, 

po~ exe.mplo, eujo eomp~omi~~o de. e.xp~e.~~ividade. do ~e.n~me.n~o 

eole.~vo i, no~ ~e.mpo~ de. hoje., uma eOl1cLéção e~ual e 

nal, o ne.g~o i me.no~ pa~~ieipan~e.o COI1~udo, não que~ 

que. e~~e.ja au~el1~e.o A ~oeiedade. "b~anea" ~abe. a~ma,t o 

opei.Q 

di z e.lt 

ei~eo 

de. ~ua~ e.xpo~içõe.~ e p~omoçõe~, po~im, ne.ee.~~i~a inje.~a~, de 

~e.mpo~ e.m ~e.mpo~, quo~a~ de. validade. do eon~e.x~o hi~~õJr..ieo e 

eu-l'.~u~alo 

E~~a~ ~ao a~ opo~~unidade~ e.m que a~~i~~a~ l1eg~oé, hoje eom 

mai~ 6~eq uêl1eia p~o ee.den~e.~ do au~o dida~i~mo e do p~mi~ vi~mo, 
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hao dehc.obeJttoh, ahh..tmLtadoh, pJtomov..tdoh e .amplamente c.onhu.m..t 

dOh pela hoc...tedade "b.Jtan.c.a". 

Nem hempJte ehh.eh aJtt..thtaA n.egJto& he expJtehham c.omo c.u.ltu. 

Jta negJta. MU...ttoh ahh..tm..tlam Jtã.p..tdo ah c.aJtac.teJtlht..tc.ah do eht..t 

lo em moda e logo he d..tlu.em n.a pJtodu.ção ..tnd..tht..tnta. 

OU.tJtOh peJtmanec.em no voc.abu.lã.Jt..to de oJt..tgem, ou. habem evo 

Iu...tJt ·na eventu.al..tdade de c.aJtac.teJtlht..tc.ah eht..tllht..tc.ah ..tnd..tv..t 

d · 6 . b . t -. -'t . .. () 42 u.a-<..h e he a -<..JtmamhO o c.« eJt-<..o c.Jt-<.. -<..c.o ma-<..h Jt-<..gOJtOhO ...• 

Clarival tem inúmeros estudos e ensaios sobre o Negro Br~ 

sileiro e sua contribuição para nossa cultura. De profunda 

originalidade, são pouco conhecidos e divulgados entre nos. 

Um deles versa sobre a "Arquetipia do Indígena Brasileiro na 

Teogonia Africana",43 que ele apresentou no Colóquio Negrit~ 

de e América Latina,em Dacar, em janeiro de 1974. Neste en 

saio ele mostra evidências de aculturação do africano assimi 

lando e se fixando aos produtos indígenas como a farinha de 

mandioca, o fumo e o cachimbo, além de todo o processo acult~ 

rativo do fetichismo negro assimilando a autoridade religiosa 

do indígena do . 'Candomblé de Caboclo'. 

A cozinha afro-brasileira 

Em outro artigo, es~rito em 1973 para o n 9 32 da Shell em 

revista, Clarival trata do "Atributo iconológico da cozinha 

afro-brasileira",44 abordando o tema ··· por um ângulo inédi 

to. Depois de uma pequena introdução ao assunto, em que ele 
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resume as principais idéias dos estudiosos sobre a matéria, 

C1ariva1 afirma: C ••• ) 

E ineonte~tavel que a maio~ ~ealidade ~eligio~a de o~igem 

an~eana no B~a~il ~e exe~ee na Bahia. 

Vo me~mo modo ~e ~eeonheee que a maio~ in6luêneia da euli 

ná.~a an~ieana ~e ~enlete na eozinha baiana. 

No~~o empenho e~tá. em ehama~ a atenção pa~a o pa~alelo d~ 

.óe~ doi.ó 6ato~. Há. uma ~azão Intima . que dete~ina a maio~ in 

6luêneia euliná.~ia an~ieana no B~a~il eoineidi~ eom a maio~ 

~ealidade ~eligio~a no me~mo paI~. 

Ae~edito que tendo ~ido a .Bahi.a a allea geog~á.6iea L~eeõneE: 

vo baianol que mai~ eedo ~e 6i~mou eeonomieamente, p~de po~ 

e~te motivo po.ó~ibilita~ eondiç~e~ meno~ di6Ieei.ó ao~ eAe~a 

vo~ pa~a uma atividade ~eligio-6a genuZna. 

Não a6i/i.mamo~ que houve tal . pvl..mi-ó-óão, nem que a aludida 

p/i.á.tiea tenha -6ido 6á.eil. Em eon6~onto eom o que oeo~~eu nou 

t/i.a~ /i.egi~e6, onde o t~abalho e-6e~avo .6oi mai-6 du~o e de ele 
vada mo~tal~dade, pode-.óe eonjetu~a~ te/i.em ~ido a6 eidade~ e 
a~ea6 açuea/i.ei~a6 do ~eeôneavo baiano, aquela~ em que mai-6 e~ 

do ~e p/i.oee.ó~ou a integ~aç.ão ~oual do l1eg~o, tanto em ~ação 
ã mi6eigenação eomo ã 60~maç.ão de e-6tado e de~envolvimento ~o 
eiai~ ~eeonheeZvei~. 

o p/i.Õp~O 6ato de te~ -6ido a Bahia a ~ede da ~ebelião do~ 

e~e~avo~ malê-ó, de o~gem -6udane~a, no eo~~e~ do ~eeulo XIX, 
eon6i~ma a -6upo~ição poi.ó ~evela eondiçõe~ ~oeiai-ó ao te~mo 

de uma in~ubmi~.óão, e eom elevado nume~o de ~eto~no ao eonti 

nente an~ieaJlo, a.ó~im eomo ~evela /i.eaçao de um g~upo a6~ieano 

Qont/i.a uma integ/i.ação, eultu~al e ~eligio~a, que -6e p~oee~.ó! 

va eom o~ demai.ó. 
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Mais adiante Clarival afirma que a integraçio. do negro na 

sociedade branca da Bahia "se processou por habilidade, por 

inteligência do primeiro que, embora serviçal e propriedade 

do segundo, sabia valorizar e alargar as limitações daquela 

estreita comunidade". 

Ele reformula a tese de Gilberto Freyre na interpretação 

da miscigenação b.rasileira, quando afirma que "todo fundamen 

to sentimental afetivo (daquela tese) não é, historicamen 

te, qualidade positiva do colonizador português, mas um atri 

buto da inteligência do negro, de sua excepcional capacidade 

de integração, casualmente favorecida no acontecimento brasi 

leiro." Para Clarival: 

Acontec~mento b~a~~le~~o ~~gnib~ca, em ~e~umo, de~~nteg~~ 

ção da o~~gem .e.u~~tal1a com pe~da do ca~ã.te~ co.e.on~a..e.~~ta e bO!.!: 

mação de uma nova e~t~utu~a ~oc~a.e. e de e~p~c~e human~ com au 

tonom~a cu.e.tu~a.e.. 

Na última parte de seu ensaio, Clarival vai mostrar que a 

"vivência religiosa de um~ comunidade tem o seu núcleo na irna-

gem" , e assim acontece "em relação aos povos africanos e sua 

fantástica escultura religiosa. 

Mas, como essa prática nao foi permitida no Brasil, onde 

o catolicismo - a religião do colonizador - era imperante, os 

1. ••• t candomb.e.~~ bai.ano~ pe~de~am a ~conog ,'tab~a o~~gú1 a.e. aó~:!:. 

cana, po~~m a ~uh~ti.:tu~~am po~ out~a ~~mboL:[~t~ca, d~~t~~bu;' 

da e man~óe5tada na~ demai~ at~v~dade~ pe~m~tida~. 
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O~ pegi~, em ~ua ~ompo~ição de objeto~ ~imbóli~o~ ~ob on 

.denação ideognamãti~a, 60nam um do~ meio~ ~ ub~ti.tutivo~ do~ 

A ~oneogna6ia, o tnaje, a m~i~a ~entamente ~ne~~enam de 

~igni6i~ação no nitual . . A pnópnia mitologia do ~andomblé baia 

no, quando ~on6nontada ~om a ionubã, pane~e ~onten di~tonçõe~ 

pon exaltação. 

Junto ao~ pegi~, a~ompanhando a ampliação de. ~eu ~anãten 

pnimitivo, a ~ulinãnia neligio~a ~ne~ ~eu de impontân~ia e a~ 

~umiu atnibuto~ di6enen~ado~, ~omo ne~un~o~ ~ub~titutivo~ da 

i~onogna6ia pnoibida. 

Ne~.te detalhe a~ha-~e toda a te~e que ~ontnania a ~· upo~i: 

ção de que a ~ozinha baiana teve onigem na ne~e~-~idade de atna 

tivo do amo, atnavé~ da ~edução ~en~onial e ~en~ual. 

Pnimeino houve a nazão neligio~a que pno~unou inventan e 

~on~netizan novo~ ~1.mbolo~, na~ atividade~ penmitida~. 

o~ pnepanado~ ~ulinãnio~, ali~im ~omo o~ de ~a~ni61.~io, gE: 
nhanam atnibuto~ ~imbol1.~ti~o~; plã~ti~o~ em ~ubM:Uuição ã:qu~ 

le~ da e~~ultuna i~onológi~a genu1.l1a pnoibida. 

Clarival mostra, ainda, outro aspecto do mesmo problema 

que é o da "inteligência do negro como recurso de sua integr2. 

ção e ascen§ão social. Recurso de afirmação~ do momento em 

que ganhou autoridade na sociedade branca. Desta autoridade 

cultural que o possibilitou manter seus cultos religiosos afri 

canos, em terras de império espiritual católico". 

t ... ) Oh in~tnumento~ utiLi.zada~ 6anam .a ex~ep~ional ~aPE: 

~idade phi~alõgi~a de adaptação mediante o hin~neti~mo, que 
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ac.abou pOIt dominalt a intltan.6,igênc.ia e. a intole.ltâ.nc.ia, e. a c.a 

pac.idade. de. lide.ltan~a c.ultultal, me.diante. a qual c.on.6e.guiu 6~ 

ze.It-.6e. 1te..6pe.itado e. te.mido pe.lo bltanc.o .•. 

Depois de demonstrar que "a festa católica é a ligação sin 

crética entre cultura africana e ocidental no Brasil" . 

••. Se.ndo a 6e..6ta da Conc.e.i~ão a me..6made. Oxum, se.ndo a 

do Se.nholt do Bon6im a me..6ma de. Oxalá, .6e.ndo a de. Santo Antõnio 

a 'me..6ma de. Ogum" e. a.6.6im ,.6 uc.e..6J.>ivame.nte. e.ntlte. o c.ale.ndáJtio c.~ 

tólic.o e. a mitologia a6Ito-btta.6ile.ilta, c.ada c:ome.molta~ão me.lte.c.~ 

Ita pOIt paltte. do.6 de..6c.e.nde.nte..6 a6Itic.anoJ.> lte.ve.ltênc.iaJ.> .6~mbóli 

c.aJ.> e. ale.góJtic.a.6 e..6pe.c.Z6ic.a.6. Cada .6anto c.atólic.o, .6 in c.lte.ti 

zado a wn oltixâ., Ite.c.e.be.ltâ. 0.6 e.le.me.ntoJ.> de. .6ac.Jti6Zc.io e. de. o6~ 

ttenda na tltadi~ão ge.nuZna. 

L ... 1. Vo mome.nto em que. Lo.6 pltato.6 a 6ltic.ano.6 t 
da 6e..6ta c.atólic.a, Itompem ,c.om a c.onte.n~~o lit~ltgic.a 

Item impe.tuo.6a ên6a.6e. ... ptto6ana. 

Clarival termina seu ensaio com uma lição: 

palttic.ipam 

e. adqu:!: 

\ 

Não 60i no.ó.6O inte.lte.6.6e tte.petilt 0.6 elogio.6 habituai.6 4 c.o 

zi'nha baiana. 

Toda plte.oc.upa~ão , e..6tá em indic.a~ uma da..6, pltováve.i.6 ltazOe.6 

do 6e.nõme.no c.ultultal da c.uünáltia a6Ito-b.lta.6ile.itta que. ~, em 
.6Znte..6e, o .6eu atltibuto ic.ol1ológic.o, c.omo 1te.c.uJú)O da .6ub.6ti 

tui~ão de uma ic.onoglta6ia e.6c.ultóltic.a impe.dida, e c.omo meio de 
e.xalta~ã.o de. valolte..6 .6imbõlic.o.6 do .6inc.lte;ti..6mo aflúc.a.no-c.a.tólic.o. 

Atltave..6 de.6.6a inte.ltplteta~ã.o c.omptteende-.6e. pOIt que 0.6 plt~ 

paltado.6 da c.ulinâ.ltia a6Ito-blta.óile.ilta c.ompolttam qualidade..6 alt 

tZ.6tic.a.6, .6oblte.tudo vi.6uai.6, c.omo .6e. 60.6.6e.m plte.oc.upa~õe..6 e..6té. 

tic.a.6 . 

E d d · .f- d d . d d 44 m ve.1t a e., a.6.6~m o .6ao, no e.n~e.n e.1t e. .óua c.omun~ a e.. 



CAPITULO IX 

o dia e~ qu~C1ariva1 tornou posse no IHGB 

Em ahri1 de 1977, C1arival inaugurou na Galeria da ~TE, 

no prédio do Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro), 

uma exposição que resultara de um traba1h,0 de documentação e 

de análise da iconografia de Dom Pedro 11, iniciado em 1967 e 

desenvolvido em várias cidades brasileiras "sem data marcada 

para a conclusão e sem compromisso de esgotar o assunto".45 

A exposição que "devera acontecer em 1975, na data em que 

se comemorou o sesquicentenário de nascimento de Dom Pedro 11', 

segundo e último imperador do Brasil" só agora seria mostrada 

ao público, em 120 reproduções fotográficas, de um metro qu~ 

drado cada, dos detalhes es tudados, "o mínimo para referenciar 

um reinado de meio século" e :repr'es~n!, av'a'm" urna seleção so 

hre milhares" ... 

Além do texto ensaístico do autor, o catálogo reproduzqua 

tro ilustrações a cores, 34 a preto e branco, e 12Q legendas 

relativas às fotografias da grande mostra. 

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

Antes de comentarmos em detalhes a exposi~ão TE~WO E LEM 

BRANÇA DE DOM PEDRO 11, tema de nosso próximo capítulo, acha 
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mos importante trazer aqui um texto escrito por Clarival, po~ 

co antes de morrer, e que~seria o discurso com que tomaria po~ 

se como sócio efetivo no Instituto Histórico e Geográfico Bra 

sileiro. 

Em sessao solene, no dia 17 de agosto de 1983 (Clarival 

faleceu no dia 13 de maio daquele ano, data em que nos,OS bra 

sileiros' , comemoramos a Abolição da Escravatura, último ato 

de Dom Pedro 11) um discípulo de ' Clarival, museólogo e funcio 

nário do Conselho Federal de Cultura - Carlos Labarthe Martel 

li - leu o texto inacabado, a pedido da família de Clarival. 

o discurso, que deveria ter um compromisso autobiográfico, c~ 

mo todos os discursos de posse dos membros daquele Instituto, 

só chegou a ser manuscrito até os 12-19 anos, que Clarival vi 

veu no Recife, numa época em que "ninguém falava em Universi 

dade. Os estudantes de pendor para as Letras, se abrigavam 

na Faculdade de Direito e aqueles outros, de anseio para as 

ciências humanísticas, acabavam deglutidos pelas Faculdades de 

M d·· ,,46 e lClna . 

Interessa-nos, neste texto, mostrar os motivos de seu res 

peito por Dom Pedro 11, a ponto de chegar a reconhecê-lo como 

seu "arquétipo": 

Senho~a~ e Senho~e~, 

Todo~ vem, hoje, aqui e ago~a, a ma~ca do o~gu{ho inci~a 

da no meu ~old. o. 
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A ~azao é a de que, ne~te momento ehego ã Ca~a de Vom Pe 

d~o I r: o I n.6 tituto 1:1i.t;,tõ~ieo e Geo g~á6ieo . B~a~ilei~o, brragiJiE;. 

do, mantido, de~envolvido e, po~ . ele, o no~.6O magnâ~o Imp~ 

~ado~, de~tinado a pe~petua~ a imagem de ~ua pã.t~ia até o 6im 

do!.:; tempos. 

Ve mim não ~ e ex-<..g-<..u j u~amento de 6idelidade, ma~ apena.6 

identi6ieação de minha vida, ob~ae ideal, eom o do p~õpr..io 

In.6tituto Hi.6tõ~ieo, a entidade gua~diã da ve~dade de no.6~O 

pa~.6ado, de nO~.6a~ o~igen.6, de nO.6 . .6a natu~eza e do eonheeimen 

to unive~.6al que .liob.~e nõ~ .6e ~e61ete e que no.6 eaóe ~e61e;.t;..Jz.. 

A.6~umo, po~ vontade minha, pe~ante a imagem do no.6~O Imp~ 

~ado~ Menino, menino de quinze ano.6, ~ep~e.6entada ne.6te monu 

mental e inaeabado painel de Manuel A~aíijo de Po~to A.e..eg~e CRio 

Pa~do, RS, 1806 - Li.6boa, · Po~tugal, 18791, e que hoje 6az o 

e.6plendo~ de.6ta .6ala, a.6.6umo .o ju~amento de eontinua~ .6e~vin 

do ao meu pal.6 eom .o denodo daquele menino-moço. 

Vom Ped~o 11 ao.6 quinze ano.ó .6e .6ag~ou . Imp.e~ado~ do B~il 

pa~a .6e~vi~ ã pã.t~ia, pa~a .6e~ o .6eu -5e~vidD~ magnã.t.1Iinw, e qui:. 

çã., o mai·.6 ama~g ultado, até el1eo I1t~a~ na e~ueldade do exllio, 

ao.6 .6e.6-5enta e eineo ano.6, o .6eu te.6Ou~o de paz, um punhado 

de telt~a b~a.6ileilta, en.6aeada, que lhe .6e~vi.6-5e de t~ave.6.6ei 

~o pa~a todo o ~emp~e. 

Conheei e.6ie painel inaeabado de.óde quando e~a gua~dado, 

no antig o Silo 9 eu, ~ ede do I n.6tituto Hi.6tõ~ieo, doó~ado eomo 

um pano de ulteo, vineado e de tal 6o~ma dete~iD~ado, que nem 

eOI1.6egui doeumentá-lo na oea.6iã.o. 

Ap~az-me Itevê-lo ne.6ta data, ~e.óplande.eendo hps.:tE~ e glta.!!, 

deza, talve.z uma da.6 página.ó mai.ó eloq üel1te.~, eapaz de. t~at!.6 

eendelt a .6 ua ea~êll eia de habilitação pietõ~iea. 

Ã.6 veze.ó, a pil1tu~a nã.o vale po~ .6e.u banho de beleza, ma.6 

po~ .6eu eOl1te.~do de ve~dade. 
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Viz-~e que o pnópnio auton, Manuel Anaújo de Ponto Alegne, 

teniadel) animado de c.o nc.llún. el)ta gigantel) c.a tela quando nec.E. 
nhec.eu a nalênc.ia da penl)pec.tiva, tanto em nelação ao am6ien 

te anquitetunal c.omo em nelaçáo ' ao ~~tanc.iamento entne pen~E. 

nagen~. CnZtic.ol) ac.ademic.i~ta~ mai~ nigonol)ol) nalanam-~e de 
"bunac.o~ da pintuna", não quanto aOl) penbonagenl) apenal) deli 

neadol) e inc.onc.lu~o~, ma~ ~ penda do~ plano~ ~uc.el)l)ivo~ de 
penl)pec.tiva, geometnic.amente inc.onneto~. 

Em vendade, e ape~ an do nome pnel).tigiado do auton, o pa~ 

nel da "Sagnação" pon longo tempo não menec.eu ac.olhida nem 

aplau~o de ningu~m. 

Entnetanto, louvo, nel)ta oc.a~,ião de minha pO..l)~· e, o ac.ento 

do~ que nele ac.neditaJLam nazendo-o livne do mOno, da~ c.naqu~ 

luna~ e do~ na~gõe~, ne~taunando-o pana eom ele ne6ulgin e~ta 

nobne ~ala que apontoa dua.6 6a~e.6 na v.ida do magnânimo nundE: 

don de~te In.6tituto: a da .6ua .6agnação, ~ábia, de~aniante e 
henóic.a e a da ~ua anc.iania, a daquela c.adeina de palhinha, de 
bnaço~ e nec.O.6to de tnave.6.6ão, c.oenente c.om a ~ua c.oetaneida 

de, extnemamente .6imple.6 e de bom de.6enho. 

Aquela c.adeina noi o .6eu vendadeino tnono de onde ele pa~ 
tic.ipou em mai.6 de tnezel1ta~ .6 e.6.6 o e.6 do ~eu In~tituto Hi~tô 

nic.o e Geognánic.o BJta.6ileino, e de onde ele, de nato, neinou 

~obne o c.im~..tio de nO.6.6a hi.6tónia e o del)tino de nOl)~a c.ultu 

na . .. 

Senhoneb membno.6 do In~tituto: c.hego a eAta Cal)a de Vom 

Pedno 11 pana atenden a onenta e o apelo de .6eu 6undadon: ~e 

de~ta 6ibliotec.a, de~te anquivo, de~te mU.6eu, que não .6ão ni 

c.o~, nem dema.6iado.6,ma.6 . apena.6 ba.6tante~ pana o mai~ exato 

c.onhec.imento de no~~o pa.6.6ado, utilizável pelo pne~ent~ a 6im 

de, no nutuno, pnojetan a vendadeina imagem de nO.6~a mat~nia 

e alma. 

Muita~ veze.6, de.6de quando netonnei ao Rio de Janeino em 
1962, vim a e~ta c.a.6a em b~c.a de c.onhec.imentol) e de 
soel), paJta notogJi.anan peça~ do ac.envo. 
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Vim pela~ mao~ de meu ~audo~o e que~ido amigo Jo~i Wande~ 

ley de A~aujo Pinho, que ~abendo te~ ~ido eu ~ee~etã~o ge~al 
do rn~tituto Geog~ã6ieo e Hi~tõ~ieo da Bahia, julgou-me nive 
lado ã p~eten~ão de ~e~ ~õeio de~te eg~égio ... ~ilogeu. 

Ve vã~io~ amigo~, de~de então, ~epetia-~e a ~uge~tio. P~e 

6eJz.i. . amadu~eee~. Chega~ei ate. lã, ~e~pondi.a a~~umindo o ~i~ 

eo de urna ~aude ~emp~e hipoteeada, a ponto de ã~ veze~ eon6u~ 

di~ o meu amanhã, eom o meu ontem. 

Veeidi- me, en6im. E eu ~ ei po~q ue. . E~. tou na .idade em que 

meu a~q uitipo - Ped~o de . Aleânta~a - enee~~ou ~ua exi.óte.n·eia. 

Não de~' ejo ~e~, pa~a a ~ua ea~a, e~ta Ca~a, e~te I~tltuto, uma 

lemb~ança apena~. Que~o ~e~ urna p~e~ença. 

Ei~-me aqui, meu~ que~ido~ eon6~ade~ de ago~a em 
pedindo a Ve~ um poueo mal~ de ~aúde pa~a de.ó6~uta~ 

diante, 
melho~ 

de~te eonvlvio, eom eada um do~ meu~ me~t~eA que a.ó~im a to~.ó 

eon~'ide~o, e que a mim eompen~ a, enq uanto vive~, ap~endendo ~ em 

p~e e ~et~ibulndo tão poueo ( ... )46 

Agora podemos voltar à nossa exposição. 

As Lentes da História 

Soh o título de "As lentes da História: detalhes do SeguE: 

do Reinado em fotos de quadros e esculturas da €poca",' o Ca 

derno B do Jornal do Brasil de 3 de agosto de 1977 publica um 

resumo do catálogo e da exposição de Clarival, inaugurada no 

Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro): 
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"Através. de ampliações fotográficas, Clarival do Prado Vallada 

res tira a poeira de velhas obras acadimi.cas e faz reviver a postura 

imperial. Detalhes da época e da vida de nosso último Imperador são 

descoóertos pela curiosidade das lentes de aproximação, que, enfocan 

do diferentes ângulos, tornaram possível a exposição Tempo e lembran 

ça de Dom Pedro 11, apresentada a pa rt i r .des ta s'emana no Museu Nado 

nal de Belas Artes, onde ficará até o fim do mis. 

Com a queda do Império, muitas fotografias e telas do Imper~ 

dor, banido do trono e da pátria, foram cortadas ou rasgadas, desap~ 

recendo assim grande parte da documentação. Apesar disso, Clarival 

do Prado Valladares, estudioso das Artes e da Hist6ria e técnrco fo 

tográfi co, consegui u fazer, a parti r de 1967, um b.om trab.alho de le 

vantarnento e análise da iconografia de Dom Pedro I I. As 120 fotogr~ 

fias expostas possibi litam estudar criticamente obras de pintores e 

escultores, estrangeiros ou brasi leiros de várias partes do país,que 

nunca tiveram a oportunidade de serem analisados. 

As fotos apresentadas não procuram reproduzi. r na .iritegra as obras 

encontradas. Quadros ou esculturas considerados convencionais, por 

obedecerem a cânones acadêmicos, podem tomar um aspecto inovador se 

enfocados sob determinado ângulo ou detalhe artístico. Documentados 

desse jeito, perdem o caráter repetitivo e carente de irna.ginação que 

lhes podia ser atribuído até então." 

Alguns trechos do texto do autor para o catálogo da exp~ 

sição revelam aspectos do seu método de trabalho em suas pe~ 

quisas - a análise iconográfica. Revelam, ainda, _~ais ~ adian 

te., . um aspecto interessante para a .. nossa dissertação: a da 

importância da aproximaçãoJenvolvimento entre retratista e re 

tratado, para que o primeiro possa captar a alma do segundo. 
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Viante. da impo.ó.ó_ibLf..idade. de. c.ohltilt a h.i.4tõltia c.om a pitE. 

ptUa vi.õta, de. ve.nc.e.1t te.mpo e. di.õtânc.ia .ó-·oópe.que.ne.z de. anão, 

plte.óe.!timo.õ de..óe.nvolve.1t no.ó.óa ·doc.ume.ntação no metodo que. te.mo.ó 

admitido e.m outlta.ó pe..óqui.óa.ó, que. e o da anãli.õe. ic.onogltãó~ 

c.a. 

o c.ompltomi.6.óo, ne..óte. e.mpe.nho, de.ixa de. 4e.4 a Ite.pltoduç&o 

do todo, e.m óavolt do de.talhe.. Nume.lto.õa.õ ohlta& e..õc.ultõltic.a.6 e. 

pic.tõltic.a.õ Ite.óe.lte.nte..ó ao .óe.gundo Impe.ltadolt do Blta.óil .óão c.on 

ve.nc.ionai.ó, pOIt ve.ze..ó c.ompltome.tida.ó ao e.xc.e..õ.óo do.6 c.â.nonu ac.a 

dêmic.o.6. Entlte.tanto, e..ó.óa.ó me..6ma& oblta&, quando e.xploltadM p~ 

la anãli.6e. ic.onogltãóic.a .me.diante. o c.âmb.io .ó:uc.e..6sivo de. le.nte..6-

de. apltoximação, tltaze.m ao vi.6olt de.talhe.& e.xube.ltante.-ó de. iltlte. 

c. U.6 ã v e.l valo Iti z açã o alttZ.ó.ti c.a . 

Á.ó oblta.6 ac.adêmic.a.6 de.ve.m .ó_e.1t doc.ume.ntadas sob. e.1.l_te. c.1t-tté. 

!tio. No c.onjunto, pOIt 60ltça de. .6ua oltganização c.ompol:!di.va c.o!:!; 

ve.nc.ional, palte.c.e.m me.MOc.lte.l.l, lte.pe.titiva.6, c.alte.nte.1.l de. imag~ 

nação e. de. ape.lo e..6tetic.o. Ne..6.6a.6 me..óma.6 oblta.ó, a pe..6qui.óa 

de. .ó e.U.6 âng ulo.ó e. de.talhe..6 tltaz - nOl:!, c.om filte.q uênc.ia, de..6-1umbltE; 

me.nto de. noval:! de..6c.obe.ltta.6. 

