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PERFIL

Uma vida
dedicada
a entender
os pobres
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em saber nada sobre o Bra-
sil, um jovem americano
filiado à congregação ca-
tólica dos Irmãos de San-
ta Cruz desembarcou no

país num momento em que muitos es-
tavam fugindo: logo após o golpe mili-
tar de 1964. Com grau zero de
politização e em crise com a sua voca-
ção religiosa, o californiano Victor Valla
decidiu vir para cá numa tentativa de
fugir da influência de seus colegas de
congregação. Hoje, Victor Valla é pes-
quisador titular da Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp) da Fiocruz, ten-
do acumulado, ao longo destas déca-
das, uma enorme experiência de en-
gajamento político e de trabalho com
os pobres, em diversos estados. Para
Victor, os pobres, mais do que apren-
der, têm muito a ensinar às elites.

Victor nasceu em agosto de 1937
em uma família extremamente católi-
ca. Eles moravam perto de Hollywood,
num lugar chamado Studio City. Ter-
ceiro de quatro filhos, Victor, aos 12
anos, sentiu aquilo que muitos identifi-
cam como o “chamado para a voca-
ção religiosa”. Victor nunca foi – e nem
quis ser – ordenado padre ou frei, mas
foi irmão religioso. Ele fez os votos ca-
racterísticos dos que seguem a vida
sacerdotal católica, mas não celebra-
va os sacramentos. Queria dar aulas e
assim foi preparado na faculdade. Hou-
ve momentos em que passou pela sua
cabeça deixar de ser irmão, mas ele
se manteve. Como a insatisfação, com
o passar dos anos, era crescente, Victor
começou a pensar em sair dos Estados
Unidos para escapar dos religiosos.
Decidiu, então, vir para o Brasil.

Victor chegou ao Brasil em agos-
to, já com o golpe militar de 1964 na
praça. Ele foi para o Centro de For-
mação Internacional, administrado
pelos franciscanos, em Petrópolis.
“Foi uma grande vivência, porque lá
eu me politizei. Fiz curso de história
com dom Pedro Casaldáliga”, diz ele,
lembrando do “bispo vermelho” que
foi seu colega.

Depois do curso ele foi designado
pra trabalhar no Colégio Notre Dame,
em Campinas. “Quando cheguei lá,
em 1965, havia um encontro clandes-
tino da União Nacional dos Estudantes

Em 1984, quando o regime militar
se aproximava do fim, a Ensp abriu con-
curso. Victor obteve o primeiro lugar. E
levou a favela para a Ensp. “Passei a
ter um contato bem próximo com as
comunidades, desde a criação do Cen-
tro de Estudos da População da
Leopoldina. Era uma idéia nossa de que
deveria haver um centro em que os
moradores obtivessem conhecimento
para reivindicar direitos. Nosso papel era
o de oferecer embasamento técnico
sobre saneamento, saúde e educação”.

Um AVC muda
a vida de Victor

Discreto sobre sua vida pessoal,
Victor não gosta de comentar os seus
três casamentos. A atual esposa é a
fotógrafa e artista plástica Kita. Ela é
educadora e atualmente trabalha no
Senac Rio – Centro de Cultura e Co-
municação e na Escola de Artes Visu-
ais do Parque Lage, onde é professora
do curso de fotografia. É ela – a maior
paixão da vida de Victor – que tem
dado a ele um grande apoio desde que
sofreu um acidente vascular cerebral
(AVC), em setembro de 2001. A recu-
peração tem sido boa e surpreendido
os médicos, tanto que um mês depois
Victor voltou a trabalhar, após passar
um período igual no hospital.

Andando bem devagar devido ao
AVC, Victor passou a caminhar pelas
ruas muito cedo, por volta das 6h30,
quando elas ainda estão vazias. Ele
dá uma volta nos quarteirões próxi-
mos à sua residência, compra o jornal
e vai a um botequim tomar café. De-
pois volta para casa, toma banho e
espera o táxi que o leva à Fiocruz. “No
início caí três vezes e fiquei com medo.
E esse medo me inibe um pouco”, diz
Victor, um pesquisador que fez do
correto entendimento dos valores e
necessidades dos menos favorecidos
uma razão de viver.

(UNE). Um dos que faziam parte era
Frei Betto, então secundarista. Foi im-
portante porque eu estava ouvindo dis-
cursos sobre as mudanças no país. Não
adianta atacar pobreza, tem que mu-
dar estruturas. Era o que todos diziam”.

O choque de realidade brasileira
levou Victor a abandonar a ordem. An-
tes, porém, os irmãos o enviaram para
Santarém e em seguida para os Esta-
dos Unidos. Ele passou um ano em
seu país, juntando dinheiro, e então
retornou. Ao chegar foi para São Pau-
lo e lá procurou a União Cultural Bra-
sil-EUA, onde conheceu um homem
que havia se formado no Instituto
Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e
que o indicou para uma vaga de pro-
fessor de inglês.

No Instituto, onde trabalhou entre
1967 e 1973, Victor viveu a sua segun-
da fase de politização e isso o levou a
fazer mestrado em história do Brasil,
na USP – onde também faria o douto-
rado. O mestrado, onde muitos cole-
gas pertenciam a grupos clandestinos,
seria a terceira fase de politização.

Rumo ao Nordeste,
carregando esposa

e filhos

Victor se casou com Lúcia Helena,
uma professora. Tiveram três filhos: a
educadora Claudia Maria, hoje com 38
anos, o fisioterapeuta André Ricardo,
de 36, e o comerciante Henrique
Eduardo, de 34. Victor tem dois netos,
filhos da primogênita. E tem outra fi-
lha, a estudante de biologia Daniela,
do segundo casamento. Depois do ca-
samento Victor pediu demissão do ITA.
Com a família, foi para Ilhéus, onde
trabalhou como conselheiro de uma
escola de agricultura.

Ao mesmo tempo em que a expe-
riência baiana o pôs em contato com a
teologia da libertação – uma corrente
católica formada por bispos, padres e
leigos imbuídos da análise marxista da
sociedade –, ela o afastou em definiti-
vo da Igreja institucional. O motivo foi
uma briga com um padre que não re-
zava pela mesma cartilha progressista.

Depois de dois anos na Bahia, Victor
foi trabalhar no curso de história da Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF), em
1975. Foi sua quarta fase de politização.

S

Este perfil pode ser lido na
íntegra no site da Agência
Fiocruz de Notícias: http://

www.fiocruz.br/ccs/especiais/
valla/especial_valla.htm.