E o c.a.óo, pOIt e.xe.mplo, do Ite.tltato de. Vom Pe.dlto adole.I.lc.e.n 

te. pintado p-q1L Felix Emile. Taunay e. que. I.le. ac.ha no Mul.le.u Na 

c.iol1al de. Be.la.6 Áltte.l:!. O pe..60 da moldu/ta, l:!omado ao da c.o/tt~ 

na óingida, a pail:!age.m de. fiundo e. a c.altga dos tonl:!' e..6-c.u/to.6-q~ 

l:!e. l1ão pe./tmite.m pe./tc.e.be./t-.óe. a e.xp/te..ó:.6,ão do ItO.6:to do me.n.tno que. 

mail:! t/tê..õ anOl:! l:!e./t-ta um impe.ltado/t. 

Não 60l:!.ó e. Felix Emile. T aunay um do.ó plte.c.e.ptOlte..ó do plLZnc.:!: 

pe., t/tÁ..nta e. um ano.6 mai.6 ve.lho, te.l1do qualte.l1ta e. quat/to al1O.6 

de. idade. quando 6e.z e..óte. /te.t/tato, não ÓO.6.óe. e..ó.6e. me..6t/te. da. Ác.a. 

de.mia Re.al de. Be.la.6 Á/tte.l:! tão apltoximado, c.e./ttame.nte. a anãli 

l:!e. ic.onog/tã6ic.a l1ão .óu/tp/te.e.nde./tia no de.talhe. do /tOl:!to a e.x 

t/tao/tdil1ã/tia e.xp/te..ól:!ão de. bondade. e. 6iltme.za, de. menino p/te.l:!l:!E; 

giando .6ua t!tilha, de. g/tande.za e. de. de.l:!.ventu/ta. 1. ••• J 
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Talvez ~eja po~~Zvel, a:t~avi~ de~:ta mo~:t~a, vi~ualiza~com 

n.-ttidez o e~:tilo de ipoca que ~e de6ine e ~e de~vlvolve no ~e 

gunda .-tmpi~o. Jã. di~pomo~ de ~ u6icien:te di~:tanciamen:to hi~ 

:tõ~co pa~a d.-t~ ce~ni~ ~ o b~e e~· :ta ma:ti~ia. Po~ mui:to :tempo :tu 
do pa~ecia deco~~e~ da Mi~~io A~:tZ~:tica F~ance~a de 1816 po~ 

que em ve~dade qua~e :tudo ~e~ul:tou, na me:t~õpole, do~ d-t~cZp~ 

lo~ de G~andjean de Mon:tigny. Ma~, a ca~ac:te~4~ca do :tem 

po de Vom Ped~o 11 e a nacionalizaç.ã.o do modelo en.óinado, en 
:t~e:tan:to ~ubme:tido a ~oluç.õe~ ~egionai~ impo~:ta~ pela na:tu~e 

za do~ ma:te~ai~, da a~:te~ania :t~adicionalizada e pela di6~ 

~enciaç.io ~ocial. No~~a ambiç.io p~ocu~a da~ exemplo~ de :todo 

o B~a~il e nio apena~ o~ da me:t~õ pole. Vo po n:to de v.-t~· :ta uni: 
ve~~al ~abe-~e que o e~:tilo de ipoca e~a o cla~~ici~mo, do:tan 

do-~e de pa~:ticula~idade~ con~:t~u:tiva~ e deco~a:tiva~' a cada 

~egiio. Qualque~ e~:tudio~o pode~ã. con~:ta:ta~ a e~pan:to~a di6~ 

~enç.a que 6icou en:t~e a~ p~opo~:ta~ do~ p~oje:to~ e do ~e~ul:ta 

do con~:t~uido. No ca~o b~a~ilei~o ~e~ã. ba~:tan:te ~e ver~6ica~ 

a g~andio~idade de e~paç.o~ e dimen~õe~ ~uge~ida~ no de~ertho 

o~ginal de G~artdj eart de Mo n:t..tg ny da Câ.ma~a do Come~cio, 6ig~ 

~ando a vi~i:ta de V. Joio VI e do p~Zncipe V. Ped~o 1, no qual 

:tambem apa~ece no :t~aç.ado minia:tu.~Z~:tico o p~õp~o a~qui:te:to 

explicando o p~oje:to ao Impe~ado~, e a~ dimen~õe~ ve~dadei~a~ 

':t:t d'i ... ·· d d 45 ex~~ en e~ no e ~u~c~o a~n a con~e~va o. 

"Um dos pontos interessantes da exposição", continua o resumo 

do JB, I~ a ausincia da preocupaçio hist6rica de valorizar aspectos 

inéditos ou documentos raros. Os painéis fotográficos limitam-se a 

trazer a figura do Imperador na lembrança de sua imagem, dentro dos 

cenários do segundo reinado, que se caracterizou por uw~ nacionaliza 

çio da cultura, até então ditada pela Missio Francesa. Há uma curio 

sidade por outros locais brasileiros, além das metr6poles. 

A exposição tampouco pretende revelar gênios nao reconhecidos, 

mas novas características de um estilo de época que, no Brasil, durou 

mais de meio século. A arquitetura é bastante assinalada em fotos 
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do Hospfcio de Dom Pedro I I, atual Reitoria da Universi~ade Federal 

do Rio de Janeiro; da Santa Casa de Misericórdia; do Museu Imperial 

de Petrópolis; e do Largo do Paço, atual Praça XV. II 

No catálogo da exposição, Clarival expiica: 

o~ exemplo~ da e~tatuãnia e da cantania pontugue~a do ~e 

culo XIX, incluIdo~ ne~ta expo~ição, ~ão ba~tante~ pana mo~ 

tnan que exi~te em no~~o acenvo do ~éculo XIX um capItulo ain 

da não e~ tudado. L ••• ) 

L ••• ) A cantania pontugue~a no Bna~il Jr..emonta ao~ pnime~ 

Jr..o~ . . maJr..co~ de po~~e e ~~ pJr..imeiJr..a~ lãpide~ e pOJr..tada~, acom 

panha toda a evolução da anquitetuJr..a e quando chega ao ~éculo 

pa~~ ado .6 e integJr..a .como . aJr..te~ alúa 6 undamental no de~ envolvi 

menta da metn5pole do Rio de Janeino. FO Jr.. am e.6.6e.6 aJr..te.6ão.6 

imigJr..ado.6 de Pontugal que pa.6~aJr..am da ped Jr.. a de li5.6 paJr..a a p~ 

dna 6luminen.6e, elemento pnincipal da e.6tJr.. utuJr..a e da decona 
- d -I- - d d' - . ( ) 4 5 çao a~ con.6o{.nuçoe~ o .6egun o ..tmpen..to. . .. 

Um outro capítulo que carece ser estudado , segundo Clari 

vaI, é a obra do escultor Fernando Pettrich, no Brasil ... "O 

que parece estar fora de dúvida é a constatação de ter sido 

Ferdinand Frederich August Pettrich (Dresden, Alemanha,1798 -

Roma, Itália, 1872), ativo no Rio de Janeiro entre 1845 a 

1857, ou até 1861 segundo Guilherme Auler, o mais importante 

escultor classicista que produziu ao tempo de Dom Pedro 11." 

Figuram ainda, na mostra, que contou com o patrocínio do 

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) 

e foi custeada pela Fundação Nacional de Arte - Funarte,nomes 
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de brasileiros, como Simplício Rodrigues de sá, Pedro Américo, 

Zeferino Ferrez, Manuel de Porto Alegre, Bento J.osé Rujino Ca 

pinam, entre outros. 

Para se~ ~rtista tem que ser artesão 

1978 e 19.79 foram anos de muitos livros publicados, alguns 

prêmios e nenhuma exposição iconográfica para Clarival. 

Em novembro de 1978, ele publicou o texto crítico-ensaís 

tico sobre Djanira (em portugu~s e alemão) para o catálogo do 

IV Fes ti vaI Bras il, .C)lm,emora ti vo da inauguração da Ag~ncia 

d B d B ·1 V· Á . 47 o .anco o raSI , em lena- ustrla. 

No fim do mesmo ano, a Construtora Norberto CXiebrecht S.A. 

brindava seus clientes com a primeira edição de Lula Cardoso 

Ayres - Revisão Crítica e Atualidade,34 obra realizada ~ob 

a orientação daClarival Valladares, autor do texto; a Zanini 

S.A. Equipamen~os Pesados publicava a série Desenhos de 1977 

de Fernando Coelho com o texto de apreciação crítica que Cla 

rival escrevera a pedido do artista;48 e a Lithos Edições de 

A 1 R b B 1 M 1 · f· 49 -lb rte ançava o erto ur e arx- I togra la, um a um com tex 

to de Clarival. 

Ainda em 78, a Funarte edita Artesanato Brasileiro. 50 Pa 

ra esta publicação Clarival escreveu o texto ensaístico de in 

trodução. Em 23 de j anei ro do ano seguinte, Walmi r Ayala afiE 

mava em sua coluna de artes plásticas de "A Notícia": 
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"Editorialmente a Funarte encerrou muito bem o ano de 1978, la~ 

çando o livro Artesanato Brasileiro com texto introdutório de Clari 

vaI do Prado Valladares e textos capftulares de Vfcente Salles. O I! 

vro tem como finalidade a documentação dos produtos artesanais dacul 

tura espontânea brasi leira, e a cumpre com exatidão e eficiência. A 

conceituação do artesão, do artífice e do artista é tarefa que Clar! 

vaI do Prado Valladares realiza em linguagem simples e elucidativa, 

atingindo a origem do fazer artístico que, no conceito das mais ra 

cional i zadas· escolas, como a Baubaus, tem uma raíz artesanal. O en 

saísta conduz o raciocínio até a separação de iguas, onde o artfsta 

genuíno se diferencia do erudito, evidenciando o perigo de se vedeti 

zar o primiti.vo numa I inha de consumo de mercado. A area realmente 

é mui.to deI icada, tendo-se em vista o fascínio que a arte dos prim! 

tivos autênticos, hoje em dia, exerce sobre o espectador e o consumi 

dor de arte C. .. ) 

(. .. } Clarival i. lumina a natureza do artesanato: "Artesanato 

seria o resultado qualificado pela mão-de-obra, pela ação direta do 

homem em elaborar, em manufaturar. r o compromisso de qual idade do 

lavor, que vai corresponder, par~ muitos povos, à significação do ar 

tesanato. Artesanato seria o feito a mão, um toque de qualidade hu 

mana acima daquele toque, daquela massi.ficação do produto que a mi 

quina · impri~e. Por mais que se proclame a importância da era indus 

tri.al, há sempre uma elite substancial que exige esse "toque de qu~ 

lidade", essa autoria limitada e limitadora que compete orgulhosame.!! 
- . "( ) te com a maquina .... 

Na realidade, o que Clarival mostra neste texto e uma p~ 

sição muito particular sobre os conceitos atuais de artesana 

to "muito próximos de arte, ou seja um plano que une o traba 

lho de artesania ao trabalho de criatividade". 

E para o julgamento de objetos de criatividade artística 

ele se baseia em quatro pontos: 
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o primeiro ~ que o artista, qualquer que seja a sua ini 

ciativa, tem que ter "domínio do plano artesanal, isto é, do 

mínio do conhecimento da habilitação do trabalho artesão". 

Nos outros três pontos - "a coerência temática, o teor de 

originalidade e o compromisso de contemporaneidade" - o arte 

são não tem os compromissos do artista: "O artesão pode esta 

belecer, por crit~rio, e assumir no seu trabalho, ternas pera~ 

te os quais ele tem o compromisso de coerência" '0 o Mas, esta 

é "urna qualidade estética eventualmente participante do plano 

artesanal". 

Quanto ao teor de originalidade "0 "o que difere o arti~ 

ta do artesão e o descompromisso que o artesão tem em fa 

ce do teor (desta qualidade) que esteja implícito ã sua obra". 

O artista, al~m de ter . que ser artesão para o lavor de sua 

obra, so 

começa a ~en totalmente anti~ta do momento em que atinge 

uma e~6ena l~v~e de compnomi~~o, do modelo, ou ~eja, da ação 

nepetitiva de um pnotótipo ... e pante pana 6azen algo que 

~eja a ~ua pnópnia invenção. Ventno de44a invenção compnom! 

te-~ e, l1e~4 e ca~ o, como 6undame.nto com um cento teon de o~g~ 

nalidade. O que não quen dizen que 4eja o milagne da on~gin! 

lidade. Não há nece~~idade que ele ~eja um ~nê~to ab4oluto. 

A hi4tónia da ante ê toda 60nmada de ~eqüência~. Um a~ti~ 

ta tnan~mite ao outno o que lhe dá 4egme.nto, aquilo que ele 
ab4o~ve e tnan~mite como 6undamento de apnel1d~zagem. E a l~n 

9 uag em e4têtica univen~al ~ e 6 o Jtma de44a ~ oma, de~~ a ~ub~eqüên 

úa ... 
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Quanto ao último ítem - o do compromisso de contemporanei 

dade - trata-se, para Clarival, de ~"outra chave de profunda 

diferença entre o artesão e o artista ... O artesão é inteira 

mente destituído desse compromisso." 

o a~te~anato e~tã mai~ p~õximoda cult~a do que da civi 

lizaç~o. Conceituando civilizaç~o em te~mo de conhecimento 

do útil e cultu~a como conhecimento do anetivo, não have~a 

~eceio de, uma vez mai~, ani~ma~ ne.6.6a dualidade o plano de 
dignidade que ~e .6itua p~õximo daquele homem apa~entemente ~u 

dimenta~ e altamente culto do ponto de vi~ta de .6ua viv~ncia. 

N~o ~ abemo.6 di ne~i~ o nde começa .a aJt~e, a pa~ti~ do 

domZnio a~te~anal. Onde a a~te começa do momento em que ela 

tenha o dote do domlnio a~te~anal po~que e~a .6uJtge a qualque/i.. 

momento, ~ob qualque/i.. vivência dine~enúada do .6eu p~oduto/i... 

E e. e~~a cautela que e. p~eci~o .6e ~enti~ pa ...... a que nao ~e con 

nunda uma p~oduç~o d.e g~upo como uma p~oduç..ã.o p~mã~ia, pode,!!: 

do ela exp~e.6~a~, ate. me~mo, n~o uma pli..oduçã.o p!i..imã~a mM uma 

p!i..oduçâo c~tica. E o g/i..UpO p~mã/i..io daqueLa ~ociedade que 

naz a eJl..1:tica at/i..ave..6 do u~o do~ uten~Zlio~ da p/i..õp/i..ia .6ocie 

dade dominante ... 

Mais adiante, Clarival chega i fronteira entre artesania 

e produção artística propriamente dita, quando . fala dos "ris 

cadores de milagres (do Senhor do Bonfim). Ele retoma seu tra 

balho sobre a obra de João Duarte da Silva - o "Toilette de 

Flora", que estudara exaustivamente em "Riscadores de Mila-

gres": 

al.um. 
","DACAO GETÚLIO VAI 
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Se~á o a~te~ão, ea~ualmente, um a~ti~ta ou ele já t~azeo~ 

~igo um poteneial que o leva a e~.6a ap~o.xi1naçã.o, a e5.6e liame 

dent~o de uma opo~tunidade? H~ no a~te.6ã.o umpoteneial de 
e~·ativi·dade. Cada a~te.6, ã.o C( ue se de.' ao lavo~ po~ um p~ine;r 

pio quase amOft050 do ~eu t~a6alho~ do .6eu modelo, da.6 eoi.6a.6 

que 6az, atinge uma vizinhança de ele vi~ a .6e~, de ele eelo 

di~ eomo a~ti~ta. E.65 a.6~im i que podemo~ entende~ e.6.6a eoin 

eidê.neia que há ent~e a~ti~ta~ po pula~e.6, ou ' que po de~Iamo.6 

ehama~ de genulno~ a~te.6ão.6. 

Clarival abrange em seu extenso ensaio introdutório todas 

as iniciativas artesanais no Brasil, desde o aproveitamento do 

chamado "lixo da civilização" pelos artesãos nordestinos, 
~ 

a 

cerâmica, aos azulej os, à mar.cenaria_ e. aos trabalhos em madei 

ra - os ex-votos, as carrancas. Fala ainda de experiencias 

interessantes, de agrupamentos de artífices e artesãos, em de 

terminadas áreas urbanas brasileiras; dá exemplos de - . varlOS 

mestres artesãos que se tornaram artistas - GTO, Boaventura -

o Louco e Guarany; e chega finalmente ao culto africano noBr~ 

sil estudando os instrumentos que fazem para os seus rituais. 

Termina o seu ensaio afirmando que "tentamos dar uma idéia 

de que 

exi~te, e .6emp~e exi.6ti~á e.6~a linha, uma 6~ontei~a ent~e pl~ 

no a~te.6 anal e e~iati vidade a~tI~ tiea. Rompe~ tal linha ê. uma 

g~ande ventu~a. 

Toda vez que aeonteee no.6 p~oduto.6 a~te.6anai.6 e.6.6e out~o 

toque da e~atividade a~tI.6tiea ê. .6inal de que há, na eomuni 

dade, evidêneia de eultu~a.5Q 



CAPITULO X 

Corpo e Alma de 

São Sebastião do Rio de Janeiro 

Muitos foram os livros que tiveram, nao o toque apenas, 

mas o corpo e alma de Clarival. No entanto, e isto parece e~ 

tar fora de dúvidas, no biênio 78-79, a iniciativa mais arro 

jada foi a da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro ao lan 

çar, pouco antes de Marcos Tamoyo deixar o cargo, os dois vo 

lumes - Rio Barroco e Rio Neoclássico , nos quais nosso Mestre 

faz uma análise iconográfica sobre esses estilos remanentes em 

monumentos e obras de arte da Cidade Maravilhosa. Como diria 

Clarival em seu discurso, no dia do lançamento daqueles dois 

volumes: 

o Ri.o não e a minha te.Jr..Jr..a, e a minha c.idade., e a tVUtCL do.6 

me.u.6 ni1ho.6, poi.6 e o me.u de..6tino, e o .6e.io, o abJr..igo, o a.n 

tJr..o, o anago, à te.Jr..nuJr..a de. todo nOJr..a..6te.iJr..o ... 

Esse amor à terra de seu destino , Clariyal já declarara mui 

tas vezes em prosa e verso. 

Em 14 de fevereiro de 1965, por ocasião do 49 Centenário 

da Cidade do Rio de Janeiro, Clarival escreveu um artigo no 

Caderno Especial de O Jornal, então sob a direção de Walda Me 

ne zes, que o apresenta como "médico e crítico de arte, homem 



.203. 

de rara sensibilidade e cultura, que veio da Bahia para amar 

es·te Rio aniversariante" ... 

Muito da beleza e da poesia na arte de um povo e de uma 

cidade, e daquilo que estamos chamando "a escola de Clarival" , 

estão neste pequeno artigo de duas colunas de jornal. Bem p~ 

dem nos servir de introdução às duas obras monumentais 

o Rio, escritas 13 anos apos, e estudadas por n6s no 

i t~em"' à,éste capítulo. 

sobre 

- . prOXlmo 

Antes vamos palpar e sentir e amar o Rio de Janeiro que 

Clarival viveu, de corpo e alma, desde o primeiro instante em 

que pisou o solo carioca: 

N~o i 6~cil de~cob~i~ a alma de uma cidade. Ela n~o e~t~ 

no.6 ca~tõell pOlltaill, nem nall imp~ellllõell dOll tu~illta~, nem mell 
mo no texto ou no dellenho de ilallt~ell villitantell. 

E~t~, Integ~a e nativa, 11. a c~iaç.~o a~tIlltic..a do povo, on 

de pode~~ lle~ vi::da em lleUll millti~ioll e ca~~te~, de~nuda eamo 
'. 

~Oll a. 

H~ quem lluponha te~ alcanç.ado o Intimo do Rio de Janei~o 

po~ tê-lo vi~to nall g~aVu.~all antiga.ó., nallO pintu~a.ó de v~tia 

data e nall na~~aç.õell de llua apa~ência. 

N~o. Não i po.óllZvel ama~ uma cidade tocando-lhe a bo~da 

do manto. 

Se não 60~ vi~vel chega~ ao .óeu co~aç.ao, po~ 6alta de te!!!, 
po ou po~ aUllência, embo~a lle viva nela a vida toda, nelllle c~ 

110 o ce~to lle~~ p~ocu~~-la na alma dOll que a ama~am e ~evela 

~am-na. 
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Que ~e a veja, entio, at~avi~ do~ olho~ de Maehado de A~ 

~~~, de Lima Ba~~eto, do~ Azevedo~, de Adelino Magalhie~, de 
Co~nelio Pena. 

Que ~e a ' de~eub~a num ve~~o de um Manuel Bandei~a, na le 
t~a de um Noel Ro~a ou na~ e~ôniea~ de Rubem B~aga. 

Nio ~e deixe de lado, tamb.im, a~, hi~tõtia~ de ~eUl> bandi 

do~ e he~õi~" eaç.ado~ no~ mo~~o~, nal> ~uaf.) e no matagal. 

Que ~e tenha a eautela de nio ~e julga~ o "maland~o eatiE

ea" eomo um' ea~o de polleia, ou de um ma~ginal ~e~ponl>ivel do 

~ubde~envolvimento, mal.i ~imple~mente eomo a natu~al inteligê~ 

eia do gêne~o humano ~e~pondendo e ea~ieatu~ando uma eiviliza 
-ç.ao ineomp~een~iva, injul.ita e p~eten~iol.ia. 

Lemb~e-l.ie dal> let~a~ do~ ~, amba~. Ab~a o eo~aç.ão ao ~am 

ba. Conve~~e e pague a ee~veja - ~entado e ~em p~e~~a - a um 

biehei~o, um bi~o~quei~o, um polieial deeentee ~el.ipeltado, 

um en6e~mei~o de p~onto-~oeo~~o, um eho6e~ de ~epo~tagem, um 

po~tei~o de t~eme-t~eme, um l.ialva-vida~, um pad~e de 6avela, 

um midieo de 6a~mieia, um eamelô de 6ei~a~ e de el.iquina~, um 

leio-de-ehiea~a, que poueo a poueo e, de um ao out~o, o Rio 

vai ~e mOl.it~ando em ~evelaç.õe~ abi~~ai~. 

Se~ã então bem di61eLt entende~-~ e a eidade que nao e ma 

~avLthol.ia ~õ pela beleza da pe.ti6e~ia, ma~ ~'imple~' mente 6a~ 

tã~tiea na p~o6undeza de ~ua humanidade. 

Te~ã e~ta pai~agem de montanha~ e ma~ uma exil.i'te.neia de 

l.ie~ vivo? Sim, e a ~e~po~ta el.iti na pintu~'a. de Leand~o Joa 

qu~m, do ~ieulo dezoito, naquela tela em que o a~ti~ta eolo 

nial uniu a~ montanhal.i ã.~ baleia~, e o eaf.)a~io ao~ ,velei~o~. 

Te~ã e~te povo uma nova mel1~agem? Sim, e a' pltoy-a' el.itil1D-b de 
l.ienhol.i de Jean Bapti~t~ Veb~et, do eomeç.o do~ Oitoee.nto~, on 

de. Of.) e~e~avo~ jã. e~am pel.i~oa~ da ea~a e a~ ~ua~ jã. ~e encJúa.m 

de. mel.i ti ç. Ol.i • 
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Have~á na Guanaba~a uma v~~ão do e~paço nZ~~QO, d~ne~ente 

do ~e&to do mundo? S~m, e ele e~tá abe~to ao ~nn~n~to na~ ta 

bu...[nha~ p~ntada~ po~ Ca~tagneto, no~ n~n~ do~ o~io Qento~ . 

. E e~ta pa.i.~agem tã.o bela, te~.i.a ~.i.do Qomp~eend.i.da pela mão 

do homem? Nem ~emp~e, é exato. - Innel.i.zmente, nem &emp~e. 

Ma&, ã.& veze& no.i. e o~ exemplo~ e~tão na~ ob~a~ de Gome~ F~e~ 

~e de And~ada, de · Me~t~e Valent~m, de Vom.i.ngo~ Monte.i.~o, de 

G~andjean de Mont~gny, de Glaz.i.ou, de T.i.ndale, de Anno~o Edua!!: 

do Re~dy, de Robe~to Bu~le Ma~x e na~ QO n~t~uçõe~ .6.i.ngelM do~ 

me~t~e&-de-ob~a~, anôn.i.ma~ e .i.ndene~a~. 

Qon~t~ução da Qa~a tZp.i.Qa da pequena bu~gue~.i.a Qa~.i.oQa, do n.i.m 

do~ O.i.toC'.:ento~ e do p~nQZp~o do~ noveQento~, ~e o hab.i.tual, 

legal e quot.i.d.i.ano é de~t.i.tuZ-la pa~a a e~eção do Q.i.mento a~ 

mado? 

No~ ~ ubú~bio~, em alguma~ ~ua~ do~ ba.i.~~o~ ma.i.~ ant.i.go~ e 
na~ vi.la~. que a.i.nda ~ ão o~ ~ eu~ melho~e~. exemplo~, ela~ ul1da 

ex~~tem, talvez po~ POUQO tempo~ 

Exi.~ t~~ão paJta ~ emp~e, ent~etanto, no~ de~ enho.o de O~waldo 

GoeLd.i., que ~oub.e ~el1t~-la~ e n.i.xá-la~ · Qomo ~e no~~em Q~atu 

~~ humana~, Qhe~a~ de h~~tõ~a e de ~ enti.mento~. 

E onde ~e pode~á ve~ e~~a tal Q~~atu~a Qa~oQa, me~t..i..ça, 

de~an.i.al1te~ pob~e po~ém ~obe~ana? 

Pa~a o~ daqu~, embo~a um POUQO d.i.nZQ.i.l dev~do ao p~og~e! 

~o e ao QOJ.)mopol~t~&mo, o p~ob.lema é ~abe~ p~oQu~á-la. 

Pa~a o~ de no~a, que um d.i.a v.i.~.i.ta~am o R.i.o e de.oejam a 

mulata Qa~oQa pa~a ~emp~e, dou o ende~eço e a ~eQe.i.ta: p~~ 

Qu~em-na no álbum E. V~ CavalQant.i., da Ed~a~te, 19.64, que lá 

ela e~t~, lum~n~~Qente e ã. ~ua e~pe~a, ~ob o nome de A MULATA 

VA RUA VERMELHA. 
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o Rio que você não viu 

Marcos Tamoyo, engenheiro, administrador público e prefei 

to do Rio de Janeiro no período de 1975 a 1979,responsãvel p~ 

la edição da obra 'de Clarival, que faz a análise iconográfica 

do Rio, contou a hist6ria dos livros, em seu discurso, no dia 

do lançamento (21.2.79): 

... Se eu fosse um cron is. ta, eu começari a escrevendo sob.re es 

te fato de boje da seguinte maneira: "Tudo aconteceu com um telefon~ 

ma". Em 1977, no segundo semes,t re, tenho isso na mi nha agenda, mas 

não procurei ver a data certa, liguei para Renato Soeiro e pedi: 

- "Soe i.ro, eu tenho um desejo muito antigo, um desejode engenheiro 

carioca. Eu queria ter muito bem documentado o Rio Barroco e o Rio 

Neoclássico, porque o neoclassicismo na cidade do Rio de Janei"ro foi 

o único lugar onde ele chegou por decreto. ' Então tem indiscutivel 

mente uma presença marcada, maciça, ampla, geral, panorâmica, porque 

a Missão que aqui chegou não tra~ia s6 um arquiteto, trazia artis 

tas, todos eles ab.solutamente inoculados pelo neoclassicismo frustra 

do, porque eram quase todos da facção de Napoleão, que havia deixado 

o poder um pouco antes, precisavam dar vazas àquilo que traziam den 

tro de si " viam que a parti r daquele momento na .França não. teriam 

mais chances', enfim, o neoclassici.smo entrou por decreto na cidade 

do Rio de Janei"ro. E durante toda a minha mocidade, percorrendo o 

Rio, do Sub.úrbio i Zona Sul, via todos esses tesouros que nos tínha 

mos, alguns até desaparecendo nessa tremenda explosão demográfica de 

que sofre esta Cidade, e precisava e sentia que, para projetar o Rio 

de amanhã, i.sso seria imposs.ível se não conhecêssemos bem o Rio de 

ontem. E o Rio de ontem tinha essas duas etapas muito distintas,mui. 

to diferentes, nas suas essências, nas suas. origens e amb.as muito ca 

riocas por todas as razões que Clarival mencionou. E a preocupação 

com o Rio de amanhã, vinculado, amarrado ao Rio de ontem, começou na 

aquisição deste palácio, palácio estilo Adam onde fiz colocar, nos 
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quatro .espaços ocupados pela famrlia real britinica, quatro figuras 

das muitas, porém da.? mal.s importantes, que transformaram o Rio de 

pequena vila na possibilidade de ser, como chegou, a uma cidade gra~ 

de. Ali está Machado de Assi.s, tão falado nas palavras· de Austreg~ 

s:i:1o, al i. está Perei.ra Pas.sos., o bomem que, com as ralzes' de forma 

ção francesa, traçou a cidade, ali está o empresário maior de todos 

os tempos no Brasil, o Barão de Mauá, que nos deu o princrpio de con 

forto, e está o homem sem o qual não serramos uma cidade hoje, que é 

o nosso Oswaldo Cruz. De maneira que a preocupação minha com o Rio 

de ontem começou nesta casa, que foi a sede que nós conquistamos 

nos nao, Vocis conquistaram - para ser a sede do novo Municrp to do 

Rio de Janeiro. De maneira que o Rio Barroco e o Rio Neoclássico, 

duas componentes extremamente importantes e que deram a resultante 

do Rio . Repúbl ica, me despertaram sempre a curiosidade de documen 

tá-los com muito detalhe. Procurei Renato Soeiro paraperguntar quem 

seria capaz de fazer isso. Ele disse: ~ 'Tamoyo, só uma pessoa:Cl~ 

rival do Prado Valladares ' . E eu disse: - 'Me dá o telefone dele 'll • 

E saiu o segundo telefonema , para Clarival do Prado Valladares. E du 

rante quase dois anos ele se envenenou, ele se emb.riagou com este 

prob.lema, porque não fez outra coisa senão almoçar, jantar e dormir 

ora o Rio Barroco, ora o Rio Neoclássico. E nesse período longo, o.!! 

de inclusive a sua saúde eu acho até que se revigorou, pois quando o 

encontrei pela primeira vez ele não estava tão resolvido, tão dispo~ 

to como ele está agora, principalmente neste momento em que ele ve 

satl:sfeita a.sua realização. E como que ele fez isso? Ele fez isso 

sozinho, porque ele fotografou e ele descreveu. De manei ra queo Rio 

Neoclássico e o Rio Barroco, obras d~- Clarival do Prado Valladares, 

encomendadas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e chegadas 

a este grande artffice que com "engenho e arte" executou-as, através 

de Renato Soeiro, é sem dúvida alguma o vade mecum que deve ser pe~ 

manentemente manuseado por aqueles que pretendem que o Rio de amanbã 

não tenha as suas amarras arrebentadas em relação ao Rio de ontem. 

O Rio Barroco e o Rio Neoclássico, de Clarival do Prado Valladares, 

e uma obra que se inaugura neste instante, dentro desta Casa, de uma 

forma diferente, mas acredito que seja a mais importante da nossa ad 

ministração . Muito obrigado, Clarival!31 
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No dia do lançamento dos livros, discursaram ainda .Carlos 

Flexa .Ribeiro, Austregésilo de Athayde e Hélio Fraga, além do ~ 

próprio autor. Com a palavra o Prof. Clarival do Prado ValIa 

dares: 

o Rio não e a minha te/t/ta, é. a minh.a c.idade, ê. a teNta. · do.6 

meu..6 6ilho-.6, poi.ó é. o meu delltino, é. o lleio, o abtúgo, o an 

t/to, o a6ago~ a te/tnu/ta de todo 60/talltei/to, e a.óllim eu aq~ 

c.heguei h~ tantoll e. tantoll anOll, vindo de. Pe./tnambuc.o, vindo da 

Bahia, vindo não de. banc.oll de aula, ma.ó do c.onvZvio de uma PILE.. 

6undidade. ime.nlla que. e.u de..óe.jo que. O.ó me.U.ó jove.nll, O.ó meU.6 n~ 

to.ó /te.pitam, p/toc.u/te.m ave.ntu/to.óame.nte. de..óc.ob/ti/t homen.6 c.omo 

aquele.ó que. eu enc.ont/tei. E tenho doi.ó amigoll aqui que bem 

podem ·lemb./ta/t dele.ó: Robe/tto Bu/tle Ma/tx e M~/tio Gibllon Ba/tbo 

.óa, que e.ótão p/te.óentell. 

Ne.óte momento, elltou 6aze.ndo a p/timei/ta /teve/t~nc.ia que te 

nho que 6aze/t a Joaquim Ca/tdozo, o gênio que a poe.óia, a eng~ 

nha/tia, a a/tquitetu/ta, o humani~mo t/touxe e inc.entivou no B/ta 

llil até. · pouc.o tempo, até. apagá-lo nOll .óeu.ó oitenta anOll de vi 
da muito .ó o 6/tida e muito talhada numa p/to dução de gen.io a da/t 

t/taçoll de gló/tia a OU.t/tOIl. Áll . .óim 60i Ca/tdozo. RobeJt:to Bu/tle 

Ma/tx 60i um dOll II eU.ó di.ó c.Zpulo.ó, Má/tio Gibll o n c.e/ttamente o c.E. 
nhec.eu e dele també.m lle abebe/tou. Eu nui ligado · a Joaquim 

Ca/tdozo po/t anOll a 6io, ao tempo em que o nome ·UniVe.Midade não 

exilltia, exilltindo ent/te nÓll naquele tipo de c.onvZvio. Quanto 

eu de.óejo que meU/) netoll tenham enc.ont/tOll c.om novOll Ca/tdOZOIl. 

Lemb/to-o, po/ttanto, nellte momento de tanta c.a/tga emoc.ional na 
minha vida, juntando o epillódio do /teenc.ont/to de Ca/tdozo no 
Rio. 

E ê. ne.llte .óe.ntido que. ellte. Rio é. mágic.o, t/tazendo-noll de 
Pe/tnambuc.o, da Bahia, pa/ta o enc.ontJto 11.0 Relltau/tante Bandei 

/tante, 11.0 Relltau/tante ROlla, qualle todall all noitell, eu llaindo 



.209. 

de um labonatõnio medieo e ele haindo do ~eu e~enitõ~io de en 
genhania; pana novamente e~tabeleeen a eonvZvio e de~eo6nin 

~ 

a~ eoL6a.~ extnaoJtdinã.nia~ que e~te Ria de Janeino ~empne teve. 
Foi ele quem pnimeino me adventiu de~~e mundo que eu dúUa ~em 

exageno que a Ria ainda tem, e~he mundo 6antã.~tieo. Não e a 

mundo de ~unneali~mo, é um mundo de nealihmo exee~hivo, e i~ 
ta que e a 6ala da Ria de Janeino. 

Pnometi, de~de que eheguei ao Ria, eolhen a 6nuto mai~ be 
lo que pude~~e ~ungin de minha 6nonde e tenho a impne~~ão de 
que o eolhi. Tenho a impne~~ão de que e~tã. ne~te~ dói~ li 

vno~. Não o naço pon exageno, nao e~tou eobnando nenhum ela 

gio, nada! Ma~, apena~ o pneço do 6nuto que pant~u de m~m, 

ponque Tamoyo ~entiu a po~~ibilidade e deu-ma. Eu .pnoeunei 6! 
zê-la dentno do pnõp~o e~pZnito que ele impnimiu. Agnadeço 
a Maneo~ Tamoyo e~ta ventuna tão e~tnanha de ~e eolhen, que e 
um homem 6azen aquilo que pen~a, livnemente, dentno de uma 

aventuna, ponque não ~e tnata de um texto, não ~e ~nata deuma 

obna poetiea pana um gnande poeta. Tnata-~e da obna de um ho 

mem de ~ua data, eon~eiente da data que eonne e na qual ele 
~e poe. Uma obna que vi~a ~ li~guagem do .texto, a linguagem 

litenãnia, tão gnave, tão meditada quanta a . que vi~a a lingu! 
9 em da eomunieação, a ling uag em vi~ ual. Não havenia de 6! 
zê-lo ~õ pela~ palavna~, que i~to e~tã. em eneango do~ poeta~, 

do~ hil.:itoniadone~, de quem tenha mai~ talento, ma~ havenia de 
medi-la na ju~ta ideia da eomunieação l ... ) 

Neste discúrso, C1ariva1 dá maior ênfase ao Neoc1ássico 

carioca. Conta toda sua história, como ele chegou ao Rio de 

Janeiro em 1816 e como evoluiu por todo o Primeiro e Segundo 

Reinados brasileiros, "até bater às portas da República". 
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L ... t S,[m, poltq ue a.ó ohlta-6 do neo clâ.L:.L:.,[co, como vão velt no 

livlto, chegam ã emblemâ.t,[ca da Repúbl,[ca, como é o ant,[go Ve 
palttamento de Pltodução M,[neltal da Plta,[a Veltmelha, na Aven'[da 

Pa6telLA, que tem .a.ó altmaL:. da Repúbl,[ca tltabalhada.ó em canta 

lLia, em pedlta caJt,{.oca, em pedlta de galho. E.óte neoclâ..óL:.,[co 

que paL:.-6ou, plt,[me,[lto pela telha de canal, .óegundo pela pedlta 

de galho do R,[o de Jane,[lto, ele teve um teltc.e,[lto encontlto malt 

cado no Rio de Jane,[lto, um encontlto que jâ. e.ótava maltcado a 

paltt,[1t de 1810, a data em que Vom João VI plantou a Palme,[lta 

ImpeJt,{.al,a Palme,[lta Real daquela época, a oJieodox.a palta 0-6 

óotân,[coL:. ant,[go-6, olteo-6ton,[a oleltacea ·· ptifta. OL:. bo:tâ.nico".6 Mua.-i.-6. 

Ma-6 60i a Palma Matelt, nome e-6pecZ6,[co, ,[nd,[v'[dual,[zado daplt~ 

pltia Palme,[lta Real, depo,[L:. Palme,[lta Impelt,[al, que . -6e de-6co 

bJt,[u e a-6-6oc,[ou ã h,[-6tôlt,[a do neoclâ.-6-6,[co no R,[o de Jane,[lto. 

l ... l O neoclâ.L:.L:.,[co no R,[o de Jane,[Jl.o tem uma l,[nguagem pltÔ 

pltia ü6eltenc,[ada do lte-6to do neoclâ.-6-6,[co em todo o mundo. / ... 1 

Clarival explica que o neoclás-sico nos Estados Unidos fo 

ra tomado de empréstimo da condjção européia. Mas o Rio, a 

partir de 1816, e a percorrer todo o século, "marcara o neo 

clássico com alguma coisa plantada." A primeira palmeira te 

ria sido plantada em 1816. "cerca de vinte a vinte e cinco 

anos depois ela espatulou, abriu a sua primeira floração, a 

espátula se abriu e começou a primeira colheita. Dessa prl 

meira colheita certamente veio a segunda geração". 

A .óegunda geltaçao teJt,{.a, polttanto, v,[nte e c,[nco ano.ó. E-6 
pelta-.ó e pOIt uma teltce,[lta. V,[g amO-6 que, da data da -6egwtefa. até 

a teltce,[lta, a Palma .Matelt cont,[nuaL:.L:.e a 6lolteL:.celte v,[cejalt 
-6ua.ó .óemente-6 cada ano. Então temoL:. uma .óeqll~nc,[a anual que 

dava .óupJt,{.múl.to a to do o plant,[o. Sab e-L:. e que "0-6 macaco-6 da 
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da noLte" :tltepavam l1e-6.6.a palmeilta indo Itoubalt, tU. e.6c.ondida-6 

de Seltpa Bltandão, que elta o dilte:tolt do Jaltdim Bo:tânic.o, e-6.6.a.6 

-6emen:te-6, plan:tá-la-6 e c.om e.6..6.e Itoubo do.6. e.6.c.ltavo.6, e.6.6.e-6 que 

6izeltam o Blta.6.il na gltal1deza maiolt, e-6-6a Itaça que 6ez o Blta 
.6.il bem maiolt do que a medida hi.6.:tõlLic.a dentlto . de pltoc.e-6.6.o-6 

lõgic.o.6." e.6.6.e!i e.6..c.ltavo.6.. c.ltialtam o pai-6agi.6.mo - bem .babe o Ro 

belt:to LBultle Maltxl que e.6.:tou 6alando no veltdadeilLo pa,,[.6agi! 

mo "7 um pai.6.agi.6.mo a c.ada ·:to.6.:tão pOIt -6emen:te, c.apaz· de a.:tingiIL 

o Blta-6il in:teilto, palt:tindo do Rio -de Janeilto. f ne.6:ta paltáb~ 

la que de.6.ejo velt o Rio de Janeilto, a maneilta c.om que ele a.:tin 

9 e o mundo, a:tingindo plLimeilto o Blta-6il. E.6..6. a pai.6. ag em ê p~ 
:tada no :tempo do lmpêlLio. En:tão a .6.egunda geltação da palme~ 

Ita da:ta plta:tic.amen:te de c.eltc.a de 1840. I ... ) 
( ... I . e.6.6 a Palmeilta lmpelLial vem 6101Lil1do e vem c.lte.6. c.endo e 

vem -6e jun:ta~do ã-6 edi6ic.açõe.6. do c.hamado neoc.lá.6..6.ic.o, a :tal 

pOI1:to que 6ez ltenque.6., alameda-6 palta :todo.6. 0.6. gltande.6. edi6~ 

c.io.6., palta :todo-6 0.6. gltande.6. palác.io.6. ou palac.e:te-6 do Rio de 
Janeilto. E, mai-6 ainda, ao :tempo da Repúblic.a, plantou, em 

1'102, . a ·maiolt alameda que o mundo c.onhec.eu. Luiz Emi.gdio Mello 

Filho lemblta-.6.e que e.6:ta 6an:tá-6:tic.a alameda plan:tada pOIt Pe 

Iteilta Pa.6.-6o.6. c.hegou a meltec.elt um c.onc.ult.6.o il1teltnac.ional do :ti 

po "Mi-6.6. Univelt-6o", c.om a 6an:tá.6.:tic.a pelt.6.pec.:tiva do.6. -6eu.6. qUE: 

:t1t0 ltenque.6. c.olO.6..6.ai.6.. Elta a-6-6im o Mangue, polt:tan:to a Repf: 
blic.a, já c.om um .6.el1:tido de democ.ltac.ia em nO.6..6.a :teltlta, não mai'-> 

c.omo palmeilta.6. ,gualtdiãl.-, de palac.e:te.6 ou -6olalte-6 do Impêltio, 

ma.6. já a .6eltviço do povo, a .6.eltviço do :tltân.6i:to do Mangue do 

Rio de Janeilto I ... ) 

No final de seu discurso, Clarival afirma que nao deseja 

"que as coisas parem em determinada data histórica". Ele diz 

que seu trabalho visou somente o barroco e o neoclãssico cario 

cas, mas "tem a sua continuidade, ã qual nao me posso antepor". 

"Nada cessa no tempo, a própria dimensão do passado serve para 
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uma única coisa, para a prospecçao do futuro. "Não serve para 

mais nada". 

E conta a história da última frase de seu livro, ocorrida 

entre ele e estudantes, ao tempo em que "tinha a rotina de en 

s"ino" : 

Algun.ó me. pe.tz..guntatz..am: "Potz.. que tanto e.1'LtuI.:,"<"a.6J1JO pe..to.ó gtz..! 

gO&, o Se.n~otz.. patz..e.ee. um aeadim..<..eo, .óemptz..e. a pe.n.óatz.. no.ó gtz..e.go.ó, 

eomo .óe. e.le..ó tz..e..6olve..ó.óe.m tudo •.• E patz..a .óe.u eomptz..om..<...ó.óo de. aCE: 

dê..m..<..eo? O que. vie.m 0.6 gtz..e.go.ó que. O.ó outtz..o.ó não p0.6.óam ve.tz..? 

A m..<..nha tz..e..6po.óta e..6t~ no l"<"vtz..o que. O.ó Se.nhotz..e..6 le.tz..ão. Fo..<.. e.xa 

tame.nte. e..6ta: o ..<..mpotz..tante. não ~ 6azetz.. o que. 0.6 gtz..e.gO.6 6"<"z! 

tz..am, ma.6 o que 6atz....<..am agotz..a, aqu..<.. no R"<"o de. Jane...<..tz..o. E ne..6te. 

.6e.ntido que. e.u ve.jo que. a.6 eO"<".6a.6 eont"<"l1uam, e.m nome. do home.m, 

não ne.ee..6.6atz....<..ame.nte. que. .6e.ja o gtz..e.go, ma.6 .ó..<..mple..6me.nte. o ho 

me.m, que. aqu..<.. e..6t~ eomo .6e 60tz..ao gtz..e.go ao .6e.u te.mpo, eomo aeo!:!: 

te.ee.u eom o ptz..õptz..io Le.Cotz..bu.6..<..e.1L, que. ao ehe.gatz.. ao R"<"o e. .6e.n 

t..<..tz.. que. a pe.dtz..a eatz....<..oea, a pedtz..a de. galho, e.tz..a tão be.la e. mai.6 

be.la que. a pe.dtz..a de. Botz..gonha, que aqui .6e. e..6tava ..<..mp o tz..tan do 

loueame.nte., e.le. a.6.ó..<..nalou a eonve.n..<..ê..ne..<..a de. .6e. 6aze.tz.. o gtz..ande. 

e.d..<..{[e..<..o do el~.6.6..<..eo mode.tz..no que. ~ o Mil1i.6t~tz....<..o da Edueação 

e. Cultutz..a, atual Pal~uo da Cultutz..a, antigo M..<..n"<".6t~tz....<..o da Ed!!: 

eação e. Saude, ao .óeu te.mpo. E atz..b..<..ttz..ou, patz..a e..6.6e. e.d..<..{[e..<..o, 

que. .6e. tz..e.6..<..ze.ó.6e. o me.ómo go.óto potz.. e.6.6a pe.dtz..a eatz....<..oea. AI e.n 

tão .óe. 6e.z uma ave.ntutz..a: e.le. qu..i...ó a.6 dua.ó e.mpe.na.ó tota..<...6 eom 

e..ó.6a pe.dtz..a eatz....<..oea, .óuge.tz....<..u e. 60..<.. 6e...<..to. Lue..<..o Co.óta me. tz..e.la 

tou e. Jotz..ge. lMaehadol Motz..e.itz..a tamb~m me. tz..e.lata e. eomptz..ova e..6 

.6e. 6ato, Uma e.mpe.na e.m que. 60..<.. ne.ee.ó.6~tz....<..o, eon60tz..me. Jotz..ge. .óe. 

tz..e.eotz..da, um atz..te..6ão btz..a.óile...<..tz..o ..<..nve.ntatz.. um ptz..oee..6.6o de. 6ixatz.. 

a.6 pe.dtz..a6, ne.66e. ea.óo eotz..tada.6. Potz..que. a6 outtz..a.6 .óão bloe06, 

e.nquanto que. aI j~ 6ão pe.dtz..a.6 patz..a 6aze.tz.. um .6ilhatz.. de. cima 

aba..<..xo. 1.6.60 60..<.. 6e...<..t o com a habilidade. exttz..aotz..din~tz....<..a de. um 

home.m chamado Ttz..onco.óo, cujo .óobtz..e.nome. l1ão me. tz..e.cotz..do,ma.6 que. 
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6ixei »0 meu :tex:to, g~aça~ ã memõ~ia . de ]o~ge Mo~ei~a. E~~a ê 
uma home »agem ,q ue 6aço :tamb êm ao a~:te~ ão q ue ea~ ualme»:te ehe 

':t d 31 ga a ~e~ e~ a o ... 

Foi Octávio de Faria quem, em seu artigo no Jornal Ultima 

Hora, do Rio de Janeiro, do dia 28 de março de 1979, anunciou 

a "Ressurreição do Rio Antigo", nos livros que Clarival acaba 

ra de realizar do "modo mais inexc~.~ivel · que · se possa conce 

ber" ... 

Muitos poderiam ter sido o grande livro de Cla.rival do Prado 

Valladare~, porque muitos produziu ele ante~ de~se Rio Barroco e Rio 

Neoclássico que a Bloch acaba de publicar. Mas não creio que a ne 

nhum de seus trabalhos anteriores - e são notáveis, como Arte e So 

ciedade nos Cemit~rios Brasileiros, O impacto da Cultura Africana no 

Brasi 1, Riscadore~ de Milagres, Artesanato Brasileiro etc.

ele dado tanto de si mesmo, tanto daquele apport pessoal que 

tenha 

nos, 

seus amigos, seus admiradores, há tantos anos reverenciamos quase em 

silêncio. 

Clarival ~ desses raros seres que nos impressionam, nos angu~ 

tiam, chegam mesmo a nos cansar com .a sua precisão, a sua exatidão, 

a sua proximidade da verdade, a sua incapacidade de aceitar o vago, 

o impreciso, o malpensado. Conversando conosco, ele nos esmaga-tal 

a incerteza, o flou, do que muitas vezes queremos dizer, e tal a pe~ 

feição e exatidão com que ele nos devolve o que o nosso pensamento 

tentava formular. Clarival do Prado Valladares me lembra, por esse 

lado, Santiago Dantas. Eram dicionários que punham em ordem e torna 

vam sensíveis nossas vagas e pobres idéias. De Santiago Dantas, ce~ 

ta vez, aprendi eu o que era ritmo (em cinema), depois de uma longa 

noitada em que ele me convocara precisamente para que lhe explicasse 

o que era que nos, fãs de cinema, entendíamos por ritmo. De Clarival 

do Prado Valladares, aprendo eu, reunião após reunião (pois ele émeu 
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diretor na Câmara de Artes do Conselho Federal de Cultura), tudo o 

que devo pensar em matéria de Arte e de muitas coisas da vida inte 

lectual. 

Pois e em ambiente de docênc i a que venbo aprendendo com Clari 

vaI do Prado Va 11 ada res . E creio que de mestre algum - ou de mui to 

poucos - aprendi tanto, e aprendi melhor. Mas, nunca mais e melhor 

do que agora com esse admi ráve 1 Rio Barroco e Rio Neoclissico, sabia 

mente encomendado ao homem certo pelo entio prefeito do Rio de Janei 

ro, Marcos Tamoyo, para a comemoraçio da sua gestio na Prefeitura da 

cidade. 

sio dois volumes de forte análise inconogrifica em que Clari 

vaI, com a sua espantosa lucidez, distingue e separa o que, nos nos 

sos remanentes de cultura, é barroco ou pertence ao neoclissico, is 

to é: o que faz parte do acervo do primeiro Brasil, da cultura exclu 

sivamente portuguesa e nativa, e o que foi acrescentado a partir do 

infcto do século XIX, mercê da influência da Missio Artística France 

sa de 1816. 

Nio sei. dizer qual dos doi.s volumes é mais extraordinário, mais 

ó.elo e rico em testemunhos iconográficos do que nos resta do pass~ 

do. Se o que nos restitui as belezas das igrejas de sio Bento, San 

to Ant5nio, Terceira de sio Francisco da Penitência, G16ria do Outei 

ro, Convento de Santa Teresa, Nossa Senhora de Bonsucesso, Nossa Se 

nhora do Monte Carmelo, Mínimos de sio Francisco de Paula - se as p~ 

ças do Jardim Botânico, Solar de Marquesa de Santos, Santa Casa de 
,.' 

Miseric6rdia, Palácio Universitário (antigo Hospício Pedro I I, Igr~ 

ja da Candelária, Lapa dos Mercadores, Museu Nacional deBelas Artes, 

Casa de Ruy Barbosa etc. 

Nio sou expert no assunto. Longe disso, falo apenas do que 

gosto e admiro. E tudo isso está fotografado, miraculosamente foto 

grafado te sab.emos todos quanto is.so custou ao fot6grafo, adoentado 

no momento ... ) no livro que a visão inteligente de Harcos Tamoyo, 

apoiado na indicaçio arguta de Renato Soeiro, entregou ao saber e -a 
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dRdicação excepcional de Clarival do Prado Valladares. Era um livro 

que devia ser feito, e Marcos Tamoyo logo o compreendeu, a bem do re 

nome e da eficiência de sua administração, ã qual também soe deve cre 

ditar, recentemente, a es.plêndida e curiosa coleção: Hemóda do Rro, 

especialmente o volume 7, de A. Malta, FotograHas do RIO de Ontem. 

Mas .era um · livro que só a arte de um , Clarival do Prado Valladares p~ 

dia realizar. E ele o fez do modo mais válido, mais eficiente, mais 

inexcedível que se possa conceber. 



CAPITULO XI 

As cores de Ubarana 

Estimulada pelo enorme sucesso do livro sobre Lula Cardo 

50 Ayres e tendo como modelo o livro sobre Presciliano Silva, 

que Clarival publicara pela Fundação Conquista, a Odebrecht 

encomendou e patrocinou uma nova edição, fora do comércio, com 

o estudo biográfico e crítico de outro grande pintor baiano, 

aluno de Presciliano: Alberto Valença. 

Em seu prefácio ao livro, Clarival se lembra de Valença 

"ensinando desenho a seu irmão Zezinho, na sala de leitura do 

sobradão da Rua da Poeira n 9 81", casa de seu pai,o Dr. ValIa 

dares, clínico de Da. 01ympia, mãe do pintor: 

... "aLto, magJt.o, ainda moç.o, de c.aheleiJt.a negJt.a ondeada, pe~ 

c.ando c.oJt.e& na e6c.ala do poente. 

Ve vez em ~uando 6alava que ia paJt.a a EUJt.opa. 

Ch.egou, 6ina.tmente, o dia de despecUda na c.a<5a de 6eu ami 

go, o VJt.. VailadaJt.e!l. O a6~oaiho 60i lavado e aJt.eado. A !laia 

de vi'!lita& !l e ab.J"viu, pu.6.eJt.am a!l c.oJt.tina6 de linh.o hOJt.dado, a6 

c.adeiJt.aJ.) e o !l·oóá. de c.etim 60Jt.am de6c.amihadoh, a hala de ja!]: 

taJt. !l'e c.oloJt.iu. de c.ompoteiJt.a<5 Jt.e.c.headas. Chamou-<5 e c.o zil'l.hei 

Jt.a de 60Jt.a, c.opeiJt.o Jt.ec.omendado, hoJt.vete de enc.omenda e tJt.ê!l 

pJt.06essoJt.ef.i de medic.ina de gJt.ande óama. EJt.a uma homenagem me 

Jt.ec.ida ao aJt.ti6ta que paJt.tia paJt.a !le apeJt.6eiç.oaJt. em PaJt.i!l. 
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Chegavam o~ eonvidado~. P~imei~o o V~. Bo~ja eom o V~. 

Pi~ajâ. E~~ou me lemb~ando: e~a o au~om5vel do V~. Bo~ja, um 

vi,ó~o,óo Bui'efl, de ehonê~ e ajudan~e, V~. Bo~ja ' e VII... Pi~ajâ 

no.6 banquinho,ó de dob~a~, e a,ó ,óenho~as, ,enehapeladas, a~~i~, 

solene,ó. Havia um va~o de nlo~, pa~a uma ' ~o~a ve~melha, bem 

no meio do ea~~o, no ~eeo~to do baneo da n~en~e. 

O~: Valenç.a~: ehega~am eom algum , a~~a.6.o, em ea~~o alugado, 

eom o~dem de e~pe~a~. 

E~'~ou vendo Vona Olympia, 0~9ulho~:a do nilho a eaminho da 

nama, no mome n~o em que de,ó emb~u.lhava. UbaJiana, ' aq uela 

p~aia en~~e Ama.~alina e Pi~uba, ~ingida de poen~e. 
linda 

E~a um p~e~ente dela pa~a o ~eu midieo, um quad~o que o 

nilho nize~a hi meia dúzia de ano~, que ela gua~dava eom ea~ 

nho pa~a da~ a quem me~eee~~e, a quem dela euida~'~e enquan~o 

o nilho a~~i,ó~a .6.e ape~neiç.oava. 

Naquela noi~e o quad~o oeupou o luga~ de hDn~a, i~to i, o 

~ o nâ, bem no een~~o. To do~ viam, iam e voltavam, eomentavam 

e Uba~ana impe~ava. 

Fiquei a~~untando aquela~ eo~e~ enquanto o~ g~ande~ jal'l.t~ 

vam. Logo ap5~ 60i o ' ~oma~ benç.ã.o ao~. mai',ó velhos e ~ egui~ 

pa~a o qua~to de, do~mi~. No dia ~eguinte nui ve~UóaAana, ai~ 
da no eent~o do ~06i. Ab~ a.6. banda~' de uma ~aea.da e a luz 

aeolLdou a~' eo~e.6 de Uba~ana. Que eoi~, a li,nda! Ap~endi. Nun 

ea mai~ deixa~i' a de p~o eu~a~ Uóa~ana no po en~e de eada dia. 

******* 

Nunea mai~ v~ Valenç.a. Tan~o.6. ve~aneio.6. ~e pa~~a~am, ~em 

ve~ Ub.aJiana. 

Qua~, e dez ano~ no Reei6e, não apaga~am Uba~ana da lemb~a~ 

ç.a. Aquel~ quad~o me en~inou a ve~ o anoiteee~ em eada vida. 
-Po~ que e que o óim de eada vida aeo~da a lemb~anç.a do.6 out~o~ 

eomo a~ eo~e~ do e~ep~ eulo? 
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Um dia., em J 9. 47, meu.6 úlmão.6 me c.ha.ma.Jta.m pa.Jta. a. cUvi.6ão do.6 

teJtên.ó que Cla.ltic.e, empobJtec.ida., deixa.Jta.. Não.6e tJta.ta.va. de 

neJta.nça., nem .6iqueJt de pa.Jttilha., ma..6 de teJtên.6. 

E l~ e.6ta.va. Uba.Jta.na., nova.mente, bem no meio de um.606i. 

Não di.6.6e uma. pa.la.vJta.. Meu.6 iJtmão.6 di.6.6eJta.m: e.6te ê o .6eu 

qua.dJto . . E a.quele poente voltou a. impeJta.Jt .6ob!te 0.6 meu.6 olho.6, 

a. c.a.da. dia.. 

Pa.Jta. a.c.oJtda.Jt 0.6. meU'-> mOJtto.6 e pa.Jta. não me dei.xa.Jt a.doJtm~ 

CeJt. NeJll.6ú.6..e ê pintuJta., OO.Ú .. MO ê.. SeM e.6t~ qua.çjJto unn mi.6teltio.6a. e.6c.E: 

A~.!l de: valoJte.6 c.om a.·. qu~, 'sem o .6a.beJt, a..6.6.umi a. men.6·uJta.çao de .tantO.6 

outJtO.6? SeJt~ e.6te qua.dJto o 6eJtJtete em bJta..6a. que me ma.Jtc.o~ p! 

Jta. .6empJte, e que ta.nto me c.ompJtomete, me c.on6unde e nem mepe~ 

mite teJt c.JtitêJtio.6 e.6têtic.o.6 ma.i.6 .6 eguJto.6, ou ma.i.6 .tJta.nqlU..l0.6? 

Teltia. .6ido ele que me di.6 . .6e que, pa.Jta. 6a.zeJt uma. pintuJta., 

pJtimeiJto ê. pJtec.i.6o .6a.beJt c.omo 6a.zi-la., .6egundo i teJt a.lguma. 

c.oi.6a. pa.Jta. dizeJt a.tJta.vê.6 dela., depoi.6 hi de . .6e liga.Jt c.oi.6a.c.om 

c.oi·.6a., e 6ina.lmente deve ha.veJt a. Jta.za.o, o .6:ina.l do tempo, !te 

6letido . 

. PoJtêm não do tempo do.6 outJtO.6., a. da.ta. do.6. 6igu!tino.6 que 

vim de 6oJta., ma..6 ° de .6i pJt5p!tio, do meio em que &e vive, da. 

na.tuJteza. que .6e ve. 

******* 

Foi di6I.c.il pa.Jta. mim 6a.zeJt e.6.te livJto. EntJte m-<.m e Va.len 

ca. ha.vid 'UbdJta.na.. 

Como a.na.li~a.Jt Va.lença. óoJta. da. e.6.c.a.la. da.quele c.JtepÚóc.ulo que 
b .J : . 1 d ~ . .. b ? 3 5 e-t.e um lU. a. n e z , e que e.6 -{.-<. n o u a. m-<.m, .6 em ° .6 a. . e!t · 
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D. Marcos Barbosa escreveu no Jornal do Brasil de 6 de fe 

vereiro de 1981 uma crônica em que traça um paralelo entre "ela 

rival e Valença", a propósito do livro: 

Tenho na I:listória da Igreja uma data predi.leta, nao só pelo que 

significa, mas por ser fáci 1 de reter: 1111. Nesse ano um jovem fra~ 

cês de nome B.ernardo, arreb.anhando i.rmãos, primos e amigos', foi bater 

is portas do Mosteiro de Cister, de onde sairia em seguida para fun 

dar um outro. E o monge, tão sensível i beleza, que dominou o seu 

s~cul~ com &ua pena e palavra, tendo cbegado a um claro vale, Clair 

, vaux, ergueu ali o novo mosteiro, enquanto o vale, a que deu o nome, 

o batizou em seguida: Bernardo de Claraval. Não sei se Clarival de 

corre do nome de santo. Mas o amigo que tenho com este nome junta

lhe ai.nda um prado e de novo um vale cheio de ares: Clarival do Pra 

do Valladares.Nenbum crítico de arte, portanto, seria mais indic'a 

do para apresentar-nos a obra de um paisagista cujo nome, ainda po~ 

co conheci,do do grande público, s,ugere igualmente abertura e vale: 

Alberto Valença. 

Sem dúyi,da Alberto Valença nao foi, apenas paisagista, como pr~ 

va exub.erantemente o livro agora a ele consagrado, onde se alternam 

com as paisagens não poucos interiores e esplêndidos retratos, como 

o do jovem da sobrecapa. Mas, a paisagem, a paisagem pintada em plein 

air será o mai,s alto e constante em .sua obra. Presciliano Silva, ao 

voltar da Europa, influenciado pelo impressionismo, embora não tenha 

sido propriamente mestre de Alberto Valença, o inicia na pintura a 

c~u ab.erto, como o próprio Alberto declara: "Comecei com Presciliano 

em 1913 a fazer manchas plein air, por aí. .. " Mas enquanto, como ob 

serva Clarival, Presciliano volta I~ elaboração refinada de atelii, 

Valença assumia para sempre a pintura direta, no local, ao modo do 

. plein air, qualquer que fosse o assunto ou objeto". E Clarival co 

menta ainda, com grande acerto: "Dessa divergência, definitiva e pr~ 

funda, a pintura brasileira exercida por esses dois artistas só teve 

a lucrar. Por sorte um não seguiu o outro na seqüência de mestre e 



.220. 

discfpulo, mas na seqüência de dois contemporâneos que tomam diferen 

tes rotei ros para mar,car o tempo com seus timbres". 

Nesta altura percebo que comecei a história pelo meio, sobretudo 

se considerarmos que Alberto Valença ainda é menos conbecido quePres 

ciliano Silva, divulgado inclusive por outro estudo de Clarival, de 

dois anos atrás, em edição quase semelhante à de agora quanto ao vo 

1 ume, i 1 us't rações e acabamento. 

Alberto Valença, que conta boJe 90 anos de j'dade, mas' pode acom 

panhar inclusive o trabalho de Clarival, nasceu em Alagoinbas, Esta 

do da Bahia, transferindo-se depois para a Capital, onde teria o mes 

mo mestre que já ensinara pintura a Presciliano, Manuel Lopes Rodri 

gues, chamado aliás um Mestre Inesquecfvel no estudo que lhe consa 

grau minha cara amiga Marieta Alves ••. 

o livro - ALBERTO VALENÇA - se compoe de 11 capítulos e 

131 ilustrações, distribuídos em 36Q páginas. E só Clarival 

sabe o caminho que percorreu e o quanto lhe custou para "fazer 

dele (Valençal uma lâmina de microscópio e vê-lo na estrutura 

de seu fundamento, sua origem, a seiva que o percorre, o qua~ 

1 . . f" 3S to ne e V1Ce]OU e o quanto eneceu ... 

O Barroco , nos t e'mpl os nordestinos 

Clarival já se achava engajado num projeto de grande enveE 

gadura encomendado pela Odebrecht, desde 1978, quando, em ini 

cios de 1981 foi procurado pela mesma Organização, para fazer 

um livro com parte do acervo já documentado no Nordeste, que 

Clarival denominou: Aspectos da Arte Religiosa no Brasil. 
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Em seu preâ:mbulo, Clari vaI deixa claro que o livro "não 

pretende vencer o assunto, pois ele é monumental e majestoso" 

e que é "um desafio, inda mesmo que se ocupe, prudentemente, 

de poucos exemplos distribuídos entre Bahia, Pernambuco e Pa 

"b 36 ral a". 

"A gJtavidade do de.6a6io e.6.:tá no 6ato de inc.lu.iJt, en:tJte os 

alvo.6 endeJteçado.6, a mai.6 · impoJt:tan:te exemplaJtidade do baJtJtoc.o 

no Jtde.6·:ti no , no peJtc.uJt.6 o de tJtê.6 .6 éc.ulo.6 e no envolvimen:to do.6 

mai.6 no tã. vei.6 mo nume n:to.6 Jteligi 0.6 0.6 blLa.6ileiJto.ó. 

Foi-no.6 peJtmJ..tJ..do aboJtdaJt livJtemel1te o tema, moldando o 

tJta6alho de ac.oJtdo c.om a c.ole:ta da do c.umentação 60togtzE.6ic.d. po~ 

.6Zvel de JteaLi.zaJt-.6 e no peJtZo do de q uatJto me.6 e.6 . ObJta.ó de Jte.6 

:tauJtação em c.UJt.60 invibJ..alizaJtam a abcJtdagem de J..gJteja.6 e c.on 

. ven:to.6 de maJtc.an:te .6igni6ic.ação. 

A abJtangênc.ia temátJ..c.a lJ..mi.tou-.6e ao.6 a.6pec.to.ó de aJtqu.i:t~ 

tuJta, de e.6 c.ultuJta L:talha e imagJ..nátia 1., de pJ..ntuJta Lpainéi.6 

de 60ILJto e paJtietai.6 L de azulejatia L.6illi.aJte.6 em "tapete.6" e 

nallJta:tivo.6 hagiolõgJ..c.o.61 e da oUILJ..ve.6arvi.a em pJtata e oUJto de 

alg u n.6 c.J..m éli 0.6 . 

o e.6tudo pJtOc.uJtou a.6pec.to.6 meno.6 cü.vulgado.6, pJte6eJtindo a! 

.óe.6:taJt a c.utio.6J..dade .6ohJte de:talhe.6 il~ édito.ó ou pelo meno.ó po!!:. 

c.o apaJtente.ó no.6 tex:to.6 c.lá.ó.6ic.o.6 ..• 

... ApJtaz-no.6, c.omo autoJt, a even:tualidade de .6omaJt c.omo 

exemplo no enc.aJtgo de levan:taJt e enaltec.eJt a.6pec.to.6 da aJtte 

Jteligio.óa no BJta.6il, POUc.o dJ..vulgado.6, do legado aJttZ.6-:tic.o do 

NcJtde.6te hJta.óileJ..Jto. 

Sob c.JtJ..tétio hi.6tôJtJ..c.o dJ..Jt-.6e-J..a, mai.6 pJtec.J...6amen:te, do l~ 

gado aJttZ.6tJ..c.o JteligJ..o.6o poJt:tuguê.6 no BJta.6il, ma.6 e .6abJ..do, 

a:tJtavé.ó da pJtôptia hi.6tôJtia, que em bJt€.ve tempo o me.6:tiço bJta 
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~ilei~o jã alcançava ahcen~ao na4 o~den~ ~eligio~a~, coexihti~ 

do i~mamente com o~ de o~igem eu~op[ia em igual tempo ab~ahi 

lei~ado.õ. 

o ~econhecimento de~.ta ve~dade ~, oc.iolõgic.a, v~6icãvd na~ 

b. ~eve.õ. inno~maç.õe~· biog~á.nic.a.õ de no~~: o~. a~ti.~ta~ ~· etecenti.õ 

ta.õ, ~eL[gio~o.õ ou laico~, pO~hihiLita-no~ imagina~ o â.nimo 

da p~o duç.ão a~tZ~tic.a at~avé~ do culto do divino, ú.nic.a pe!!; 

mi.õ~ão de liv~e gahto pe~ante a Lei da P~agmá.tica de 1705, em 

plena e~a de colônia. Não di~pomo~ de out~o caminho pa~a en 

tende~ o nulgo~,. o luxo dadoã.~ con~t~uç.õe~. ~eligio.õa.õ, i.õto 
-e, ao culto do divino que dehhe modo no1. o e~coadou~o da ~~ 

queza em pa~te devolvida, ou ~etida, na p~õp~a o~gem. Nenh~ 

ma out~a ~azã.o explica~a o vulto e a g~andeza entehou~ada na 

rg~eja do Colégio da Companhia de Jeh.U.õ, em Salvado~, nem o 

p~imo~ dah conht~uçõeh n~anci.õ canas no dehte~~o da Pa~aZba, ou 

na.õ de Iga~açu de Pe~nambuco ou na e~panto.õa cidadela de clau 

.õu~a n~ancih cana da.õ Cla~.õha.õ, emSalvado~, o p~imei~o e 

maio~ cenõbio pa~a n~ei~a.õ con.õt~uI.do em te~~a.õ· ame~icanah. 

E.õte liv~o - todo.õ já. pe~cebe~am . - apena.õ toca de leve o 

a.õ.õ unto, ma.õ tenta ~evelá.-lo, at~avé.õ de algun~ detalhe~ MqU:!:. 
tetu~aih, deco~ativo.õ e iconog~á.nic.Q.õ, que e~tavam pouco denun 

ciado.õ em pub.licaçõe.õ p~ecedente.õ. ,,36 

Para atender a solicitação da Empresa que vinha patroc~ 

do seus últimos projetos, Clarival distribuiu a tarefa de do 

cumentação fotográfica por duas equipes: ã primeira, a do fo 

tógrafo Januário Garcia, coube realizar roteiros de monumen 

tos na Bahia, obedecendo a um programa previamente traçado p~ 

lo autor "visando a evidência ou a ênfase de detalhes de obras 

desses acervos"; e, ã segunda, a equipe do autor, coube o de 
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sempenho de documentar aspectos da arte religiosa em outros 

monumentos da Bahia, de Pernambuco e da Paraíba . 

... "Foi p~op5~i~o, no pnoje~o de6~e livno, evi~an ~odo o 

e4~ene5tipo do~ monumen~o~ e6~udado~. Veja~~e, na~ ano~aç~e~ 

bibliogná6iea~, quan~o~ e~~udio~04 e doeumen~adone4 n04 pnee~ 

dem no ~ema. Pne6enimo~ a~~umin a di6ieuldade maion, a 6im 

de a~ingin o alvo de eada a~~un~o, a in~imidade da obna a~é 

nevelá-la em ~eu~ de~alhe~. 

Se 6o~~e ~imple~ doeumen~ação 60~o9ná6iea, a eanga de ~n~ 
ballto 4 enio. bem menon. Ma~ ,não há eomo di46ançan o e4 pZni~o 
de inve4~gação da na~uneza e~~é~iea eon~ida . no~ de~alhe4 ano. 

li4ado4. Tnaz~-lo~ pano. den~no de um livno, página a página, 

dando ao lei~on uma nova vi~ão daquilo que, ~alvez, ele veja 

~odo dia e, me4mo a~~im; ~o pon gnaça de4~e impae~o pa44e a 

e~:timan o que po~~ui e que deve e~~an ~ob 4ua guanda. 

Há uma palavna do jangão modenno que. não deve~ia u~ pon 

aqui: eon~eiel1~izan. Ma~ não hi;. outno jei~o. Valemo-no~ de~, 

~a loeução pano. eobnan o mai~ ~imple~ do~ devene~ - zelan p~ 

lo bem eomum, zelan pelo pa~nimônio de ~odo~, ponque a hi~~5 

JU:a pnova que e~~e bem,. de~peneebido de quem o pO~.6ui, e ea 

paz de 4alvan naç~e~ in~eina~, quando Cle~o, Laque.6i~ e A~no 

po~ ~e di~p~em . a 6ian, dobnan e eon~an a meado. da Hi~~5nia." 

Mais adiante ele afirma que "foi erro grave, em toda nos 

sa história, até o ano de 1937, o desprezo por tudo o que era 

o passado": 

... "Na nealidade o pa~~ado bna~ileino boi ~ eJ1do 4epul~~ 

do, eon~inuamen~e, pelo ânimo de pnogne~~o. No eun~o do~ ~e 

eulo~ XVII e XVIII, a~ eon~~nuç~e~ a~~uminam ~unpJLeel1den~e go~ 
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to de mode~nidade, inelu~ive quanto ao a~blt~io de inova~em 

~oluç~e~ e~t~utu~ai~ e e~tilI~tiea~. 

Vete~minado.6 hi~to~iado~e~ de a~te têm ~e dedieado ao eon 

6~onto do~ templo~ e~igido~ no B~a~,il eom o~ , ~- e~ modelo.6 de 

o~gem. Vi~am, poi~, ~ubmetê-lo~ ao diagnô~tieo da eôpia e 

da di.:~to~çã.o. Ent~etanto, nô~ p~e6etimo~ a~~umi~ uma eonduta 

i'ntei~amente dive~~a eon~ide~ando o me.6mo ponto de pa~tida, i§.. 

to ê, o modelo de o~gem. 

Ao invê~ de eon~, ide~a~ o quanto ~, e ali,..s.emelh,am ao p~otõt!: 

po, p~e6eJúmoli a~~inala~ nele~ ' o quanto dive~gem~ o quanto ~! 

6o~mulam" o quanto ~enovam na c.onqui~ta de uma nova linguagem 

plã.6tiea e e~têtiea, ~omente po~~Ivel ã eontingênc.ia ~oeiolô 

gi'ea b~a~ilei~a. 

Nã.o que~emo~ glo~6iea~ o nativo, ma~- o b~a~i'leiAo na.6c.i 

do em qualque~ pa~te, todavia ~omente aqLÚ ~edivivo pa~a da~ 

o lieu ~eeado." 

o autor afi rIDa , ainda, no final de seu preâmbulo que o "t~ 

ma deste livro apenas está iniciado. Resta muito, certamente 

algumas vidas de futuros estudiosos, para decifrar cada prop~ 

sito e transcendência." 

Na apresentação do livro, a patrocinadora - a Construtora 

Norberto Odebrecht - conta parte do histórico de suas edições 

de arte e abre ao pGblico, pela primeira vez, sua intenção de 

conduzir as publicações-brinde sob seu patrocínio, para edi 

ções definitivas liberadas ao mercado livreiro. 
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Guarany e Alhert Eckhout 

No mesmo ano em queClarival publicava Aspectos de Arte 

Religiosa no Brasil, eram editados dois livros com textos en 

saísticos de sua autoria. O primeiro, Guarany - 80 anos de 

51 carrancas, em co-autoria com Paulo Pardal, traz : um estudo 

de nosso mestre "Sobre o comportamento arcaico no Médio São 

Francisco", da maior importância para o aprofundamento da te 

se do autor, referida anteriormente no capítulo "O comport~ 

menta Arcaico Brasileiro", dessa dissertação. 

No segundo, Albert Eckhout - Pintor de Mauricio de Nassau 

no Brasil 1637/1644,52 o propósito de Clarival é o de "ahor 

dar um determinado caso, o do pintor de g~neros e de paisagem 

Albert Eckhout, nascido em Groningen, Holanda, no ano de 1610 

e lá falecido em 1665. Integrou a corte do Conde João Maurí 

cio de Nassau-Siegen, nos quase oito anos em que este gove! 

nau o Brasil Holandês administrando a Companhia das fndias -Oci 

dentais. Quer dizer que Albert Eckhout, jovem desenhista e 

pintor, gastou aqui o melhor de sua mocidade e de seu amadure 

cimento, entre os seus 27 e 34 anos de idade. Era conviva de 

João Maurício ~ o governador do Brasil Holandês, juntamente com 

o outro pintor Frans Jansz Post, mais moço que Albert apenas 

dois anos, enquanto o Conde e futuro Príncipe estava nos seus 

. - ,,52 trlnta e tres anos. 

Nesse livro, Clariva1 nos mostra de forma magistral que 

"uma coisa é saber da história segundo historiadores, e outra 

é vê-la através dos olhos que a viram". 
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"PoJt mai<5 ve.Jtdade.iJto que. pO.6.6a paJte.c.e.Jt um doc.ume.nto, poJt 

mai<5 nltida que. .6e.ja uma c.Jtônic.a e. poJt mai.6 Jte..6.6onante. que. .6~ 

ja uma tJtadição, nada .6e. a.6.6e.me.lha ã pintuJta 6e.ita poJt que.m 

ape.na.6 de.ie.jou de.ixaJt paJta o .6e.mpJte. a image.m poJtventuJta c.on 

te.mplada. 

EEpe.c.ialme.nte. quando um pintoJt não e..6tava a <5eJtviço de. um 

gO<5to dominante., ma.6 c.a.6ualme.nte. dotado da libe.Jtdade. que. e.Jta 

dada ãque.le..6 que. .6e e.nc.aJtJte.gavam de. Jte.gi.6tJtaJt a "natuJte.za de. 

um no vo mundo. 

Aque.le..6 que. não de.pe.ndiam de. mode.los c.onve.nc.i"onailJ., .de. c.0E! 

pO.6içõe..6 e. pO.6tuJta.6 be.m c.ompoJttada.6 e., ou, de. ugido.6 padJtõe..6 

i c.o no 9 Jtã. 6i C. 0.6 a .6 e.Jtviço de. te.ma.6 Jte.ligio.6 0.6 . ,,52 



CAPITULO XII 

Nordeste Histórico e Monumental 

Em princípios de 1979, o Vice-Presidente Executivo da Cons 

trutora Norberto Odebrecht - Eng 9 Emílio Alves Odebrecht -con 

su1tou C1ariva1 sobre a possibilidade de vir a realizar uma 

obra sobre o Nordeste, comparável à que o autor realizara p~ 

ra o Rio de Janei ro, com os volumes "RIO BARROCO e RIO NEOCLÃS 

SICO. 

A experiência que o autor tivera, em 1978, com a pub1ic~ 

çao desses dois livros, comprovara a viabilidade de sinteti 

zar extensos capítulos de rico passado histórico para,através 

de documentaçio iconográfica,discernida sob rigoroso critério 

crítico e suprida com textos de legendas, se recuperar e mos 

trar, em nível de impacto, a lmagem cultural de uma regiio. 

No projeto que apresentou ã empresa patrocinadora,o autor 

afirmava que a temática dessa obra intencionava visualizar a 

imagem de um NORDESTE HISTORICO E MONUMENTAL, que verdadeira 

mente existia, e que, até o momento, ainda nio fora evidencia 

do através de uma documentaçio iconográfica (.fotográfica} dis 

cernida, dirigida e enfatizada. 

"O acervo artístico do Nordeste - ~·ali.entq\7a - cresce e 

atinge individualidade estilística e esta é uma das razoes ina 

parentes que requerem ser estudadas e ena1tecidas".4 
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Por outro lado, o autor advertia que o comportamento cul-

~ural nordestino devia ser estudado e demonstrado cautelosa 

mente. Isto porque, se de um lado tínhamos exemplos de edifi 

caçoes e obras eruditas coloniais, sediadas na metrópole (Ci 

dade do Salvador, na Bahia) em Olinda e Recife~ com lavra de 

artífices colonos de grande tirocínio em arquitetura, escult~ 

ra e · pintura, de outro lado, como nos centros menores, verifi 

cávamos defasagem mais evidente. 

Mas este aparente empobrecimento, segundo o autor, não cor 

respondia à carência de criatividade. Nada fora capaz de im 

pedir notáveis exemplos de trabalhos de grandes forros e pai 

néis em Penedo (Alagoas), em Maroim, São Cristóvão e Itapora~ 

ga (Sergipe), em Aquiraz (Ceará), em Cachoeira,Belém, Santo 

Amaro e São Francisco do Conde (Bahia), e em numeros·as' outras 

localidades . 

. 0 autor afirmava, ainda, que num aspecto valia a pena es 

tudar-se a arte contingente do Nordeste: "Na arcaização que 

se nota sobre a prototipia do barroco, quando este se divul 

. ga, pelos religiosos, no Nordeste, em nada amputando o compor 

tamento cultural que se afirmaria digerindo os modelos para 

transformá-los em estilo regional".4 

Outro aspecto que a obra de Clarival Valladares se prop~ 

nha era a do alcance da informação e da comunicação visual. 

Ele afirmava que a informação so tem validade quando ampa 

rada por um texto de probidade e quando exemplificada pela 



.229. 

imagem a ,que está se referindo. E e por isso que a maior pa! 

te de seus livros trazem sempre um 'texto documental narrati 

vo, descritivo e interpretativo equilibrado com o texto Vl 

sual. O autor constumava advertir que o "texto discursivo de 

ve corresponder ao texto visual".12 

No caso do Projeto NORDESTE HISTORICO E MONUMENTAL, que 

previa inicialmente a edição de tr~s volumes, com cerca de 

500 páginas cada, compreendendo um total de 1.500 fotografias, 

o alcance de informação e de comunicação visual pretendido e~ 

teiava-se na iconografia vetusta (no Estranieiro e no Brasil) 

e nos remanescentes de construç6es militares, laicas e reli 

giosas, conservada em sua apar~ncia. 

O autor foi mais longe do que pretendia ' no projeto ini 

cial: em Teresina, no Piauí, ele documenta e estuda um monu 

mento - a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes construído in 

teiramente pela comunidade do Bairro Vermelha, entre 1960 e 

1980. 

Como em todas as viagens realizadas para documentação ic~ 

nográfica dos monumentos nordestinos, nós também entrevista 

mos as pessoas locais e realizamos algumas pesquisas de cam 

po, para embasar o que estávamos fotografando. No caso da 

Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, entrevistamos a Profa. AI 

denora Maria Vasconcelos Mesquita, da Universidade Federal do 

Piauí, autora do livro Santeiros do Piauí, fonte importante 

para o conhecimento de dez escultores populares daquele Esta 

do. 
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A documentação realizada na Igreja de Nossa Senhora de 

Lourdes foi publicada no Volume I do livro NORDESTE HISTORICO 

E MONUMENTAL, em 1982, e despertou enorme interesse entre os 

estudiosos do assunto. De tal forma que nossa entrevista, no 

Piauí, foi publicada na íntegra, na parte de Bibliografia Co 

mentada e Referenciada, no Volume 111 do referido projeto, edi 

tado em 1983. Era intenção do autor que os estudiosos da ar 

quitetura brasileira pudessem, através dessa leitura, ratifi 

car o "surpreendente evento da construção dessa igreja, como 

obra ímpar da arquitetura popular", que e-1e concei tuou como 

" - d .. .. . . ~ . " 12 uma construçao o genulno esplrlto comunltarlO . 

Uma escola de editoração 

Nossa participação nesse projeto remonta a 1968, epoca em 

que vo1t~mos do exílio e começamos a trabalhar numa revista 

de cultura e numa galeria de arte, onde C1ariva1 era um dos 

diretores. 

Nos quatro anos que trabalhamos para Cadernos Brasileiros 

e para a Galeria Goe1di, como assistente de C1ariva1, tivemos 

a ventura de formar bom nível de conhecimento de gráfica eedi 

toração. 

Ambas - a revista e a galeria - eram mantidas pelo Insti 

tuto Latinoamericano de Relações Internacionais, com sede em 

Paris, sob a direção de Louis Mercier Vega. Suas atividades , 
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no Brasil e na Argentina (onde era editada a revista Mundo 

Nuevo) foram ~encerradas em 1971. 

Nosso aprendizado em editoraçio fez-se, portantd, nesses 

quatro anos, entre 1968 e 1971, e no tempo da tipografia, da 

clicheria e da linotipia. Trabalhivamos duramente para man 

ter a periodicidade da revista, que era bimestral. Tínhamos 

que contratar autores dentro· dos temas programados para cada 

ediçio, fazer o cronograma, a revisio, a paginação da revista 

e a organizaçio de toda a matéria para a entrega à gráfica, 

em tempo hábil. Em seguida, fazíamos o acompanhamento dos tra 

balhos gráficos, operando dentro da tipografia, entre -oper~ 

rios que nos ensinavam, a cada ediçio, os atalhos para sup~ 

rar os prob.lemas que iam surgindo. Essa foi a nos·sa escola 

de editoraçio. 

Em 1971, quando Cadernos Brasileiros e Galeria Goeldi fo 

ram fechados pelo ILARI, começamos a lecionar nas Faculdades 

de Ciências políticas e Econômicas do Rio de Janeiro (Cãndido 

Mendes - Praça . XV) e a fazer alguns biscates - traduções, tex 

tos, etc. 

Chegamos a pensar em fazer carreira universitária. Em 1972, 

fomos convidados pelo Prof. Carlos Lessa a integrar o corpo 

docente da Faculdade de Economia da Universidade Federal Flu 

minense, em tempo integral. Na ocasiio, as instituições fede 

rais exigiam o famoso "atestado políti.co", que nio nos foi co.!! 

cedido. Clarival lutou muito para consequí-lo, junto a seus 
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conhecimentos na ireagovernamental. Mas, nosso passado poli 

tico e a "rescidiva" (uma prisão em meados de 1971) fizeram com 

que as "autor.idades" ficassem irredutíveis. 

Assim, de 1972 a 1976, ano em que fomos admi tidos na Constru' 

tora Norberto Odebrecht, percorremos: um caminh.o variado, nos 

mercados carioca e paulista, em busca da sobreviv~ncia: desde 

editoras, como a Delta Larousse e a Bloch, onde trabalhamos 

no Departamento de Pesquisa sob a chefia de Moniz Sodré, até 

uma trading, passando por duas empresas de cigarros ... 

Em princípio de 1979, quando o Projeto NHM de Clarival 

foi aprovado pela Diretoria da Odehrecht, n6s ji estivamos tra 

balhando na Coordenadoria Editorial da empresa, editando alg~ 

mas de suas publicações institucionais. 

o convite de Clarival, para ' participar do projeto, era um 

desafio, e, na época, consideramos virias fatores s'qm os quais 

não teria sido possível levar adiante um programa editorial 

dessa magni tude. De um lado, tínhamos uma empresa dé mérito com 

vontade e capaéidade de arcar com o patrocínio. Do outro, um 

historiador de arte nordestino, com um trabalho da maior se 

riedade, realizado e consagrado; o único historiador das ar 

tes brasileiras, talvez, com erudição e discernimento para en 

frentar essa tarefa. 

Mas tínhamos que levar em consideração alguns fatores ne 

gativos, entre eles, a precária saúde do autor e o pouco tem 

po de vida que lhe restava. Assim, seu coordenador editorial 
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teria que ter um envolvimento total no projeto, a ponto de, d~ 

rante um longo período, anular sua vida pessoal. 

Pesamos tudo na balança e, do lado positivo,acrescentamos 

a oportunidade unica de passar pela Universidade de Clarival. 

Hoj e podemos falar em "opção acertada" e de um verdadeiro "cur 

so de Mestrado em Editoração". Mas, nos idos de 1979, o que 

fizemos mesmo foi conjugar o verbo "apaixonar-se por um proj~ 

to", incorporar o substantivo "obsessão" e, naturalmente, tr~ 

balhar de 16-18 horas por dia, inclusive aos sábados e aos do 

mingos ... 

No decorrer dos trabalhos para executar esse projeto mon~ 

mental, passamos a perceber e a conhecer uma única certeza: a 

de que esta era uma das únicas e últimas oportunidades de do 

cumentar e de pesquisar, de forma discernida e corretamente 

dirigida, o patrimônio histórico e artístico do Nordeste. Co 

mo dizia o nosso amigo Pedro Novis - "Clarival é um dos últi 

mos humanistas brasileiros vivos". Passado o momento de reu 

nir um autor como Clarival, uma Organização, como a Odebrecht 

(e uma equipe de editoração com a garra necessária a um proj~ 

to dessa natureza) teríamos que esperar mais 20 ou 3Q anos p! 

ra surgir uma nova oportunidade. 

Daí a 20 ou 30 anos o que teria sobrado do patrimonio ar 

tístico do Nordeste? Qual a história que poderíamos 

para os nossos netos e bisnetos? 

contar 
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o Projeto inicial foi, na realidade, desdobrado em quatro 

volumes. O primeiro e~o segundo (este, na verdade, um simples 

adendo do primeiro) foram publicados em 1982. O terceiro, no 

final de 1983. O quarto, que o autor não terminou, deverá ser 

editado nos próximos três anos. 

O primeiro volume - o NHM I - faz uma análise iconográfi 

ca histórica e crítica dos monumentos arquiteturais, escultó 

ricos e pictóricos do Nordeste brasileiro, compreendendo os 

Estados do Maranhio, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraí 

ba e Pernambuco (Itamaracá, Goiana, Igaraçu, Tej ucupapo e Olin 

da). Tem 794 fotografias do autor e de seu assessor 

Antonio do Prado Valladares. 

Marcos 

O segundo volume - o NHM 11 - se compõe de um disco com 

Ternas Nordestinos na Música Erudita Contemporanea brasileira 

de Marlos Nobre, Villa-Lobos, Guerra Peixe e Nepumuceno, inte! 

pretados pelo pianista Mig~el Proença, e de um fascículo que 

acompanha o disco, com ensaios do his.toriador de música Vasco 

Mariz, da musi~óloga Mercedes Reis Pequeno e do autor do pr~ 

j eto, Oarival do Prado Valladares. 

O terceiro volume - o N~1 111 -, continuação do volume I, 

abrange os Estados de Pernambuco (Recife, Jaboatão e Cabo de 

Santo Agostinho), Alagoas (Maceió, Deodoro e Penedo) e Sergi 

pe (São Cristóvão, Divina Pastora, Santo Amaro das Brotas, La 

ranjeiras, Comandaroba, Estância). Tem 743 fotografias do au 

tor e de seu assessor e neto, Marcos Ant5nio. 
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o quarto volume . - NHM rv - continuação dos' .volumes' r e 

r r r, deverá ser edi tado pela Odebrecht, nos próximos três~ anos, 

e compreenderá os principais monumentos históricos do Estado 

da Bahia, com maior ênfase nos da cidade do Salvador e nos do 

Recôncavo. 

- • - • - • • ""!"' - • ~. • • • - • _ . 

A execuçao ' do Projeto NHM, até a elaboração dos ,- volumes 

r, rr e rrr, foi dirigida pelo próprio autor e compreendeu duas 
-

fases distintas: a de pesquisa de campo e documentação foto 

gráfica (que estamos chamando de fase de produção) e a de edi 

toração propriamente dita. 

A fase de produção dos NHM r, rr e rrr compreendeu a doc~ 

mentação fotográfica, pesquisa, ' consultas a historiadores e 

estudiosos (no Rio de Janeiro e em todos os Estados do Nordes 

te) e a elaboração de textos. 

o coordenador editorial , nessa fase, tinha a função de as 

sessor ' do autor e de elemento de ligação entre este e a en 

tidade patrocinadora. Assim, 

coordenava, previamente, todos os contatos a serem fei 

tos nos locais determinados no Projeto, a cada viagem; 

. relacionava os objetos indicados para a documentação; 

. previa todas as necessidades locais para execuçao do p~ 

jeto e buscava soluções para elas; 
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levantava as despesas previs tas e obtinha autorização da 

Patrocinadora para os adiantamentos; 

elaborava o cronograma de trabalhos de cada viagem; 

· administrava todos os pagamentos referentes a cada via 

gem; 

· assistia ao autor do Projeto em todas as suas necessida 

des, a cada viagem; 

· realizava pesquisas locais, com gravaçao, com autorida 

des eclesiais, professores universitários, artistas, co 

lecionadores e com pessuas da comunidade local. 

Enquanto a maior parte dos projetos em curso no campo da 

pesquisa histórica da arte, no Brasil, estão sendo realizados 

por grupos de administradores e técnicos que se especializam 

nos assuntos atinentes, em n~meto de até vinte integrantes re 

munerados e com elevadas despesas de tempo de operaçio e de 

custo fotográfico, nossa experiência pessoal foi limitada a 

um n~mero mínimo de recursos humanos, a "Tenda de Sapateiro" 

como carinhosamente apelidava Clarival, e que compTeendia o 

autor, sua imediata colaboradora (a mestranda), o assessor p~ 

ra operação do trabalho fotográfico sob orientação do autor 

(neto do autor), um ajudante para problemas de eletritidade e 

de iluminação e um motorista, contratado no local. 

Da matéria colhida no curso da pesquisa de campo,eram el~ 

borados os textos, discutidos na ocasião da revisão, para aten 
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der ã organização dos temas (títulos gerais) e dos· aspectos 

particulares (sub-títulos). 

A fase de editoração, propriamente dita, compreendeu to 

dos os trabalhos necessários para a publicação do livro. 

Como coordenador editorial dos tr~s primeiros volumes do 

NHM, a mestranda teve, ainda, sob sua responsabilidade o im 

planto e o desenvolvimento da segunda fase do projeto, que com 

preendeu os trabalhos de supervisão geral da obra, com organi 

zaçao dos planos editorial e gráfico, isto ê: contratou, coo! 

denou e supervisionou os trabalhos de toda a equipe editorial 

e dos fornecedores de serviços das fases artesanal e indus 

trial dos livros (fotocomposição, revisão, artefinalização, f~ 

tolitagem, impressão, costura, encadernação e acabamento). 

Na fase de revisão, entrava o trabalho da companheira do 

autor, Erica, sua revisora crítica, pela razão de seu mais ex 

tenso conhecimento de toda a obra de Clarival Valladares , de~ 

de os tempos de seus trabalhos médicos, a partir das pesqui 

sas para o livro RISCADORES DE MILAGRES. 

A história da equipe de editoração, formada por Clarival, 

- d . -do d 29 esta conta a num texto lne ltO o autor, que publicaremos 

no Volume IV do NHM, dedicado à Bahia. Neste texto ele conta 

como a "Tenda que faz o livro" começou, em 1939, com apenas 

duas pessoas, ele e Erica, documentando seu 1 9 livro, até che 

gar a ser uma pequena equipe, em 1981, "tão pequena quanto uma 
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oficina de carapinas da Idade Média" ... uma "célula que faz 

o hormônio capaz de mover e dirigir as máquinas distribuídas 

nos laborat6rios fotográficos, nas oficinas de fotocomposi. 

ção, nas de fotolitagem e, finalmente, na gráfica e na enca 

d - 29 ernaçao". 

o canto de cisne 

Minha. 6il0.6.ofJ.-a. ê a. do p0.6.6 U.6 o . • . Voei tem que.. 6a.ze..JL uma. c.o.L6a. 

pOJL paixão mumo. Tudo o ma..L6 não ê ve..JLda.de... t o que.. utou 6a.ze..ndo 

c.om o NOJLdute... E6:tou a.pcúxona.do e.. vou mOMe..JL !Ja.ze..ndo ute :út.a.ba. 

.eho, nem que..JLO .6a.be..JL de.. ma..L6 nenhum outM'." 

te.. n.tJLe v.L6 ta. a.o P JLO j e..to P o iliYl1lJL.i. , 

1 q de.. ma.JtÇo de.. 19 83 ) 

A editoração dos dois primeiros volumes do NHM exigiu um 

esforço incomum do autor e de toda sua equipe, para produzir, 

em dez meses, sem perda de qualidade, uma obra que teria exi 

gido dois anos de qualquer editora nacional, especializada em 

livros de arte. 

Nunca no Brasil se realizara um projeto de tamanha compl~ 

xidade, segundo depoimento dos editores e fornecedores de ser 

V1ÇOS mais abalizados, â época. Tivemos que percorrer um ca 

minho novo para a pr6pria indústria gráfica, encontrando solu 

çôes para os problemas que iam surgindo, a cada etapa. 
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Na fase de leiaute e diagramação, Maria Luiza Ferguson dis 

cutia, cromo a cromo, com Clarival, as possibilidades de am 

pliação, os cortes, e demais problemas técnicos das ilustra 

çoes: os fios, as sujeiras, as pichações, que infelizmente apa 

recem nos monumentos e que tínhamos que fazer "desaparecer", 

através de artifícios discutidos com o produtor gráfico - Da 

niel Welman - e a equipe responsável pelafotolitagem. Erica 

resolvia os impasses, e eles foram muitos. 

Paralelamente, eram escritos os textos, passados pela re 

visão ortográfica, mandados para a tradução (inglês). Da tra 

dução iam para a revisão técnica da tradução e desta para a 

coordenação editorial, que os entregava ã revisora crítica, a 

essa altura com a saúde bastante abalada. 

Erica filtrava os erros do autor, do tradutor e dos revi 

sores e decidia a solução mais conveniente de cada documento 

escolhido para ilustração. 

Na etapa de fotolitagem, tivemos problemas variados,entre 

eles os ~as cores das ilustrações, que o autor exigia fossem 

as mais próximas das cores naturais, que seus cromos revela 

vamo Os problemas técnicos se avolumaram nessa etapa, porque 

estávamos trabalhando com laser, para cumprir os prazos. Eram 

794 ilustrações no volume I e 29 ilustrações no volume 11. No 

volume 111, reproduzimos 743 ilustrações. 

Na etapa de impressão, surgiram novos problemas com o ta 

manho inusitado do livro (31 x 31 cm), obrigando a Gráfica 
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responslvel pelos trabalhos a redobrar a vigilincia na seca 

gem do material, na saída da impressão (problemas de re-pint~ 

ra, entre outros). Num clima úmido e instável, como o nosso, 

esses problemas se multiplicam, porque temos uma temperatura 

pela manhã, outra pela tarde e uma terceira ã noitinha. Os 

turnos de operários se revezavam, inclusive aos sábados e do 

mingas. _ . .- :; -_ Só ~ no volume I, tínhamos a entrada em máquina 

de 42 cadernos de 12 páginas cada, a quatro cores e mais uma 

especial. 

Quando editamos o terceiro volume do NHM, a Gráfica Danú 

bio havia adquirido uma máquina mais moderna, capaz de impri 

mlr duas cores de cada vez. -Mas, na epoca em que o NHM III en 

trou em máquina e durante todo o tempo de sua impressão - j~ 

lho a outubro de 1983 - choveu quase que ininterruptamente no 

Rio de Janeiro, o que atrasava a secagem do material e · causa 

va inúmeros transtornos em nosso cronograma de trabalhos. Gui 

lherme Weisz, diretor da Gráfica, e sua equipe deram muito de 

si para manter os prazos finais. 

A costura do primeir9 volume foi feita em máquinas esp~ 

ciais (na ~poca haviam apenas duas do Rio de Janeiro) devido 

ao tamanho e ao peso dos livros. No terceiro volume, optamos 

pela costura manual, contratando outra empresa que emprega 

surdo-mudos e costuradores artesanais, e nossos resultados fo 

ram 80% melhores. 
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Na etapa de encadernação, passamos momentos de grande apreeE. 

sao, o pior deles, na hora da col~gem da folha de rosto sobre 

a capa dura. A solução para o problema foi encontrada por 

Mauro Bellintani, dono da encadernadora, amigo de todos os 

grandes editores de arte no Brasil. No terceiro volume, ele 

nos recomendou o uso de um papel diferente na folha de rosto, 

poupando-nos das noites de insônia, nesta etapa de acabamento 

do livro. 

Antes de entregar os livros à Patrocinadora, organizamos 

uma equipe de operários especializados - parte contratada e 

parte cedida pela gráfica que imprimiu nossos livros - que fi 

zeram a revisão manual, um a um, página por página, de todos 

os volumes do NHM. Não conhecemos outro livro de arte,no Br~ 

sil, que tenha passado por esse tipo de controle de qualid~ 

de. 

Quando, finalmente, os dois primeiros volumes (os volumes 

I e 11 do NORDESTE HISTORICO E MONUMENTAL foram distribuídos 

juntos) chegaram às mãos dos Diretoies e Clientes da Patroci 

nadara, houve um natural deslumbramento e as mais variadas rea 

çoes. 

Mas, ningu~m poderia ter a menor noçao de quanto custara 

editar aquela obra. Mesmo aqueles que já haviam passado por 

uma experiência editorial semelhante, e por mais sensíveis e 

solidários , não poderiam fazer idéia da gama de problemas que 

havíamos enfrentado. 
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Alguns editores tiveram acesso e conhecimento de uma pa! 

te de nossos problemas, na medida em que tinham trabalhos nas 

empresas que nos estavam fornecendo serviços. Nessas ocasiões, 

todos participamos de momentos de convívio em família. Mas,n~ 

nhum deles participou do processo global, pelo simples motivo 

de ter sido este o primeiro livro (e provavelmente o G1timo) 

do tamanho carre 31 x 31 cm, no Brasil. 

Muitos, a malor parte, estavam preocupados em saber o cus 

to total da obra. O que responder, nessas ocasiões? 

Poucos sahiam que, entre 1979 e 1982, C1ariva1 havia sido 

hospitalizado quatro vezes - duas no Rio de Janeiro, por emer 

gências, e duas em C1eve1and, Ohio, para operaçoes mais 
~ 

se 

rias. Assim viveu o autor, nos G1timos 15 anos de sua vida, 

buscando os recursos mais modernos da Medicina para tentar 

concluir sua ohra. 

Entre de zemhro de 1982 e março de 1983, centenas de car 

tas e depoimentos, do Brasil e do Exterior, começaram a cho 

ver nas mesas dos diretores da patrocinadora e do autor; deze 

de artigos jornais revistas chegavam de 
~ . 

nas em e varlas pa! 

tes do Brasil. 

Ao autor e sua equipe, porem, sohrava pouco tempo para de~ 

frutar com deleite essas manifestações. O trabalho continua 

va, dia e noite, sem parar. Em janeiro de 1983,C1ariva1 ina~ 

gurava, na Bahia, uma exposiçio de sua Obra Seleta, a pedido 
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da Patrocinadora de seus últimos livros. Nessa viagem, ainda 

aproveito~ as brechas de tempo para fotografar alguns monume~ 

tos em sua terra natal, com vistas ao volume IV de sua obra 

derradeira. 

A exposiçao OBRA SELETA DE · CLARIVAL VALLADARES seguiu p~ 

ra o Recife, em maio de 1983. Apesar do apelo de sua família 

e de seus médicos, Clarival fez questão de estar presente a 

inauguração, no dia 5, na Galeria Massangana. ~~geado por 

Fernando Freyre, filho de Gilberto, naquela noite ele reviu 

todos os amigos de sua adolescência, companheiros de suas 'Uni 

versidades pernambucanas", ainda vivos. 

No dia 6 de maio, dava a sua última entrevista. gravada em 

videocassete, a uma pesquisadora da Fundação Joaquim Nahuco, 

entidade mantenedora da Galeria Massangana. Nessa entrevis 

ta, falou sobre sua experiência e participação em Casa Grande 

e Senzala de Gilberto Freyre e sobre sua adolescência, na ca 

pital pernamhucana. Dava, ainda, seu último recado aos j~ 

vens, uma lição de amor à sua terra. Logo após adoecia, era 

trazido para o Rio de Janeiro, internado no Hospital 

tre, onde veio a falecer no dia 13 de maio. 

Os prefácios 

Silves 

Fazendo uma retrospectiva da ohra de Clarival,~ facil com 

preender porque um dos pontos mais difíceis de seus livros te 
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nha sido sempre a escolha de seu prefaciador. 

Nio desejamos aqui entrar no m~rito da questão, apenas ci 

tar trechos i~portantes dos prefaciadores de sua última obra 

- o Nordeste Histórico e Monumental - sem o que nosso estudo-

roteiro ficaria incompleto. 

o autor do prefácio do volume I do NHM - Dom Clemente Ma 

ria da Silva-Nigra - assim se refere a Clarival: 

"Se me fos.se dado apontar um discípulo, no fim de minha já tão 

longa caminhada, sob o crit~rio de aquele que mais tenba se identifi 

cado com o alvo de minha obra , em grande parte dedicada 
. 
a história 

da arte dos monumentos religiosos no Brasil, seria mais que justo . 

identificar em Clarival do Prado Valladares o discípulo que ora leva 

a minha mensagem. 

Entre mim e Clarival nunca houve a condição de professor e alu 

no, mas, como ele diz, de "mestre e aprendiz", o que logo corrijo p~ 

ra "mestre e oficial", na justeza da linguagem medieval, herdada no 

Bras i 1 . 

Desde ]957 acompanho o seu trabalbo, iniciado na Babia, envolven 

do estudos de temas modernos e históricos, de arte erudita ou pop~ 

lar, sempre tratados sob o rigor da observação metodológica que já 

trazia de sua formação científica, de alto nível, através de pos-gr~ 

duação em Boston, nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard e 

no Massacbusetts Institute of Technology. Não lhe foi difícil tra 

zer e aplicar o lastro dessa formação quando se determinou, surpree~ 

dentemente, transferir-se de sua carreira médica, brilhante e prosp~ 

ra, para as incertezas da crítica e da história das artes. 

Creio que a Lmpressão causada por seus primeiros artigos public~ 

dos em jornais baianos e logo transcritos em suplementos dominicais 
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cariocas e paul istas encorajou-o a assumir o destino para oqual Deus, 

Nosso Senhor, lbe reservava com o reconbecimento que hoje todos lhe 

devem ... 

Em seguida, Dom Clemente enumera cerca de vinte títulos de 

livros do autor "tão maciços· no volume e profundidade de est~ 

do que já arqueiam a modesta estante de meu refúgio em Sacra 

Família do Tinguá, no Estado do Rio". Dom Clemente Maria afir 

ma que seus . préstimos a Clar~val foram 

"s.ob.retudo referentes à b.istória beneditina à qual ele tem muito 

apreço, atrav~s dos meu~ trabalhos. No preficio que fiz para o seu 

Presci liano Si lva - Um estudo biogrifico e crítico, de 1973, ji ante 

via at~ onde ele pretendia chegar, no que diz respeito aos temas de 

arte religiosa no Brasil" ... 

Depois de falar de seu grande impacto ao chegar ao Brasil 

em 1922 e ver a Capela Dourada da Ordem Terceira de são Fran 

cisco, do Recife, "A diferença de tudo a que estava acostuma 

do na .Europa", e de suas experiências pesquisando o barroco 

no Brasil, D. Clemente confessa que só depois de ler o capít~ 

10 de Cla ri vaI, in ti tulado "Dom Clemente Maria da Si 1 va-Ni gra, 

Historiador de Arte e Iconógrafo", para o livro de E. Sento 

Sé, seu antigo secretário - Ação de Dom Clemente no Museu de 

Arte Sacra (da Bahia) - publicado em 1979 

"somente então me de i conta, at raY~s das pa lavras do autor, que 

eu tamb~m, em minha diversificada oura estou implicado naquela inte.:: 

pretação que ele assume ao afirmar que 'o texto documental narrativo, 
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descritivo e interpretativo deve equilibrar-'se ao texto visual'. Real 

mente s'empre tive. sem o saber. tal preocupação. que de fato ocorre 

em grande parte de meus trabalhos. 

E somente Deus sabe quanto custa tal empenho ao autor de um li 

vro e ao seu edi tor. o que faz 1 imLtar ao mínhno o numero de 1 ivros 

de n.istória da arte na prerrogativa da advertênci'a de Cladval: 'tex 

to di"scursivo deve corresponder ao texto visual'. 

Mais ou menos nessas palavras ele tece o seu capítulo no meneio 

nado livro sobre minha pessoa e ação, e e com os mesmos princípios 

que ele memoriza a história da iconografia da arte religiosa no Bra 

si. l, mediante documentação fotográfica em .nível de pesquisa. consa 

grando em primeiro lugar o pionei rismo do histori.ador Frei. Pedro Zin 

zig, O.F.M. (Alemanha, 1876-]952), datado de ]926. e. em seguida, a 

iconografia que incide em minhas publicações a partir de 1936. 

Vári.os livros de outros se publicaram nas décadas seguintes, p~ 

rém nem sempre sob o compromisso do relacionamento entre pesquisa 

~istórica do objeto, que supre a . imagem discursiva, de um lado, e, 

do outro, a imagem visual, igualmente importante." 

Dom Clemente Maria da Sil va-Nigra termina seu prefácio afi! 

mando que "o Nordeste Histórico e Monumental, em tres volumes, 

ora no prelo, supera tudo o que o autor tem feito no tema" e 

faz uma observaçio final: 

"Sua obra jamais aconteceria através. de editorascomerciai.s que 

logo se retraem quando o autor fala de ilustrações. O mérito da au 

torra divide-se com o do seu patrocinador. que percebeu ' a necessida 

de de perenizar a grandeza de nos.sos monumentos históricos. e artísti 

cos, levando-os, para sempre, à memória do Brasi 1 através de edições 

como as de C 1 a ri va 1" . 

------...... 
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o autor do prefácio do volume 111 do Nordeste Histórico e 

Monumental - o Prof. Paulo Ferreira Santos - refere-se a Cla 

rival como 

"Um mes,tre da Hi.stóri.a das Artes, plásticas no Brasi I, comum acer 

vo original, ~nico entre nó~, na especialfdade, porque reunindo num 

so autor os. três aspectos fundamentais dessa categoria: o Histórico

Documental, o Visual e Ilustrativo, o Crítico. A Crítica - Oójetivo 

ffnal -, quando exercida nio apenas diante do conhecimento informati 

vo, histórico, mas também face à imagem na cor natural, tem 'outra 

significaçio e permite mais agudeza de análise, principalmente qua~ 

do a imagem, é focalizada com fotografias realizadas pelo próprio au 

tor - uma autoridade na especialidade - ou por quem ele diretamente 

oriente, dualidade que tem sido a adotada nos três volumes destaobra 

monumental, em que as fotografias em si, pelos ângulos de visada, p~ 

la cor, pelos efeitos plásticos, sio guindadas à altitude de obras 

arte. Mas nio apenas isto: com a penetração a elementos de pesquisa 

visual e documental - histórica e artística - isto é, contribuiç~es 

em torna-viagem, aos próprios historiadores e críticos, de cuja in 

terferência tenha resultado o roteiro inicial das fotografias, depois 

retificado pela contribuição de Clarival." 

Paulo Santos dá como exemplo o "magnífico interior da Igr~ 

ja-Galpão de Nossa Senhora de Lourdes, de Teresina (1960)";e~ 

tudado por Clarival no volume I do NHM, "em que a sábia sobr~ 

vivência da tradição bem compreendida se sobrepôs,no interior 

da Igreja, ao sumarismo inexpressivo do exterior" . 

. ' "Nointerior - es.plendidamente focalizado por Clarival - tudo ' e 

bom, desde a cercadura das portas, a mesa do altar, o retângulo do 

altar único e fundamental, os santos isolados, até a adequação dos 
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assentos e luminirias, o belo teto de ripa& e a ~eduçio do contraste 

da textura do pi.so de paralelepídedos i.rregulares com o restante da 

fgreja. Estupendo! 

o Prof. Paulo Santos ficou tio impressionado com a docu 

mentação e a história da construção da Igreja de Nossa Senho 

ra de Lourdes de Teresina, que solici tou informações sobre "es 

se monumento dos tempos atuais" ao autor, transcrevendo-as em 

quatro parágrafos de seu prefácio ao livro. E o autor - Cla 

rival - em virtude do interesse que a documentação despertara 

aos Mestres Paulo Santos, Lúcio Costa, Augusto Carlos Silva 

Telles e outros estudiosos fez inserir na bibliografia comen 

tada do volume 111 do NHM a íntegra da entrevista gravada de 

Aldenora Maria Vasconcelos Mesquita, da Universidade Federa] 

do Piauí, autora do livro "Santeiros do Piauí" a nós (Kátia), 

em 5 de fevereiro de 1981, para que os estudiosos da arquitc 

tura brasileira pudessem "ratificar o surpreendente evento dt} 

construção da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, do Bairro 

Vermelha, de Teresina, como obra ímpar da arquitetura popular, 

em trabalho de uma comunidade, que preferimos conceituar como 

uma construção do genuíno espírito comunitário." 

"Nos três aspectos: Histórico, Visual e Crítico, afirma o Prof. 

Paulo Santos, a obra de Clarival é múltipla e abrangente, com recuos 

e avanços, que vio desde o Descobrimento e sua representaçio pictórl 

ca até as formas mais avançadas e atuais. Dos quadros de Victor Mel 

relles aos de Portinari, por exemplo. Caracterizando-se, também, por 

mergulbos psicológicos que perscrutam recônditos arcanos da alma do. 
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artistas e ajudam a compreensao das. ohras que realizam. As biogr~ 

fias da atuaçio artística de Frei Agostinho da Piedade, Presci 1iano 

Silva e Alberto Va1ença estio nesta chave. Paralelamente fez erudi 

tos reexames artísticos em profundidade, quais os de Frans Post e 

Eckhout, que saíram de sua pena e da sua máquina fotográfica renova 

dos. 

o us.o de Rotei.ro, fruto da erudi.çãa hi.stódca, situa no Tempo e 

no Espaço as obras de arte que deveria ser focalizadas, fotografadas, 

analisadas, em exames que em C1arival nio obedecem a tratamentos li 

neares, atingindo sempre nos seus vôos outras paragens, em paralelos 

sabiame.nte concedidos de analogias ou contrastes. Por exemplo: como 

artistas de épocas diferentes encaram a mesmo tema -o Descobrimento, 

a Catequese, as Bandeiras etc.IIC. .. } 

Depois de citar, com detalhes, 20 títulos de livros e 8 

de exposições iconográficas de Clarival Valladares,Mestre Pau 

lo Santos afirma que 

I~ intimidade com mi 1bares de fotos, juntamente com o manuseio e 

o exame correlatos de inúmeros documentos, deu a C1ariva1 a oportunl 

dade de abDrdar, paralelamente, muitos temas, sob a forma de esboços 

de ensaios, que mais tarde poderio transformar-se em livros, vários 

dos quais foram inseridos nos próprios livros que escreveu, como no 

Preâmb.u10 do 1<;> volume da presente trilogia, em que sio de destacar, 

pela sua densidade, Os pintores de Nassau e, em seqilincia, o Ressur

gimento da Pintura da Paisagem. E ainda - tema de completa origin~ 

1idade - A Pintura Religiosa Setecentista e a Iconografia Musical. 

o Praf. Paulo Santos dá destaque em seu prefácio para a 

obra Rio Barroco e Rio Neoclássico "dedicados ã arquitetura e 
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as artes decorativas correlatas da cidade do Rio de Janeiro", 

publicados pela Prefeitura do Rio de Janeiro, em 1978, na ges 

tio de Marcos Tamoyo: 

li:vros de grande formato, lindíssimos, que, pela s.ua alta qualidade 

e extensão do preci.oso documentári.o, vistos: ass Im em bloco, têm si do 

de causar surpresa até a nos mes:mos, cariocas, que com es:s:es' livros 

ainda mais nos orgulbamos de .ter nascido nes:se cantinho de terra que 

é a nossa cidade. O documentário está servindo de ajuda de primeira 

grandeza aos professores Alfredo Britto e .Dora de Alcântara, para e~ 

sino da disciplina Arquitetura no Brasil, da Faculdade de Arquitet~ 

ra e Urbanismo da Universidade Federal do Ri.o de Janeiro. Como arre 

mate dos livros segue-se, no Rio Neoclássico, uma precios.a Bililiogra 

fia Comentada, realizada com erudição, penetração e alta sensihilida 

de, que merecia ser publicada em volume à parte, tal a sua importâ~ 

ci.a como roteiro para os estudiosos." 

o Prof. Paulo Santos distingue os livros de arte editados 

pela Odebrecht pelo porte monumental, apuro e beleza. 

"Esplêndida Organização, de âmb.ito internacional, que s:e impõe 

pelas obras que realiza no País e no estrangeiro, principalmente se 

distinguindo pela inestimável contribuição que está dando à Cultura 

do Brasil, quando perpetua, nesses livros admiráveis - Teatro Amazo

~, Lula Cardoso Ayres, Alberto Valença, Aspectos da Arte Religiosa 

no Brasil, Nordeste Histórico e Monumental -, um patrrmônio dos mais 

valiosos da Nação, ameaçado de desaparecimento como tantas obras va 

liosas já desapareceram na voragem do tempo. Só com isso, Norberto 

Odebrecbt e Clarival do Prado Valladares se fazem credores de todos 

os brasileiros e em especial dos interessados em Artes Plásticas." 
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Testemunhos e Crítica (NHM r e rr) 

Nas páginas 459 a 470 do Volume rrr do NHM, foram public~ 

das algumas moç6es, depoimentos, artigos e cartas das cente 

nas recebidas pela Patrocinadora e pelo autor, referentes aos 

dois primeiros volumes, editados em 1982. 

De alguns desses testemunhos e críticas - recebidos entre 

dezembro de 1982 e abril de 1983 - extraímos trechos, aqui re 

produzidos. 

Os depoimentos, cartas e moçoes, recebidos por ocasião da 

publicação do Volume rrr, serão publicados no capítulo Teste-

munhos e Crítica do volume rv do Nordeste Histórico e Monu 

mental, e, por isso, não são mencionados nesta dissertação. 

Depoimen"to de Roberto Burle Marx "em janeiro" "de 1983: 

Recebi a monumental obra escrita, fotografada e documentada por 

Clarival do Prado Valladares. Em minha opinião, é um dos trab.alhos 

mais importantes que se tem elaborado aqui" no Brasi 1, concernentes 

à documentação histórica, de um ponto de vista artístico e iconogr~ 

fico. t monumental no verdadeiro sentido, pois arquitetura, pint~ 

ra, estudos sociológicos se irmanam de uma maneira tão forte que, d~ 

pois de examinarmos com um pouco de atenção, a impressão é de que 

não poderia ser diferente. E, para mim, monumental não implica em 

estruturas faraônicas, mas sim nesse trabalho tão justo e certo, em 

que nao se pode acrescentar ou tirar qualquer coisa. 

No fotógrafo Clarival, vejo um observador de acuidade extremamen 

te incisiva. Na documentação, a "mise en page", a diagramação, é in 
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timamente resultante da necessidade conceitual da obra. lembro-me de 

uma conversa que tive, há muitos anos, com .Portinari. Falando de 

Giotto, 'ele me dizia: 11 ••• se ele nascesse hoje, seria um diretor de 

cinema ou um · fotógrafo" . Através. da fotografia, Clarival consegue 

reter imagens, detalhes surpreendentes., que nos levam à compreensao 

de uma época cbeia de paixão e sensuali.smo, como observamos nas volu 

tas, nos pimpanos e gavinhas das videiras, que se entrelaçam com an 

jos e cariátides. Bastaria atentarmos à imaginária, para vermos que 

o B.rasi. l possui. esculturas violentame.nte fortes e, so com elas, já 

evidenciamos qualidades que, na ausência dessas imagens, serra bem 

mais difícil perceber. A imaginária atual é uma complementação do 

espírito inventivo de um povo tão desprovido de proteção e, ao mesmo 

tempo, com essa necessidade quase revolucionária de falar das coisas 

que fazem parte do cotidiano. 

A eS.colba de exemplos em que . a história é contada através da pi.~ 

tura, não só de outras épocas., como também dos pintores que, mais re 

centemente, a esse gênero se dedicaram, os quadros de Portinari, a 

pintura de Djanira, são uma presença fundamental. 

Vendo eS.se li.vro, em síntese; compreendemos uma arquitetura do 

passado, extremamente forte, adaptada às condiç~es climáticas, infe 

lizmente se esboroando e se deteriorando violentamente. Essa reali 

dade melancóli.ca também está documentada, servindo para nos indicar 

caminhos para conservarmos um patrimônio ameaçado de desaparecime~ 

to. 

E preciso ler com atenção cada pági.na, cada legenda ligada às 

imagens, pois vamos descobrir o des.ejo de contar uma histórra não en 

feitada por patriotadas estéreis, dando nitidez às idéias que foram 

nascendo através do tempo e que resultaram na história do Brasil, em 

que arquitetura, paisagem, ação política e social dos homens fazem 

um todo indivisível. 

Só um artista coro esse impuls,o vi.olento e versáti 1, controlado 

por um profundo conh.ecer, pode chegar a um resultado que, para mim, 
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traz alento, pois surge entre tantas coisas negativas que, se acumu 

lando, escr~vem uma página não das mai.s belas, pelo menos em nosso 

conceito de vida. 

o projeto gráfico é de muito b.om gosto e o livro extremamente 

útil para quem se interessa por arte. Parabéns. para Clarf val e equ.!,. 

pe. E para Erica, Marcos e Kátia, essas figuras de proa, com uma de 

di:cação impregnada de ternura, que, fugindo dos 1 imi tes normais, co!:!, 

tri:ó.uíram fortemente para que Clari.val pudesse levar a cabo essa 

oura, exemplo do que o amor e o empenho podem realizar. 

Artigo de Walmir . Ayala - liA pres.ença maior de ClarivaTdoPra 

do Vallada're's"- pub.licado no Jornal doCommerciode 16/17 de 

janeiro de 1983: 

A obra de Clarival do Prado Valladares cresce, de mane[ra a colo 

cá-lo, s.em di.scussão, na vanguarda da crítica de arte no Brasi 1. Seu 

fôlego de bi.storiador, enriqueci.do pelo apaixonado visualista que tem 

usado a máquina .fotográfica como instrumento tão poderoso quanto a 

pena, o trab.alho de pesquisa por cami.nb.os. muitas vezes não trilhados 

e, acima de tudo, a capacidade de equilibrar todos estes valores, em 

textos que se estruturam em verdadeiros painéis didáticos, situam 

Clarival na contemporaneidade brasileira como um verdadeiro mestre, 

o que a sua modésti.a talvez recuse, mas o consenso decide. Rememoro 

rapidamente alguns títulos que comp~em a bibliografia de Clarival do 

Prado Valladares: Arte e Sociedade nos Cemi:térios Brasi leiros, o Im

pacto da Cultura Africana no Brasil, Riscadores de Milagres, Artesa

nato Brasileiro, Rio Barroco e Rio Neoclássico, Alberto Valença, 

Prescili.ano Silva, Aspectos da Arte Religiosa no Brasil, Memória do 

Brasil - Um Estudo da Epigrafia Erudita e Popular, Análise Iconogr~ 

fica da Pintura Monomental de Cândido Portinari nos Estados Unidos, 

Albert Eckhout-Pintor de Maurício de Nassau no Brasil, Sobre o Com 

portamento Arcaico do Médio são Francisco etc. Ficamos devendo aos 

nossos leitores o roteiro completo desta longa vida de trabalho, que 
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é a glória maior do escritor, exemplo de seriedade e abnegação que 

honra a profi:ssão do crítico, es.ta atividade marginalizada e empíri 

ca que na verdade ainda n~ chega a ser profissão, mas que vive do 

esforço transpirado de um dia-a-dia de vivência e pesquisa. A prod~ 

ção de Clarival é boje enciclopédica, e ele não programou isso. Seu 

olhar projeta sempre uma atmosfera nova sobre as coisas- antigas que 

ele tanto ama. Sua imagem é forte e permanentemente criadora, na r~ 

dc 1 agem dos. ternas que vi s i bi. I i zam o ma i. s perene da memór i a cu 1 tura I 

da Nação. Em linguagem que se coloca a s.erviço do leitor, refaz a 

poética das~ aproximações científicas e artísticas, tangendo um natu 

ralis.mo que se bumaniza e engrandece o enfoque criador. A obra com 

que agora nos brinda, Nordeste HistórJco e Monumental, é, na verda 

de, um monumento da literatura crítica, e não podemos deixar de re 

gistrar o patrocínio da Construtora Norberto Odebrecht S.A., tornan 

do po&sÍ.vel, materialmente, este suporte da inteligência crítica e 

hi:stórica em seu melhor momento. Vejamos., nas primeiras palavras p~ 

ra o roteiro i.ntrodutivo do alentado trabalho, a definição do pr~ 

prio Clarival: "Esta obra acompanba a História do Nordeste, desde o 

ponto em que o Brasil foi descoberto e, no correr do tempo, coloniza 

do. Não pretende ser urna história da civilização brasi leira nem da 

cultura, que neste país se process.ou com a miscigenação de três ra 

ças. Procura somente exemplificar através de algumas obras de arte 

alusivas aos primeiros episód[os - o descobrimento, a catequese e as 

entradas -, partindo da primeira missa, seguindo pela entrada deDuar 

te Coelho, em Olinda e Igaraçu, Pernambuco, e pelas entradas dos Ga~ 

cia D'Avi la, da Casa da Torre em Tatuapara, Bahia, atraves.sando osão 

Francisco, e cbegando ao Piauí, sertão do Maranhio l ... ). Nosso ro 

tei.ro desatende às efemérides e não consagra nenhum personagem dahi~ 

tória coloni.a1. Respeita, em primeiro lugar, a idéia de uma forma 

ção nacional, e por isso procura relevar objetos, obras de arte, do 

curnentos, monumentos e paisagens que em conjunto fazem a face (estr~ 

tura estática) e a fisionomia Cexpressão dinâmica) do Brasi 1". 

Esta façanha se resolve através de textos lapidados e de 794 ima 

gens capri:chosamente sublinhadas de legendas técnicas.. Uma obra que 

emociona e delineia o retrato de um bomem maior no espaço da nossa 
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cultura. Num depoimento que testemunha enfim, de forma contundente, 

a maioridade da consciência de nacionalidade, que os grandes espíri. 

tos aportam para antecipar a perspectiva histórica do futuro em cons 

trução. 

Trechos do depoimento d~. Mirio Guimaries Ferri, 

em março de 1983: 

L .. t Clarival Valladares é, tamb-ém, cdtrco de arte, mas: um crí 

tico ··sui g'eneri.s ll
, pois. o que eS,creve qualquer um pode entender. G~ 

ralmente o crítico de arte brasileiro es·creve. em estilo barroco, 

cheio de volutas, curvas, superfícies com articulação de curvas, de 

panejamentos ondulantes que mobi I izam luz e sombra como fatores dra 

máticos, o que o torna quase incompreensível. Ou então escreve numa 

linguagem hermética, que certamente nem ele mesmo entende, porque e 

vazia de significado. Isso para tentar encobrir sua ignorincia no 

terreno das artes ou para tentar impressi.onar com uma cultura quenão 

possui. 

Clarival escreve numa I inguagem plana, sem acidentes, de uma tran~ 

parência de asas de libélulas. t que ele entende o que diz, condi 

ção indispens.ável.para poder transmiti r mensagem compreens-Íve1. C. .. ) 

c. . .1 Informa ainda Clarival que para seu trabalho uti I iza IIdois 

instrumentos,: uma câmara fotográfica e uma inquietadora curiosida 

de ll
• Puro engano! Os instrumentos mais importantes Clarival omitiu, 

desculpe-me ele a franqueza. Em seu trabalho serve-se de vários ins 

trumentos além dos mencionados: um profundo senso estético, um muito 

vasto conhecimento de Arte, uma invulgar capacidade de análise críti 

ca e, certamente, uma total ausência de preconceito, que o faz encon 

trar Poesia, Beleza, enfim, Arte, nos cemitérios - no meio de tanto 

Kitsch -, numa estrada na floresta, numa chaminé de engenho abandon~ 

do, no calçamento remanescente na Vila de Igaraçu, nas folhas da car 

naúba, em páginas da carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rey D. Manuel, 
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nos magnfficos trançados de fibra~, no artesanato nordestino, no Be 

co de Catarina Mina, em são Lufs, no Maranhão, nos escombros e pi'so 

do piti'o interno do Forte dos Reis Magos, no Rio Grande do Nort~ou, 

ainda, em qualquer frontispfcio de um monumento ou simples muro, p~ 

tinado pelo tempo. 

t, s.-ero dúvida, eS.ta total aus.ênci.a de preconcei:to que permi:te a 

Clari.val Valladares aceitar Victor Meirelles. (Primeira Missa - 1860) 

e Cândido Portinari (Descoberta da Terra - 1941);a paisagem e a ar 

quitetura de são Lufs, e as telas de Djanira, entre elas os fumado 

res de liamba ünaconha); ou apreciar um púlpito barroco, bem como um 

desenho de A I demi r Ma rt i ns. (. .. ) 

c. .. } Para termi.nar, bi um ponto que quero retomar para enfat i 

zi-lo. Clarival Valladares, com seu enorme . sens.o estético, encontra 

beleza plástica nos mais variados objetos., sejam de criação humana, 

sejam da Natureza. Pode tão bem admi rar as folhas de uma palmei ra, 

um trecho de estrada na mata, o dossel da mesma, com jogos' de luz e 

sombra, um muro. feito pelo homem mas trabalhado pelo tempo, uma fa 

chada de azulejos antigos, qualquer coisa, enfim, que revele valor 

plistico. 

Quero supor que por ter hori.zontes tão amplo~, tenha Clarival 

tão poucos preconceitos e, por isso mesmo, como ji as.sinalei, possa 

acei tar Victor Mei relles e Portinari, Djani. ra e a escultura barroca, 

Aldemir Mart(ns e o surrealismo ou o cubismo, arte sacra erudita e 

popular. Quero supor que a Clarival não interessa .se tal objeto vem 

rotulado como lide arte ll ou lide artesanato ll
• Para ele nao devem im 

pressionar r6tulos, mas os valores plásticos intrrnsecos daquilo que 

observa. 

Assim quero pensar que Clarival Valladares seja, e, admirando 

seu trabalbo, suponho que assim realmente é. Não tenho o privilégio 

de o conhecer pessoalmente, mas conheço sua notável obra razoavelmen 

te, e por isso sou seu admirador. 

Uro · dia, talvez ele me di.ga se acertei ou não na análi.se que fiz 

de sua personalidade como historiador e crftico de arte. 
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Trecho'sdo artigo de A. de Lyra Tavares-' ''UIIiáeIIipre's'aqUe 

serve ã cultura" - pub1icadQ no dia lS de jan'eiro de 1983 

no Jornal do Commercio, Rio de Janeiro: 

L .. 1 ( obra de pes,qui sa e i I us.t ração iconográfica sem precede,!!. 

teso no Bras,i I, representando um trabalbo de excepcional benemerência, 

digno do reconbecimento e do elogio de todos os que o lemos' com vis 

tas mais profundas, porque resulta de cuidadoso estudo nas nossãsfon 

tes de pesqui.sa históri.ca, feito com responsabilidade e s:aber, sem 

medi r esforços para colher material inédi.to, de modo a tornar-se uma 

contribuição inigualável para a fixação da memória nacional, no cam 

po da a rte L .. l 

... Va leu-se em boa bora a Construtora Norberto Odelirech,t da i.n 

dis-cutível competência e da extrema dedicação, que credendam oProf. 

Clarival do Prado Valladares para tão altos mi'steres, apoiando-o e à 

sua equ i pe espec i a I i zada, pa ra I eva r a, cabo um emp reend i mento ' de va 

lor definitivo. L .. ) Porque são obras de arte normalmente perdidas 

na grande extensão do território ,nordestino, carentes de cuidado p~ 

la falta de interesse da soci.edade emres.guardar, para as -geraçoes 

que se sucedem, o "futuro do nosso passado", como fazem 'as naçoes 

maios antigas e ciosas de suas tradições. (. .. ) 

Trechos do artigo de Álvaro Cotrim CÁ1 varus) - Nordes't 'e Bis tó 

rico e Monumental - publicado no Jornal 'de Le'tras, feVereiro/ 

março de 19.83: 

Sem dúvi,da será perfei,to aplicar-se o adjetivo monumental,naaceE. 

çã'o de grandi,oso, magnífico, obra notável, ao mais recente trabalho 

dess'e infatigável cultor de noss.a iconografia histórica, o erudito e 

probo cdtico de arte que é Clarival do Prado Valladares, com o seu 

Nordeste H.istóri,co e Monumental em doi,s, volumes. Cum terceiro já em 

elaó.oraçãol, primorosamente editados, em papel da mais alta qualidade 

e em formato carré. L .. } 
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L .. ) Conta-nos esse li.vro, através. do explícito texto do autor, 

em seu Rotei.ro, toda uma bistóri.a que começa com o Bras'i! amanhecen 

te, a partir de sua desc05erta até cbegar aos dfas atuais, tudo am 

pIamente documentado de forma soberba, através da arte, em suas mais 

variadas manifestações. ( ... ) 

L .. 1 Trahalho indis.pens.ável pela soma de conbeci:mentos por de 

mai's comprovados. em anteriores ob.ras. do autor, es:se de agora, além 

dos' lúcidos e detalhados informes., traz o pes.o específico de admirá 

veis reproduções fotográficas, a rivalizar com trabalbos congeneres 

em edições provindas do estrangeiro. Se copiosa já era .a bagagem 

editorial desse rigoroso pesqui.sador e documentador, ela agora toma 

maior vulto com esse Nordeste Histórico e Monumental, onde se exibem 

os roteiros de nosso entesouramento artísti.co de que tanto nos devia 

mos orgulhar. C..'>' 

Trechos do artigo de Afrânio Coutinho. -. IIA Obra de Clárival"

puhlicado na Ultima Hora de 9 de março de 1983: 

Realmente admi rável é a atividade desse bai.ano · que, como di ver 

sos, deixou a carreira médica em boa hora i.niciada para dedicar-se 

de corpo e alma, em tempo integral, a trabalhos em torno da arte, num 

culto votivo que espanta pelas. reali.zações, ao mes.mo tempo vencendo 

dificuldades .de uma saúde precária. E de espantar o que tem produz.!.. 

do: livros de arte reunindo a produção de artistas famosos e i.mpo~ 

tantes; levantamentos de acervos coletivos da arte nacional em va 

rios aspectos, um mundo de contribuições que lá fora são produzidas 

por instituições poderosas e ricas ou pelo Estado. Clarival Vallada 

res faz tudo sozinho, ou com o auxílio da mulher dedicada, do filho 

e uma que out ra pessoa. Vi aj a por toda a pa rte onde haj a a I guma ob ra 

de arte e ele mesmo, munido de sua parafernália fotográfica, vai fa 

zendo os seus levantamentos documentais que são reunidos em volumes 

admiráveis. 
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Para a impres.são des.s.es volumes, conta com a ó.enemertncia da em 

presa de construç~es Odebrecht, que merece louvores bem ~ltos, pois 

entre nós exemplos desse teor não são comuns. Realmente. nossa fal 

ta de interesse comunitirio, nosso desinteresse pelas col ~ as da cul 

tura fazem com que exemplos como esse da Odebrecht devam ~er procl~ 

mados alto e bom som, a fim de ver se pegam. Porqueasentlélades prl 

vadas não dão mostra de que valorizam o nosso patdmônio a rt ís t i co 

ou literirio, ajudando tarefas como as que vem realizando esse admi 

rivel Clarival em benefício da preservaçao e divulgação da cultura 

da nossa memória cultural. (. .. ) 

L .. ) O Nordeste, irea tão abandonada pelos. Governos do País, e 

riquíssimo de tradiç~es. e realizaç~es, artísticas, como documenta es 

te livro. Mos.tra ele como os bras.i.leiros do passado tiveram um p~ 

pel grandioso na formação do nosso País, a despeito da p~~ sima colo 

nização. Não era de cima que vinham para nós os impulsos colonizado 

res. Ao contririo, os governantes metropolitanos timbravpm em nao 

permitir o des.envolvimento no receio de perder a presa. Imprensa, in~ 

trução, foram-nos negadas ou permitidas a medo. O elã civi lizatório 

surgiu de baixo para cima, a partir do povo. Eram os artrfices ano 

nimos, aprendizes dos jesuítas, franciscanos, carmelitas, capuchl 

nhos, vindos da Europa, sobretudodePDma, que trabalhavam nas igr!:. 

jas e casas, pintando tetos e enchendo-as da talha negra que a arte 

barroca, introduzida pela mão dos filhos de Santo Inicio ~ luz da li 

ção romana, seria a grande formadora do espírito brasi leiro, inclusl 

ve na sua independência e autonomia. O Brasil mental é bprroco, e e 

a isto que devemos nos.sa identidade nacional. Portugal nWlca tole 

rou o barroco. Nós nos fi.zemos mental e culturalmente à luz do bar 

roco. 

Clarival sabe tudo is.to. r um sabedor i.ncrível dessa~ coisas. de 

arte brasileira. Um homem s.ozinho, elevando um monumento pOS 

mentos legados por nossos maiores. 

monu 
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No final do volume 111 do Nordeste Histórico eMonumental, 

a "Tenda do Sapateiro" publicava a seguinte nota: 

No dia 13 de maio deste ano, falecia no Rio de Janeiro o 

autor da obra Nordeste Histórico _e Monumental. Para nós, da 

"Tenda do Sapateiro", como ele carinhosamente apelidava seu 

grupo de trabalho em família, o mundo perdeu, naquele dia, aI 

guém insubstituível. 

Durante mais de 40 anos, Clarival, apesar de sua preciria 

saúde, realizou com verdadeira _ obsessão inúmeros trabalhos que 

sao hoje uma contribuição definitiva para a fixação da memo 

ria nacional. 

Nos últimos anos, ele pressentiu algumas vezes a morte. 

Nessas ocasi6es nos chamava e orientava como deveríamos proc~ 

der quando esse momento chegasse. Assim, nos ensinou a traba 

lhar e~frentando adversidades. Ensinou a cada um de n6s que 

a "felicidade não se encontra na liberdade, mas sim na aceita 

ção de um dever", como disse André Gide. Nos ensinou que a 

vida deve ser uma oportunidade de criação. 

Foi com esse ânimo que, alguns dias- após a morte de Clari 

vaI, reunimos parte da equipe NHM para estudar a forma de fi 

nalizar a obra que ora lhes oferecemos. O autor deixara o li 

vro praticamente terminado. Realizando os acertos finais,não 

tivemos a pretensão de ser seus imitadores. Apenas nos manti 

vemos fiéis a seu espírito, tudo fazendo conforme ele gost~ 

ria que se fizesse. 
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Para completar esse volume, parte de um grandioso projeto 

que conta a história do Nordeste através da pintura, da imagl 

nâria, da talha, da arquitetura, da paisagem, da ação polítl 

ca e social dos homens, num todo indivisível, contamos com a 

substancial ajuda e compreensão não somente de todos- os- mem 

bros da equipe participante do projeto, como de dezenas depe~ 

soas solidárias com a nossa missão. Cumprindo nossa tarefa, 

foi-nos possível abrandar um pouco o sofrimento, marcando um 

encontro com Clarival em cada página deste livro. 

A obra nao acabou. Falta ainda o Volume IV de Nordeste 

Histórico e Monumental, todo ele dedicado à Bahia, sede da Em 

presa patrocinadora do projeto e terra natal do autor. Clari 

vaI deixou apenas um roteiro, que seria ampliado e desenvolvl 
~ 

do por ele, a partir de setembro deste ano, e grande parte da 

iconografia já realizada. 

Estamos estudando com a Construtora Norberto Odebrecht as 

possibilidades de realizar o Volume IV. 

Clari vaI, também poeta e sonhador, deixou-nos ainda um pr~ 

cioso legado em textos vários, romances inéditos, - peças para 

teatro, ensaios, crônicas, exposições, conferências e livros, 

que vamos reunir, organizar e publicar, nos próximos anos, dl 

vidindo com todos esse tesouro, que ele nao pretendeu ser prl 

vilégio de poucos. 

Erica, Marcos e Kátia do Prado Valladares 

Rio de Janeiro, novembro de 1983 



CAPITULO XIII 

Vida e Solidão 

La Hanana, 6 de junio de 1984 

Queridos Kátia y Marcos: 

No sahen la alegría tan grande que me proporcionan 
- , cada 

vez que algún -amigo trae notícias vuestras. Más aún pues es 

taba ansiosa por encontrar un portador que pudiera darles razón 

de los libros y cartas que nos enviaron ( ... } 

( ... ) Recibimos con mucho dolor la muerte de Clarival,por 

todo 10 que ~l valia y por 10 mucho que significaba para su 

familia. Es p~rdida sensible y en tus cartas percibo 
~ 

COmo 

deben haberse estrechado vuestras relaciones en los últimos 

anos. Me hubiese gustado muchísimo h~berlo conocido, sobre 

todo por conocer a alguien que supo amar a su forma y manera 

su país y descubrir sus secretos, la magia de sus gentes, la 

poesía escondida en el alma de su pueblo. Esa tambi~n es una 

forma validísima de amor a la Patria y bien sabes que aunque 

hoy se reconozcan sus m~ritos, algun día la sociedadsocialista 

que nacerá en Brasil hará llegar su obra aI mismo pueblo que 

~l descubrió ( ... ) 
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Rio, 1 9 de janeiro de 1985 

Querida Teresita, 

Acabo de reler sua carta~ com muita emoçio. Ela 50 me foi 

entregue há poucos dias. Quantas dificuldades temos para nos 

comunicarmos. Quanto tempo ainda vai durar tudo isso? 

Ontem, quando fomos à praia de Copacabana aguardar a en 

trada do novo ano, lembrei-me das festas nas praças de Havana 

e de Santiago, das quais participamos entre 1964 e 1968: uma 

imensa família com direitos iguais para todos nas comemora 

çoes. Lembrei-me das grandes praças de Cuba, onde é possível 

repartir a esperança entre todos e ver um povo amanhecer. 

Nós ainda estamos longe de sentir essa alegria, muito p~ 

recida aos momentos felizes de nossas infâncias. A esperança 

de nosso povo e que o próximo governante possa conduzir o Br~ 

sil para a "abertura defini ti vali. A luta inicial será por uma 

Constituinte livre e soberana e por eleições diretas, contra 

a fome, o desemprego e a inflação. 

Assim, vamos fazendo o nosso caminho. Aprendemos que a 

única coisa certa é a luta para resolver as contradições a ca 

da momento; que essa luta é uma procura de soluções que pode 

tomar formas diferentes, em épocas diferentes; que as revolu 

ções não são iguais umas às outras; que e o povo, cada povo, 

que vai definindo sua forma de luta e que novos líderes surgi 

rao nesse processo. 
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Enquanto isso, penso no sentido maior de vidas dedicadas 

à realização de uma ohra e dedicadas a um povo. Penso em Fi 

deI e nos 25 anos de ~evolução Cubana. Penso em Marcos, em 

Edgar, em Che Guevara e em todos os nossos companheiros mártl 

res, e penso em Clarival, um apóstolo da cultura brasileira, 

um homem que soube interpretar a alma nacional e se tornou um 

guardião de uma identidade cultural, cuja importância e signl 

ficado político devem crescer na mesma medida do crescimento 

de nosso povo. Começo a entender porque Clarival amou e res 

peitou Marcos e seus companheiros de luta. Começo a entender 

porque Clarivalamou Marquinhos e o fez seu discípulo dileto. 

Tem voce razao quando afirma que só num Brasil socialista 

a oora de Clarival poderá ser corretamente dimensionada e de 

volvida ao povo. Porque, só então, teremos, como dizia Marx: 

"a total emancipação de todos os sentidos e atributos huma 

nos" . 

A crise artística que estamos vivendo no Brasil e que faz 

com que alguns · críticos se perguntem "Arte para quê?" tem raí 

zes profundas no poder de alienação do sistema em que ~ vive 

mos. E esta alienação afeta profundamente a criação artísti 

ca e o gozo estético. 

Escrevi o roteiro desta longa vida de trabalho, - . serIO e 

abnegado, que foi a de Clarival, para que as geraç5es futuras 

possam encontrar em sua obra subsídios para o amálgama de nos 

sas identidades culturais. Ficará mais fácil mostrar, assim, 

como nós - os povos latinoamericanos - somos povos irmãos. 
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Clarival ·ainda teve tempo de receber o livro que Pepe lhe 

mandou - A Arqui tetura Colonial Cubana dos Séculos XVI eXVII. 

Iria citá-lo no volume IV do Nordeste Histórico e Monumental, 

mostrando a semelhança de alguns fortes de Cuba com os fortes 

construídos, na mesma época, na Bahia. Confirmaria, assim, a 

frase de Marti, citada por Pepe: "A América é uma só" ... Agr~ 

deço a vocês os momentos .de felicidade que proporcionaram a 

Clarival, com este belíssimo presente. 

Dia 19 de janeiro de 1985. Estava .relendo minha carta-res 

posta a voce, querida Teresita, e pensando em como terminar 

minha dissertação de Mestrado, quando o porteiro trouxe uma 

correspondência de um amigo, o fotógrafo Fernando Goldg~ber. 

Fernando, um artista que papai muito estimava, tem assina 

tura de vários jornais e revistas e costuma enviar-me recor 

tes daqueles que trazem citações sobre Clarival. Ele -e des 

ses amigos fiéis que a gente fica eterno devedor. Desta vez 

enviou-me um recorte da página 79 do número 200 da Revista Se 

nhor do dia l6 ' do corrente. Um artigo de Franklin de Olivei 

ra. Leio e releio as palavras de Franklin. Parece um prese~ 

te, uma dádiva. Diz tudo o que eu gostaria de ter dito: 

Um velbo repertório 

Cresce, infla, vem inchando o b.lablablá, no qual há mais vozes do 

que nozes, sobre a política cultural a ser inoculada no ventre da p~ 

bere República, modelo 85. A desenvolta parolagem traz a indefectí 

vel marca de toda parouvela vadia: em vez de se definir com precisa 
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clareza e exata objetividade os. termos da ques.tão examinada, pref~ 

re-se b.es·untá-la com jargões tipo "identidade nacional", "caráter na 

cional brasilei' ro" e toda a parafernália que compõe o repertório au 

toritario cios que pretendem passar sobre a personalidade dos povos 

o rolo compressor de uma bomogeneidade espiritual inexistente. Esta 

e a técnica própria das. ideologias, que se empenham em eliminar as di 

ferenças. culturais que cada páís alberga, para melhor exercer os seus 

propósitos de dominação. Enquanto borb.ulha o palanfróri.o, nutrido p~ 

la loquacidade mais irresponsável, atos essenciais de justiça cultu 

ral deixam de ser praticados. Em conseqüência, o patrimônio intelec 

tual brasi leiro vai tornando-se cada vez mais indigente. 

Clarival do Prado Valladares é um dos~ testemunhos de nos:sa aver 

sao i ju~tiça cultural. O grande crítico e historiador da arte bra 

sUei ra morreu sem que visse reconbecido o seu gesto pionei ro de des 

bravador dos caminbos que podem levar i fundaçã'o de uma di'scipli'na 

sem a ajuda da qual jamais poderemos proceder i justa avaliação do 

nosso acervo cultural e artístico. Essa disciplina é a iconologia. 

Fundaram-na Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Frederick Antal, Charles de 

Tonay, os maiores nomes da historiografia da arte, no mundo moderno. 

Panofsky e Saxl procederam do Instituto Warburg, talvez o maior cen 

tro de cultura da República de Weimar. Anta1 e Tonay vieram do cír 

culo de Budapeste, ao qual pertenceram, entre outros, Lukacs, Bela 

Bartok, Karl Mannbeim, Bela Balazs e Arnold Hauser. Mas, que e ico 

nologia? Ao contrário de sua i rmã mais velba - a iconografia - que 

estuda descritivamente o conteúdo temático da pintura, a iconologia 

procura descobrir o significado dos valores simbólicos que perpassam 

a criação pictórica. Seu objetivo não é a descrição, mas a interpre 

tação da obra de arte visual. Neste sentido, ela é uma disci~lina 

humanística. Com o seu magistral trabalho A Revelação Otica do Bar-
• 

roco Mineiro, Clarival do Prado Valladares criou, com recursos meto 

dológicos novos, condições para a instauração da iconologia brasile~ 

ra. Seu campo de pesquisa foi a pintura de Ataíde. Estudando-a com 

minucioso espírito de microscopista, Clarival chegou, inclusive, a 

uma descoberta sensacional, a saber: a de que o anjo troncho, o anjo 

muti lado que aparece no painel do forro da igreja deSão Francisco de 
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AS'sis, de Ouro Preto, anjo es.quis.i.to, mulato, meio corcunda, de pe~ 

coço curto, antebraço direito torto e incbado - e uma representação 

aleg6rfca do Aleijadinho. 

Dos pintores que Nassau trouxe integrando a grande pleiade de ar 

tistas: e cientistas que com ele cbegou ao Brasi"l do século 17, Frans 

Pos·t foi imediatamente reconbeci.do como um dos nossos grandes' narra 

dores' plásticos'. Mas; h.ouve um que permaneceu imerecidamente na som 

bra: Albert Eckbout. 56 no nosso século a sua gl6ria começou a ser 

res'gatada, graças a Argeu Gui.marães;, Tbomas Thoms'en e José Roberto 

Teixei ra Leite. Este ato de justiça cultural se ampl iou magistra..!.. 

mente com Clari"val do Prado Valladares no texto "Revisão crítica e 

atualidade", que acompanha o belo volume Eckhout, da Editora 8.lumbra 

mento. Diante desse texto, pergunta-se: é possível falar de polít..!.. 

ca cultural, num país que negligencia os forjadores de sua cultura? 

Em maio do ano passado, numa homenagem póstuma a Clari 

vaI, o crítico de arte brasileiro - Walmir Ayala - disse que 

a vida de Clarival fora "a sob.revida mais heróica" que ele já 

vira, porque nunca vira trabalhar tanto numa sobrevida, nunca 

vira urna pessoa que tivesse "esse olhar frontal sobre a sua 

situação de saúde e sobre os problemas que lhe surgiam, por 

ser também um médico, e levar essas horas, esse tempo disponi 

vel, com tanta grandeza" ( ... ) Para Walmir e para nós, mais 

do que o exemplo profissional, permanece "a lição humana de 

Clarival do Prado Valladares". 

Se assim trabalhou e viveu - e nos tivemos a felicidade 

de conhecer tantos exemplos, Teresita - é porque tinha cons 
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ciência de sua missão, de seu apostolado, da importância de 

acender as luzes de nossos lampiões a cada poente ... 

Com todo o meu afeto, 

/pm. 
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10. Valladares, Clarival do Prado. Antonio do Prado Valladares (1882-

"19.82) in memoriam. Moção lida, a pedido do autor, por Lída do Pra 

do Valladares na Universidade Federal da Bahia, em 13 de junho de 

19.82, por ocasião das comemorações do primeiro centenário de nasci 

mento de Antonio do Prado Valladares, pai de Clarival. 

11. Entrevista com Clarival do Prado Valladares. Transcrição revista dos 

depoimentos concedidos por CPV aos coordenadores do Programa Depoi 

mentos do PROJETO PORTlNARl (PUC/FINEP), nos dias 3/2/83 e 19 /3/83, 

na casa do entrevistado, no Rio de Janeiro. Duração das gravaçoes: 

3 horas e 10 minutos. Entrevistadoras: Maria Dnistina Guido e Ro 

se Ingrid Goldschmidt. Técnicos de som: Oswaldo Barbosa e Antonio 

de Araujo Gomes. Transcrição: Pedro Carlos Moreira Teixeira. Re\~ 

são: Giovani Mafra e Silva. 

12. Valladares, Clarival do Prado. Nordeste Histórico e Monumental. 3 

volumes. Edição fora do comércio, patrocinada pela Construtora Nor 

berto Odebrecht, Salvador, 1982 (vols. I e 11) e 1983 (voI. IIl). FQ 

tografias do autor e de seu assessor e neto, Marcos Antonio do Prado 

Valladares; coordenação editorial de Kátia do Prado Valladares; revi 

sãO crítica de Erica do Prado Valladares. Produção gráfica de Da 

niel Welman; Leiaute e artes finais de Maria Luiza Ferguson; Tradu 

çao: Sonia Zyngier. Revisão técnica da tradução: Jarnes' Mulholland. 

Análise iconográfica, histórica e crítica dos monumentos arq~itet~ 

rais, escultóricos e pictóricos de todo o Nordeste brasileiro. Proj~ 

to desenvol\~do a partir de 1979, patrocinado pela Odebrecht. 

Volume I: compreende os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Gran 

de do Norte, Paraíba e Pernambuco (Itamaracá, Goiru1a, Igaraçu, Tej~ 

cupapo, Olinda). Tem 794 fotografias. 
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Volume lI: acompanha o volume I; portfolio com disco com temas no! 

des-tinos na música erudita contemporânea, repertóriQ de Nepomuceno, 

Guerra-Peixe, Marlos Nobre e Villa-Lobos interpretado pelo pianista 

Miguel Proença, e um livreto com um conjunto de ensaios do autor do 

projeto - Clarival do Prado Valladares -, da musicóloga - Mercedes 

Reis Pequeno - e do historiador de música - Vasco Mariz. Tem 29 fo 

tografias. 

Vohune UI: compreende os Estados de Pernanbuco (Recife, Jaboatão, 

Cab.o de Santo Agostinhol, Alagoas (Maceió, Deodoro e Penedo) e Sergi 

pe (São Cristóvão, Divina Pastora, Santo Amaro das Brotas, Laranjei 

ras, Comandaroba,. Es tância: José de Dome). Tem 743 fotografias. 

13. Entrevista com o Prof. Clarival do Prado Valladares- a respeito do li 

vro Casa Grande & Senzala de autoria de Gilberto Freyre. Realizada 

no dia 6 de maio de 1983 na Galeria MassanganajFundação Joaquim Nab~ 

co, no Recife. 

14. Conferencia de encerramento da exposição CLARlVAL VALLADARES~OBRA SE

LETAna Casa da Cultura do Conjtmto Universitãrio cândido Mendes, em 

10.5.84. Depoimentos de Roberto Burle Marx, Walmir Ayala, Alcídio 

Mafra de Souza e Cândido Mendes de Almeida. 

15. Valladares, Clari vaI do Prado. Memória para Emílio -Odebtecht. Texto 

inédito e incompleto a ser publicado no volume IV de Nordeste Histó

rico e M:mumental (Bahia), conforme proposta do autor. Arquivos do 

autor em organização. 

16. Entrevista com Clarival Valladares realizada por João Carlos CavaI 

canti em outubro de 1982. Nota: a matéria coletada por João Carlos 

seria aproveitada numa série de artigos que ele pretendia publicar 

numa revista farmacêutica sobre médicos ilusLres que trocaram a Me~ 

cina por outra carreira, v.g., Hélio Silva, Pedro Nava, Afrânio Cou 

tinho, Clarival Valladares, entre outros. 
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17. Valladares, Clarival do Prado. Texto inédito, sem título e sem da 

_ ta, encontrado por Erica, nos arquivos do autor, meses após sua mor 

te. Presume-se ter sido escrito em 1960, época em que o autor tinha 

42 anos e iniciava sua carreira de crítico de arte. 

18. Valladares,Clarival do Prado. Paisagem Rediviva. 

da Bahia, Colo Tule, n9 12, Salvador, 1962, 245 pp. 

tica de arte. 

Imprensa Oficial 

Ensaios de crí 

l~. Valladares, Clarival do Prado. Agnaldo Manoel dos Santos - Origin, 

Revelation and Death of a 'Prirnitive Sculptor OMOnografia). Pub. do 

Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade da Bahia, Série Es 

tudos n9 2, Salvador, 1963. Tradução para o inglês: Russel Harnil 

tono 41 pp, 12 il. 

20. Valladares, Clari vaI do Prado. Pancetti. . Ediarte, Rio de Janeiro, 

1965. Texto crítico para o livro-álbum do artista com 11 pranchas e 

capa colorida. 

21 . . Valladares, Clarival do Prado. O cOmportamento arcaico brasileiro. 

Exposição, conferência e texto para catálogo. Reitoria da Uni vers·i 

dade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, março de 1965. 

22. Valladares, Clari vaI do Prado. Sobre o comportamento arcaico brasi-

1eiro nas artes populares in "7 brasileiros· e seu universo - artes/ 

ofí cios / origens/pennanências . Publ. do Programa de Ação CUltural do 

Departamento de Assuntos Culturais do Ministério de Educação e Cult~ 

ra. Organização da eÀ~osição e coordenação do catálogo: Gisela ~mg~ 

lhães e Inna Arestizábal. Brasília, 1974. 

23. Valladares, Clarival do Prado. Di Cavalcanti. Ed. Codex S.A., Pina 

coteca de los Genios, vol. XCVI, Buenos Aires, 1966. Biografia, ana 

lise da obra, legendas e ensaio sobre o panorama cultural do artis 
ta. 
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24. Valladares, Clarival do Prado/Barata, Mário. Djanira. Ediex Gráfi 

ca Editora, Rio de JaQeiro, 1967. Livro-álbum contendo 5 gravuras, 

5 serigrafias, 5 reproduções de desenhos, duas partituras musicais, 

três poemas ilustrados· de Djanira. 

25. Valladares, Clarival do J>rado. Guignard. Ed. Codex S.A., Pinacote 

ca de los Genios, Buenos Aires, 1967. Biografia, análise da obra, 

legendas e ensaio sobre o panorama cultural do artista. 

26. Valladares, Clarival do Prado. Guignard. Ediarte, Rio de Janeiro, 
1967. 

27. Valladares" Clarival do Prado. Riscadores de Milagres. PubI. da S~ 

perintendência de Difusão Cultural da Secretaria do Estado da Bahia, 

Salvador, 1967. 168 pp, 53 il. Ensaios e biografias de artistas p~ 

pulares primitivos baianos; estudos sobre ex-votos em escultura, de 

senho, pintura e inscrições; estudos sobre a arquitetura de mes·tres

de-obras nos mausoléus coletivos do Cemitério das Quintas, lápides e 

objetos decorativos de arte funérea. 

28. Va11 adares, Clarival do Prado. Arte e Sociedade nos Cemitérios Bra

sileiros. Um Estudo da Arte Cemiterial ocorrida no Brasil desde as 

Sepulturas das Igrejas e as Catacumbas de Ordens e Confrarias até as 

Necrópoles Secularizadas. Ed. do Conselho Federal de Cultura/Minis 

tério da Educação e Cultura/Imprensa Nacional, Rio de Janeiro-Brasí 

lia, 1~72. 2 volumes, 1487 pp, 5Q2 il. 

29. Valladares, Clarival do Prado. A-Tenda que faz o Livro. Te.>.."to inedi. 

to a ser publicado no volume IV do Nordeste Histórico e ~bnumental, 

conforme proposta do autor. Arquivos do autor em organização. 

3Q. Valladares, Clariva1 do Prado. ~mória do Brasil - um estudo da epi. 

grafia erudita e popular. Lição de Sapiência, na solenidade de aber 

tura dos cursos de 1976 da UFRJ, sobre o tema referido. 
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31. Prommciamentos na apresentação dos livros Rio Barroco e Rio Neoclás 

sico no Palácio da Cidade do .Rio de Janeiro, em 21 de fevereiro de 

1979, pelo Prefeito Marcos Tamoyo. Oradores: Hélio Fraga, Carlos Fl~ 

xa Ribeiro, Austregésilo de Athayde, Marcos Tamoyo e Clarival ValIa 

dares. 

32. Valladares, Clari vaI do Prado. Arte Brasileira - 2. Coordenação e 

Edição de José Piquet Carneiro, Rio de Janeiro, 1973. Introdução e 

análise crítica de cada obra reproduzida .de Anita Malfatti, Antonio 

Bandeira, Burle Marx, Di Cavalcanti, Djanira, Glauco Rodrigues, GuiK 

nard, Pancetti, Volpi. 

33. Valladares, Clari vaI do Prado. Restauração e Recuperação do Teatro 

Amazonas. Ed. do Governo do Estado do Amazonas, Blbch Editores S .A. , 

Rio de Janeiro, 1974. 128 pp, 70 il. 

34. Valladares, Clari vaI do Prado. Lula Cardoso Ayres - Revisao Crítica 

e Atualidade. la. edição, fora do comércio, patrocinada pela Cons 

trutora Norberto Odebrecht S.A., Spala Editora, Rio de Janeiro-Reci 

fe, 1978. 200 pp. 83 i1. 2a. edição, 1979, fac..,similar da primeira, 

acrescida de prefácio (ensaio crítico) de Gilberto Freyre e históri 

co do Prêmio Gonzaga Duque, instituído pela Associação de Críticos 

B.rasileiros com o patrocínio da Funarte/MEC para obra conjunta do 

biênio 19.77-19.78. 

35. Valladares, Clari vaI do Prado. Alberto Valença. Edição fora do c~ 

mércio da Construtora Norberto Odebrecht S.A., Salvador, 1980. 400 

pp, 132 il. comentadas. Estudo biográfico e crítico do pintor Albe~ 

to Valença. Texto e fotografias do autor. 

36. Valladares, Clari vaI do Prado. Aspectos da Arte Religiosa no Brasil 

- Bahia, Pernambuco, Paraíba. Edição fora do comércio sob o patroci 

nio da Construtora Norberto Odebrecht S.A. Spala Editora, Rio de J~ 

neiro, 1981. 386 pp, 221 il. Texto ensaÍstico, roteiro iconográfi 

co, verbetes, e 148 fotografias realizadas pelo autor. As· demais por 

Januário Garcia, sob orientação do autor. 
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37. Valladares, Clarival do Prado. Considerações sobre o T.C.A. e sua 

interpretação estética in Teatro Castro Alves. Edição comemorativa 

da inauguração do Teatro Castro Alves, patrocinada pela Construtora 

NorD.erto OdebTecht. Cia. Melhoramentos de São Paulo, S.P., junho de 

19.58. Nota: este livro, na realidade, só foi publicado em 1967, por 

ocasião da reconstrução do T .C.A., no Governo de. Lomanto Jooor. Um 

dia antes de sua inauguração, em ' junho de 1958, o Teatro Castro Al 

ves ~nc~l).di.óu7's.e. Era então governador da Bahia, Antonio Balbino. 

38. Valladares, Clarival do Prado. 20 anos CNOSA. Livro-álbum comemora 

tivo do 209 aniversário da Construtora Norberto Odebrecht. Capa de 

Roberto Burle Marx, desenhos de DareI Valença. Redação do Prefácio, 

revisão do texto e concepção artística da edição: CPV. Comp. Melhor~ 

mentos de são Paulo, SP, 1964. Distr. em 1965. 

39. Valladares, José. Museus para o Povo. Publicação do Museu do Esta 

do da Bahia n9 6, Secretaria de Educação e Saúde da Bahia, Salvador, 

1946. 

40. Vall adare s ., Clari vaI do Prado. Integração dos Museus na Educação do 

Povo. Conferencia pronunciada na 5a. Sessão Plenária do Encontro N~ 

cional de Cultura , realizado em Salvador, de 5 a 9 de julho de 1976 

e publicada no Boletim do Conselho Federal de Cultura n 9 23 - julho 

de 1976. 

41. Valladares, CIaTival do Prado. The impact of African Culture onBra

zil. Catálogo e exposição do 11 FESTAC (Festival de Artes Negras), 

Lagos, Nigéria, 1977. Coordenação e realização: MRE~ffiC. Ed. Foco 

Ltda. Rio de Janeiro, 1977, 296 pp. il .. Textos em inglês e port~ 

gues. 

42. 80 anos de Abolição. Edição especial comemorativa dos 80 anos de 

Abolição da Escravatura no Brasil. Cadernos Brasileiros, n9 47, maio

junho de 1968. 
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43. Valladares, Clarival do Prado. Arquetipia do Indígena Brasileiro na 

Teogonia Mricana. Texto-tese do autor para o Colóquio "Négritude 

et Amérique Latine" realizado em Dacar, de 7 a 12 de janeiro de 1974. 

44. Valladares, Clarival do Prado. O Atributo Iconológico da .Culinária 

Afro-Brasileira. Suplemento literário de O Estado de S.Paulo, n9 

513, 1967. Publicado., posterionnente (1974), na Shell em ReVista. 

45. Valladares, Clarival do Prado. Tempo e Lembrança de Dom Pedro II 

Um estudo iconográfico. Catálogo e fotografias da exposição inau~ 

rada na Galeria da Ftmarte no prédio doMNBA, Rio de Janeiro , em abril 

de 1977. Catálogo: texto de informação n9 153, de 19-7-1976, de Ly 

gia Martins Costa, O1efe da Seção de Arte do IPHAN, ao Diretor Arqui:. 

teto Renato Soeiro, e parecer deste aprovando a exposiçao. 68 pp, 4 

il.a cores, 34 il. p/b. Texto ensaístico do autor, 120 legendas in 

dicando título, localização, data, autoria, técnica, dimensões· e cor 

relação histórica. 

46. Valladares, Clarival do Prado. Texto (inconcluso) do discurso depo~ 

se no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, lido em sessão so 

Iene no IBGB, no dia 17 de agosto de 1983, por Carlos Labarthe Mar 

telli, discípulo e secretário de Clarival no Conselho Federal de Cul 

tura, a pedido da família. 

47. Valladares, Clarival do Prado. Djanira .• . Texto crítico-ensaístico 

para o catálogo do IV Festival Brasil, comemorativo da inauguração 

da Agência do Banco do Brasil, em Viena, .Ãustria, novembro de 19.78. 

24 pp. il. Texto em português e alemão. 

48. Valladares, Clari vaI do Prado. Fernando Coelho - lesenhos. Ed. Zani 

ni S.A. Equipamentos Pesados, são Paulo, 1978. Texto ens·aístico de 

apreciação crítica da série "Desenhos de 1977" de Fernando Coelho. 

49. Valladares, Oari vaI do Prado. Roberto Burle Marx- Litografias. 

Lithos Edições de Arte Ltda. Rio de Janeiro, 1979. 
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50. Valladares, Clarival do Prado et alii. "Artesanato Brasileiro. Ed. 

da Fundação Nacional de Arte-Funarte, Rio de Janeiro, 1978. 165 pp., 

il. Texto ensaístico da introdução Cpp. 9 a 32). 

51. Valladare~- , Clariyal do :Pradolpardal, :paulo. Guaranr~ " 80 ànos~ de 

Carrancas. Berlendis & Vertechia Editores Ltda., Rio de Janeiro, 

1981. 

52. Valladares, Clarival do Prado. Alhert Eckhout - Pintor de Mauricio 

de Nassau no Brasil 1637-1644. Revisão Crítica e Atualidade. Livro 

arte Editora, Rio de Janeiro, 1981. 142 pp. 44 ils. 

Jprn. 
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BJr.a,6ile.úw~ rf.U6Vteó de: Raç.a NeglUl 

C~p.ún do AmaJta1.. LOilYlda., 1858 - lUo de JaYle..Vw, 
1 CJJ 1 t. Vuerzhi..6:t.a., p-i.rz;WIL, dec..oJUlllDIL, c..aIL-i.c.a..:twú.6w.. 
c..eYlõglLano da Come.cU.e FILaYlç.Q..Úe em flVU..6. 
dec..olLaç.ão do Teabto Amazona6.. 

e 
V.úLi.g-i.u :toda. a 

... " _."- :.~ .", . . 



BJta6ileÁJW.6 I lU6 bt.RA de Raça N eg lUl 

Ecúlivulo Gonç.alvu 1UbÚ/W (São LuLs çIo MaIUlnMo, 
186.2 . - Manaus, 1'100 l.. L1.deJL poi.lü.c.o e govVl..Yl.a..flDIL do 
Amazonah. FundadoJt do TeCLtAo Amazona.6. 



8Irtt6il.e»wJ.i 1.tU6:tJte6. de. Raça. Ne.glta. 

Antônio peJtCÚJta. Re.nouça.J.i LBaJúa., 1839. - São Paulo, 
18741. Vrmão de. AndJr..ê. ReboUçM.. 04 do.úi e.fI9e.nheiAoJ.i 
de meUoJt pJtOje.ção, no 4ê.C.u1.0 XIX, no BJta1iil.. 



' . 

. " . ..... ~ 

BJta6ilei.JUM. I.lU6.tJt.U de. Raç.a Ne.g/Ul 

Paeflte. AntôYÚ.o Viei:.Jw.., S.J. lwb.oa, POllXugal, 16Q8 -
BaJUa., BIUUiil, 16qn. Muüç.o de. /Ulç.a YIe.gJta., ftixado ao 
BJta5il, conóidVllllÚJ a 6iguJUt de. maiolL in;teUgencia. do Aeu 
tempo, como ~ CJli;t.oIL. 



BlUL6ilWo.6. llU6:tJr.u de Raç.a NeglUl. 

JoaqUÁ..m Mcvúa. Machado de M-6-iÃ (JUo de JaneiJw, 1839 
- idem, 1'l..08L Mula:to, c.DYL6idvw..do, a.:té. a pJte.6:err.te 
eúLta, o M cJÚ;tOlt. e lWmanwt:a. de maiolt. pILO j eç.ão na vida 
LU.eJciJú.a do 8Jt.a&U. 



Blta6ileiJw~. 1.f..w.dAM de:.. Raç.a NefJlUl 

V. f:le..f..ve.ci..o Gomu. de OliveiAa lAnch.i.e.t:a.1 ú .pZtú;ta San:to I 
1876- n. ESCJÚ:tOIL, poeta, olUldolt saCJW e segu..nda 
Áltc.e6..u.,po de MaJÚ.a.na. 



Btr.a-6ilWo~. IlU6tJr.u. de Raç.a NeglLa 

v. S-U-vwo Gomu. Pimenta. lCongon1uu. de Campo~. , MG., 1840 -
MaJÚa.na, MG, 19.221. BLs.po de MaJLiana e1.U:to pelo Papa LeM XIII, 
em 189..0., . e elevado a PJÚJneiJr.o ÁJtc.eEú.6.po de MaJÚ.ana, em 1907. 
MemólLO da. Ác.a.demúJ. BJta6ilÚJLa de LetJr.as, a paJt:túL de 1'119. 



BJta6ile.iJto.6. I lU6.tJr.u de. Raç.a N e.g IUJ. 

Manu.el Ra!f"lu.rtdo Quvúno (Santo lvnaJW da 
PWLi6ic.aç.ao, 1851 - SalvadoIL, Balúa., 19_23L. 
PintoIL, pILO ne6,t, OIL, fú.6:toJÚadoIL de. aJLte. 



8Jw..6iLeiAoli I.t/UiVte6 de Raça NeglUl 

Co.óme de FaJÚa.6. ClLÚldolL da .tuta c.on:tJta. o a.nal.6ab.e.,t,ú.;mo, 
Jzábu.ta Ladvogado diJl) po6Jr.e.5I., PO~c.o e ildvr. l)oCÚLt do~ 
hameY1.6 de /)ua. pltOc.edên.CÚl. 



BJta6ileiJwl> IIU6:tJr.e6 de. Raç.a Ne.gJr.O.. 

The.odo/W FeJtna.ndu Sampaio (Santo AmaM da. PUJÚ6i-c.a..ç.ão, M, 
1855 - SalvadolL, SA, 19.371. Sâ.fúo puqlLÚ>.adolL, e.nge.nhÚJlD, 
ge.ôgJr.O..óo, e.t:nõlogo, YUÚIlJt.afu-ta., óilôlogo e. h.{.1i:tOJÚa.dolL~ 



CompoJz.tame.nt:o Altco.i..co B!ta.6ile.iJw 

Ent:e.1UW de. uma. .iJzmã. da Ve.ne.JLãvd Otr.dem T eJlc.e.iAa. de. 
Nossa. se.Wio!r.a. do R0.6âJLio dOh. PJtet04, em CtÜ.a.6E.., 
vuilda com o tJr..a.dic<.onai. hõ-óU:o tr.e.c.o6VlhJ do véu 
6 unêtr.e.o • 



CompofLtame.n;to Altcai..c.o 8Jw.1:,.ilú!w 

Roda. Ve.W.h.e. de. uma. JtOda monume.ntal.. LJ, 5 m de. . 
cüâme..tJw 1: em monob1.oc.O de. ma.de.bta.. :talha.da e. va.za.da. 
AutoJUa. do e.,t,-c.ultOIl. GTO !.Ge.Jz.a.1.do Te.iu de. OUveDz.a.l, 
V~vinõpo1i4, 1973. Cole.ção pa.fLtieuta.Jz., Rio de. Ja.neiJz.o. 



CompoJd.ame.nto AltClÚc.o BJtll6il.ei.Jw 

Ex-vo:to em ma.deiJr.a. pintada., b.LL.6,:to de.. um homem 6VLido 
no peLto. T Mb.a1lw de. maJtc.e.ne...úw ~ i.ma.ginãJúo. 4 Q em de. 
attUha. P~oc.e.de.nte de. devoçãO de. são Fnanc.Loc.o do 
Ca.n.i..ndi. 



CompolLtame.nto Altco.i.c.o BJU16.i.l.e.bw 

fx-vo:to da devoção . do são FJra.nwc.o do CaYÚ.ndê.. 
Re.pltu e.nta. uma. mama. c.om tumolt. 1 5 em de. a.Ltwta.. 
Ma.dUJta. pintada. 



CompolLtamento A!tc.ai...c.o 13Ir..a6ilUJw 

Ente.1UW de Jte.de.. ~.c.uUWta. em madÚlta. pintada de. 
Be.ne.dLt.o ]05.ê. 00.6 San;to.6 CMac.úõ, J 9.37, a.:tivo em 
Olindal. Base: 50 x 12 em. 



CompofLtame.n:to ÁJtc.aic.o BJta6ile-ÚUJ 

Capela. do Cem.i.;tVúo são Migu.e.l. CÚM. AhnOA, VilA. Boa de 
Goiã.s, .segunda me;tade do .s.êc.ui.o XIX. C0YL6-:tJw.ç2io em 
baJr/W .6oc.ado e ;t.a"ipal.. Ab1>icilo.f..a em 6un.do--de-.sac.o. 



CompolLtame.n:to Mcaico BIut6.ilei.Jw 

IgJte.ja. ck Pla.na..Ui.YIlt, Goiã6 .• AnUga. Vila. de. MU.:tJLe. 
V ' AJunali. Adito em patamlVl ck ti j ol.o~. Si,neiJw. na. illaJrg a.. 
Se.gunda. me;ta.de. do ~e.CJ.Llo XIX, JtMt:.a.UJta.da. em 1950. 



CompolLtame.YLto Mc.aic.o BJta.6ile.i.Jw 

MeAca.do de. CaJme. de. AquiJw..z, Ce.aJLâ.. Conóbtu.ç.ão do frún 
do <5.ê.c.ui.o XIX. Ve.:ta1.he. de. c.obe.JLtUJul :toda. C.OYL6.tJwlda 
c.om :tMnc.o.6 e. IÚ..pado de. c.aJmaüba. 



~ . 

Compoll:tame.n:to Altc.aic.o B/tal)ilÚlLO 

Rua. em vala. de. laj e.doll. de. 6Jtagme.n:to4 glUUllti.C.05 em 
Cuia.úã.~ Mato Glt0.650, lIêcu..f..o XIX. 



Compo~ento Mc.aico T3JziL6ile.úw 

Ca.M.anc.a. de 61VLCa. do Mê.c:Lio - são 'FJta.nCÚ).co I made.hz.a. 
6Q· em · de aL.t.wr..a.. a.uto/Úa. a.tJri..6.u1..vef. ao e6 c..uU.OIr.. 

CaNta.YU:[u.eiJw Bi.ql.Ú.ba GuaJta.Yuj I da:ta plLOvãvef. 1900. 
Coleção PaJr..ti~, Rio de JaneiJr..o. 



" 

" " 

CemUi./úo são João Bafu:ta. - Rio de JaneiAo. "Se.puUwz.a. 509" -
1l.11b1Li:c.ci. do u~o Jean MaglWu - PaJÚ,6 "1 'l05 
Cu.til.o aJLt-nouve.auL 



• 

AIc;tQ. CernU.vú.a.f.. BJuUUÚJLa 

Túmulo do BaJtão de Cajalba, Campo Santo, Ba.hia. - J 865. 
E6Wuo. da. fê, aM. uc.ulp. - Halbig lJohan Von l:Ialb.ig, 
AL - 1 814-1 882) . 



I 

'- -

" 

We Cemü:eJr:i.a1. B.fl1U,ileVul 

Túmulo do meado do .6ec.uLo XIX, c..OYL6.vz..va.do na. IgM.ja. de No<s.6a. 
SenholUl da Pi.edade - Sdva.dolL, Ba.hút. 
E.6;ta;tuáJúa. eJI pedlUl Liô.6, aVú.buIve1. ao.6 SaLtu de Ul,boa.. 



AJLte Cem.i.;telLÚli BlUL6ileiJz.a. 

CemitêJUo são João Bafut:a - Rio. Tiimui.o de Ef.viAa. Santo~, 19JO 
(PltOtÚDJul do~ anúnlÚ61.. úc..uf.p. Genltge GaJtdet lPaJÚ6,1863-1930). 



AJr.:te Cemi..telLÚli. BlUl6ilÚJUl 

CemU:Vú.o sã.o Joã.o Ba.tih.:ta. - Mo.na.u!J .• Conjunto e6~O 
monumental., em mâJunolLe CaJr.JtaJta., a.u;tolÚa. nã.o iclvz:t.i6ica.d.a.. 
Tii.muto "A mã.e e ~" Co. 1895. 



M:te CemitelÚ..ai. 8Juu,ileiAa. 

CemitélÚ.o são FlUtnc-úico XaviVL - Rio ck Janei.Jw. Tiimulo da. 
u ·po..s.a "MaJril.nha." (Peixoto 1. E6c.ul.p. Rodoi6o 
BVLnafLdel.Li. - 1 '12 O . 



Alc:te Ce.mi;tvú.ai. BI(fl!,.(lÚfla 

cemUwo são João Ba.t.i.h~ - Mana.u6 .. Jaúgo - Capeht 
em c.oYl.CJl..U.o e cúnento, de óam1.U.a. a6a.sta.da, c... 19AO, 
"A pJte.c..e", adoJr.na.do com R..um.i.Yl.iiJr.<..M óR..UO/Le6 c..e..rz;tu • 



AtLte CeJrJi;tVLia1. 8Jut6,il.eiIta. 

c~êlÚ.:o Sao João BlLÜh;ta - MlUIllU6:. Túmulo de um 
jovem dJ.i1i.(Uiti-tno.do. ] 9J 3. E6 c.ulp. Ba.c.c.i:ga1.uppo, Mila.Yw. 



AlLte CemLteJÚ.iLl. BILMile.iM. 

Ce.m.i:two sã.o Paulo, PinhCÚJr..o.6, SP. Jazigo do. 6a.rnLUa 
FolLte, c.. H40. Conj un;to e6 c.uUôlLic.o em óMlIZe e 
glUl.YÚ:to, e.6 c.uLtolt não iden:ti..6ic.ado. 



Mte. Cemi..te.JÚ.al 8Jr..all,ilÚ'ta. 

Cemd'e.túo Sao João Bat:iÃ.:ta.. folLtaie.za.. Conjun:áJ 
uc.ui;tÕJÍ,tc.o, ,mâJzmolte. Ca.fl.JUVUI., ,u.ti1o "aJl:t-,nouve.a.u", 
.impoJt:ta.do de. PlVi.i6 'em 1 qas. 



• 

Tempo e. " LembJz.ru'lç.a de. Vom Pe.cVtO II 

Vom Pe.~o I e. V. Le.opoldina v~~ o~ e.xpo~~. Vetalhe. da ~e.la 
Si.mp.e1.ci..o RodlLiguu de. sã., c:htada de. 1826, c.ol'llieJLvada na Funda 
ç.ão Ramão VuaJLte. da Sanm eMa de. MUvúcõlLdta do Rio de. Jamu 
ILO. 266 em x 198 em 



• 
T eJ)iPO e. LembJtança de. Vom Pe.ciJz.o 11 

Vom Pe.ciJz.o 11, jovem. Mode1.o OIl.ig.i.na..f. em gu~o do b.u.5:to 6ú:to 
paI!. Ze. 6e.lÚ.no re.lLlLe.z em 1839., épo c.a. da maioltidade., 6a1Ldado. 
Ae.:t.ww.. 58 em. Ac.e.l!.vo do MU6e.U Impe.lL.ial de. Pe.tMpow. 



Tempo e Lembnança de Vom Pe~o 11 

Sua. AUeza PlÚnc.u.a I4abel. Modelo olÚ.g-i.rzal.. do bUlito em geMo, 
aLtWta. 70 CJn, Munado Rodol6o BeJtYl1Vtdefli, data.do de 
25- 8-1888. EXP04"tO no MUli eu 1::U...b:tõIÚC.O Nac.-i.orzal... 



r a ----

Tempo e. Lemb.!ta.nç.a. de. Voro Pe.dJr.o II 
Vom Pe.~o 11. Figuna ~e.nta.da., ~onze., monume.nto pa.ha pka.ç.a. 
publica. de. Pe.:tJr.Õpoli1., M6.tna.do - e..6 c.u.e:to1L Je.a.n Ma.glLou, 
datado de. 19.10. Pe.:tJr.Õpow, RJ. LJe.a.11 Ma.gltOu - FIUlI1ç.a. 1869. -
P0.!U.6 1936 ?). 



Tempo e LembM.nça de Vom Pecvl..O 11 

Vom PedJw 11. BUóto em madeiJz..a. poüCJl..Omada, btabalho de ~antebto 
da Bahi.a, c.oletado pM. Mundo SodJr.e, em Salvadolt, c.eltc.a de 1943, 
paJta o ac.eltvo do MU6eu ImpeJúal de Pe:tJr..Õpow. Mede 33 em c.om 
pedutal e 19,5 em ~omente o bU6tO. 



· J 

Tempo e. Le.mbJumç.a. de. Vom Pe.dlr..o 11 

Vom Pe.dlr..o 11, jovem. Mode.1..o OJcÁ..E·ül,a1. em ge.6.60 do bU6:tO 6ú:to pOll. 
Ze.6e.JcÁ..rlO FVVLe.z em 1839, época da mlÚoJÚdade., 6aJtdado. ALtWU1. 58 
C1I1. AC.VLVO do MU6e.u ImpeJL.i..al de. PdJtÕpo-U.6. 



Tempo eLem~nça de Vom Pednn 11 

SaglUtç.ã.o de Vom PecVr.o 11. Ve:ta.ihe da. glUtnde te1.a. h'úd.õJÚca. inacabada, 
antM da. JtutaUJr.D.ç.ã6, da au:tDJÚa de Mami.ei. AJt.aüjo POlLto AiegJte. Jtep1Le
hentando o lJ11pelUtdoJt em btaj M maj UW1.C.Oh, c.oltoado. COnh eJtvado no 
salão Noblle do I nhtilu:to Hi.6:tõJi..tc.o e Geog!tÔ.óic.o B!Ul6ilÚltO. o utudo 
dute glLa.Yide painel, ól.eo hOMe tela, °acha-he expoht:c no MLL.6 eu Hi.6tõJÚ 
co Naúd YÍaL -



Tempo e. Le.mb!taYtç.a. de. Vom Pe.dIw Ir 

Vom Pe.dIw 11. BU6:tO em miVunoJte.. Áh.óina.do FETTRI CH J 85 7. 0.0 a.c.eJLVO 
do Inh.tU.ut.o H.i..htõJi..i..c.o e GeoBM6ic.o 19r.aJ:,il.UJuJ. 



• 
BaNw c.o M<.neiAo 

Idem, .idem. Pcúnel de Manuel da CM-ta. Atayde. Ve:taf.he 
do~ an j M mÜ6.ic.oll, v.iola., v.io.f.o nc.elo , bandolim, 6.f..a.u:t.a. 
doc.e e .tJwmpa.. 



BlVtJWc.o Nottdu.:tú1o I 

Igtteja de NO.i~a Senh..otta. da. ColtlLe.n;te, Penedo, Ata.gOM..· 
Ve:talhe da. p.trz;tull.a. do ÓOItlUJ, p.l.a.rú.gJtáMc.a., umo idenlic.o 
ao de Li.bõ!Ú.o LãzaJtO Lial, c.. J 784. 



• 
~co No~d~tino I 

Ig~e.ja de. São Gonç.alo GaJi.cia, Pene.do, AlagOati.. 
f~ont.i..6·pl.cio .f.a.vMdo em .tai.b.a de. c.a.ntaJtia. (J7581 em 
Ca1.c.ãM.o local, com e.XUbe.Mnte. due.nho ItOCOM. 



~eo No~d~tino 1 

F~ontão da Ig~eja e Convento de N044a Senho~dt do 
CaJrmo do Reei. 6 e, ~e 60JUna de J 76 7, Menitto e caf.cÃ!u.o 
em .tal.h.a M eo c.õ . 



BaJtJtOc..o Noltdu.,tú1o 1 

Iglteja de são Pedlto do~, CleIti90~; do Reci~e, 
PeJz.nambuc..o. Ve..ta1.he do ~oltltO, "T ltiun60 de sã.o Pedlto", 
do p .. ÜI:tolt João de VeCL5 Se.pUlveda, ano J 764. 



BaknOeo No~de6tino I 

Ig~e.ja e. Conve.nt:o de. San-to A,,,,wnio de. IgMaç.u, 
PVI.I1ambu.eo. SaCJrÁ..6ti.a.. Ve;tai.he do 60MO. Painel de. 
NOlll:>a Se.nho~ ee.~eada de. anjoll mÚ6i..eo.s. Au:toJÚD.. não 
de.:tvunina.da, k. l:>e.gunda me.:ta.de. do .sêe. XVIII). 



• 

BaJlJLOc.o NOlLdu:.U.no I 

IglLe..ja e Convento FILa.YlÚ6.c.anO de Penedo. Ve.,ta,the do 
nOILlLO, "Santa. MaJÚa d0.6 Ánj 0,6''', pintUlLa. o.M~YIild.a. de 
LibõlLio LãzalLO Lial, datada de 1784. 



• 

BaJVtoc.o NOILdu.túw I 

Vetai.h.e da. :ta1b.a em madeiAa. doWLa.da. tem JtU1.na.l do 
aU.aJt-molL da. IgJteja e Convento de são FJta.ncú,c.o U6'l2-1723l 
de VeodoltO LVila CÚt6 MagOeM). COJÚ.ãtülu". 



. . -
Igtt.eja e. Convento de. Santo Antônio de IgatLaçu, 
PVLnamÚUco. Ve.-tal.he do nOIlJW: CaJLteh de No~~a 
SentioM da. Aó~- unção. AutolÚA. do p.i..ntott. Ralie.lo, 
eúLta.da. de. 1 749.. • 

• 



BaNLDc.o NOMu:tino I 

Vunanda.de de. N04~a Sen.hoM. da. Con.c.ei..ç.ão da. PII.a.ia.. -
SalvadoJt, Bahia, em pJtow',6'ão domtrU:c.al intvz.n.a.. 
foto de CPV, 1273. 



&vuwc.o NOJz.de6:UYl.o 11 

IgJz.ej a. de NOMa SeYl.noJz.a. da. PaRma. do a.n;tigo tlo.s.pI.c.i.o 
do~ Ago~tirr.iaYl.O~-Ba.&ia. .. Veta.lhe. do pa.irr.el do 6oJz.Jz.o, 
pintoJz. Jo.s.ê Joa.quim da Roc.ha [c.. 17751. 



BaJuwc.o NOILdu . .ti..no TI 

FOMO da pllimililJa bib.üotec.a do Cq.teeiD de JULL6: (.atual 
CatedJt..a1. Balimc.a. do Sa..f.vado/t - Bahi'aL a.:tJÚ.oul.ve.f. a AntOnio 
Siinõ U RibeiJt..o Lati vo na. Ba.h.út enttte 1732 - 7 755 J • 



BaJr.Jwc.o NOJtde..ó.ti.no 11 

IgJteja. do OJt6a.na.-to de são JoaquiJn - Sai.va.doJt, BaJUa.. 
VeM.i.he do gJta.nde meda.i.hã.o do 6oJVW, pin:tuJu:t de J04.é 
TeõM.i..o de JULUi., J 826: "A Anunciação". 



<, 

BaNtoc.o No.l!..Cl.u.:ti..no 11 

rgJt.e.ja do. OJui.cun TeJtc.eiAa. de N04A.a Se.nnolUt do CaJuno, Sai.vadoJt, 
Baliia. Ve;taiJu? do painel. do 'ó0lt1W, de JOll:e. Teõ6il-o de JU'U6-
LJtuta.wuz.do paJt J. A. da. . Cu.nJia Cauto l: "A VhLgem dá. o u -c.a.pUfE. 

IÜ.O aOll- Sa.n:tOll Elia..6 e TeJte6.a d'Ãvila.". . -



&vuwc.o NoJtdM.WlO II 

FolUto da. Capela. de. NOé<5.a. SenhoJta. da. Conc.e.iç.ão da. 
IgJteja. de. são fJr,a.nWc..o da. BalUa. L6oto em 5 pla.n06: 
dOééel do Jte;tâbulo, :ta..e.ha., 60JrJW da. c..apei.a, a.Jtc.o CJr..UzeÁ.JW e 
60JrJW da. na.ve). 



BaNto c.o Noltdeo..ti..no II 

l"glteja. da. OlJ.deJn. Telr.c.e.iIta. de. NOliAa: . Se.nholUl do Cevuno -
BoJiCa.. Ve.:to.i.he do pai:ne1. do nOMO ~ de.. J.- T e8 nild de ] u:u..s:: 
"Vdi.1i a.njo~i c.an.tam l.OUVOItU~", em wn a.nti6onBJt,Co. 



&vuw CO Noltdu.tino TI 

Iglteja. de No.6 . .6.a. Senholta. da. Concei.ção doll. Mi.iLtaJr..u -
Reu6e. Ve..t.alI1e do 60MO em ex.ufiVta.n:te WJia. doWLa.da., 
!tO co CÕ, e pMnw de .ó..únbo.tog.<.a. i.nu.6U:a.da.. Vec.olta.ç40 
~buZve.t a.o a.no de 1781. 



i 

BaNwc.o NOJtdeó . .ti.J10 11 

I~.lLeja. de são VomLn~o.5. ~ ~;. Ve:.ta.i.he do ~OMO, . 
pi:ntWta. em pVL.5.pectiva. ilIUi-LOYU1itic.a. de JOE.e. Joaqu.un da. 
Roc.ha. l178Q-1782). 



~QO No~debtino 11 

IgM.ja de. Sã.oVomi..ngo&., Sai..vado~, Ba.lúa. Ve..tai.he. do 
nOJVw da. nave., pinto~ JOé:ê JoaqUim da. Ródia. U 780-17 821. 



• 
Ba.JVtoco Ui.ne."u1..O 

Uma. CÚL6 tOMe6 da. IgJte.ja. de. são fJta.nWc.o de. Paula, 
JÚ.tma.da. com o pico do I taco.f.om.i... 



BaJrJLO c.o M<.nÚJW 

Ig!te.ja de São FJLa.nCÚlc.o de M.6"w, OUlLO PJLetq. FOMO da. 
c.a.peia.-moJL. Ei.gUlLa. monumental de um "anjo o6eJL.tante" 
madÚJl.a polic.Mmada., ~ c.uLtwt.a. de Antô MO F JLa.nÚ6 c.o 
Uóboa, o Atúja.di.nho. 



BaJlJtOc.o M<.nwo 

IgJteja de. $ão FJta.nwc.o de. Ã6.6,Í.,6 - Oww PJte.to. Painel do 
nOIUW, pÚU:WLa de. Manu.el da CO.6:ta A:ta.yde., e.1'1.Vte. oll anOh 
1801 e. 1812. NOlllla Se.nhoJta. da Á611u.nção ee.~cada de. anjot 
mÜ6ic.oll • 



• 

BaMo co MinCÚIW 
. . . 

I dem, .idem. Vetaf.he. do painel de. Ma.nuel. da. Co~ta. 
Ata.yde.. Anjo~mÚ&ico~ com ~6~nte& in5.tnume.nto~ e. 
po.JLtLtwr.a. . 



Bcvul..O co .M-i.11eiJr..O 

. Idem, .i:dem. Al1j o~ .. mÚ6ic.o~, : 6f.a.ut.a.-doc.e., .tJúÕ.l1gui.o-· 
angolado, tnompa, oboé, bal1dolim, violol1c.elõ ..• 



8aJr.Jw c.o .Mirte.L/W 

OW-LO PJLe.to: 1;g/te.ja. de.. Sa.11ta. EÓige.nia., J733, rta. qual 
Martue.l Flta.rtw:c.o w ·úoa., pa,C do Afeija.di.rilio, paJL:Ücipou 

. c.amo me5.:tJz.e.~de.-{)61LM. 



BaM.o c.o M<.nehw 

Oww PJteto: I91U?ja de NOll.ll.a SenhoJta do Cevuno. Lavabo 
da. ll'aCJti.5.tia., pedJul-.sabão, atJú.liuIdo a Antonio FJtancúc.o 
Ü6'6oa, o Ae.cújadüÚto. 



.. 
"\"~ 

) Q 

. 'i 

_~_ .. d .... ~,. . ..;...._~_ ;~ 

BaNtoc.o Minwo 

1 dem, .idem. Ve..tai.he. que. mo.s.:tJt.a a. ~ c.om c.bave. 
de. 6./l,ü.o e. o a.njo a.te.ija.do, nUo, mui..tUo, c.om um CLÚbJw 
{uic.e.nde.ndo NOlih'a. Se.nhOIta.. Me.ija.cU.nho? 



I 
,i 

BaJUtoc.o AüneVw 

I dem, .úiem~ CoW de. anjo4 c.am paJLt.i..:t.uJr. e. 
inó.:úu..une.n.to~. Lviolino, c.haJz.ame1..a6, :tJwmpe.te 1 . 



Aruie..i.6_e. iC.OYlOgJtã6ic.a. da pin:twr.a. monume.ntal de. 
PolLÜYI1lIli- nol:.~ Eld.adol> UlÚdM 

• 

I de.m. Ve.;tai.he. da mã.o do ba.te.ei.Jw c.om cinc.o pe.p.U:.a6 na 
palma da mã.o ~ 60Jrmando o CJr1.LZUJw do Sul. 



ArLáLU'e ic.onogJtá.6i-ca da. p.úu:Wl.a. monumental. de 
PoJLt<..rta.Jri. nOl.l El>:ta.CÚU> UlÚ.dOl>. . 

Idem. Vetai.he do M/do do b.ateeút.o. 



A~e ic.OIwgl!áfi.-c.a da pú1-t:Wta. monumerz;tal de 
POJ[;tüuvU: no<5 EótadOJ.i UJÚdo<5 

Idem. Ve:taihe da fi.-gWta. de um ba:teÚ'lo. 

• 



Arzá.Lú..e ic.onogJr.áfri-ca. da. piYLtwta.. monwnental de 
Po4tinaAi no~ E~tado~ Unido~ 

Idem. Ve;t:a1.he da. 6igUlta. da. negJta da. batéio.. 

• 



AnáliÁe. ic.oYl.ogJtÓ.&<-c.a. da. pilU:wr.a. moYl.ume.n.:tai. de. 
PolLti.'YUlJÚ Yl.M útadO.ti Un.ido.6 

Idem. Ve.:ta.lhe.. MaClLOgJta&<-a Cmão.6, pÚxe.!> e. a.fuvião 1 • 



Arúiti.óe. ic.onogJtâ.fr{.c.a da pintWLa monume.ntal de. 
PolLtinaJÚ. nOli E.ó:tado.ó Unido.ó 

Vucobe.1Lta do oWto. A6f1.e.,6co · LtempeJLa. .óoblte. maMa)., 4,80 x 4,65 m; 
Hi.ópanic. ·Foun.cia,ti.on, UbJtaJr.y 06 CongltU.5, Wa.ófúng-ám V.C., 19.41 
I vi.ó:ta do paine.!, paJLte. .óupe.1tioltl • 



Arzâ.ü..6e. -ic.onogJtâ6ic.a. da p.i.n:tww. monume.n:ta.e. de. 
PolLÜ.naJÚ nOli E6·.:ta.doll Un,idoll 

Idem. F-igww. do me.ni.no da pJtoa. 



A,'láLú,.e. ic.onogJtâ.6ic.a da pintLlJta. monume.rz,tal. de. 
PO![;ÜnaJÚ no.6· E.6:tadM Unido.6 

Idem. Ve.ta.i.he. de. um Itemadolt plte:t.o. 



Arz.ãLWe. ic.onog!tÕ..6i-c.a da. pintUJta. mOlunne.ntai. de. 
Pom/'UVÚ " no.6" Úi.to.dM Unido.6 

1 dem. Ve.:tai.he. da. 6igUJta. de. um gaJWnpe,úl.O. 



AnãLú>e. .i.c.onogJLã6ica da p<.n:tUJr..a. monume.n:tal de 
POlLÜ..naJÚ nM E6ta.do!:. Unido!:. 

1 dem. Ve.talhe. do gaJÚmpútw de.blUlç.ado !:.oblLe. a bOlLda 
do baILc.o. 
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