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Resumo: São flagrantes as semelhanças visuais entre as obras que o artista brasileiro 
Rubem Valentim produziu no início da carreira, em meados dos anos 1950, e as pinturas 
finais de Joaquín Torres García, no contexto do Universalismo Constructivo. Dois 
aspectos, sobretudo, parecem conectar as produções de ambos: a criação de uma 
espécie de vocabulário, com repetição de símbolos processados por meio da abstração 
em diversos trabalhos, e a vontade de construção de uma cultura autóctone. Há 
dissonâncias importantes, todavia, em cada caso: enquanto Torres García desenvolveu 
uma doutrina, com caráter propedêutico e visando toda a América Latina, Valentim não 
deixou qualquer manual sobre suas obras, manifestando o projeto de legar uma 
“iconologia afro-ameríndia-nordestina” ao Brasil. Este artigo propõe explorar os 
paradoxos que se localizam abaixo da superfície semelhante das criações de Torres 
García e Valentim, desdobrando as territorialidades e os pertencimentos diversos que 
emergem em suas obras e se refletiram em suas trajetórias. A consagração do uruguaio 
é palpavelmente maior do que a do brasileiro e, sugere-se, a filiação de Valentim a 
religiões afrobrasileiras, cujos símbolos povoam suas composições, reforçou sua relativa 
marginalização. Diferente de Torres García, ele desenvolvia obras em consonância 
estética com a produção de sua época, mas tardou a ser alvo de interesse, sendo 
redescoberto muito recentemente. Não se busca, de qualquer modo, resolver o 
esquecimento de Valentim ou igualá-lo ao uruguaio; pelo contrário, o que se pretende é 
entender as lacunas, sobretudo o que se pode aprender com elas.     
 
Palavras-chave: Rubem Valentim. Joaquín Torres García. Arte afrobrasileira. 
Universalismo Constructivo.  
 
 
Abstract: The visual similarities between the works that the Brazilian artist Rubem 
Valentim produced at the beginning of his career in the mid-1950s and the final paintings 
by Joaquín Torres García in the context of Universalismo Constructivo are striking. Two 
aspects, above all, seem to connect the productions of both: the creation of a kind of 
vocabulary, with repetition of symbols processed through abstraction in several works, 
and the will to build an autochthonous culture. There are important dissonances, however, 
in each case: while Torres García developed a doctrine, with propaedeutic character and 
targeting all of Latin America, Valentim did not leave any manual about his works, 
manifesting the project of bequeathing an "Afro-Amerindian-Northeastern iconology" to 
Brazil. This article proposes to explore the paradoxes that are located below the similar 
surface of the creations of Torres García and Valentim, unfolding the territorialities and the 
diverse belongings that emerge in their works and were reflected in their trajectories. The 
consecration of the Uruguayan is palpably greater than that of the Brazilian and, it is 
suggested, the affiliation of Valentim to Afro-Brazilian religions, whose symbols populate 



their compositions, reinforced his relative marginalization. Unlike Torres García, he 
developed works in aesthetic consonance with the production of his time, but it was late to 
be of interest, being rediscovered very recently. There is no attempt, however, to solve the 
forgetfulness of Valentim or to equate him with the Uruguayan; on the contrary, the aim is 
to understand the gaps, especially what can be learned from them. 
 
Keywords: Rubem Valentim. Joaquín Torres García. Afro-Brazilian Art. Universalismo 
Constructivo. 

 

 Entre as análises (ainda um tanto escassas) sobre Rubem Valentim (1922–

1991), o nome de Joaquín Torres García (1874–1949) aparece com notável 

frequência. Há desde referências sutis, apontando o uruguaio como inspiração 

para o brasileiro, sobretudo no início da carreira autodidata deste, por volta dos 

anos 1950. Roberto Conduru, por exemplo, indica que: “Ainda em Salvador, 

Valentim chegou à abstração por meio da pintura de Paul Cézanne e Paul Klee, 

avançando com a incorporação de formulações plásticas de Joaquim Torres-

Garcia [sic]” (CONDURU, 2013, p. 53). Até a contundente aproximação das obras 

de Valentim e Torres García proposta pela XXIII Bienal de São Paulo, em 1996, 

na sala especial dedicada ao baiano (LAGNADO, 2018, p. 73). 

 Propõe-se destrinchar, neste artigo, possíveis confluências entre os artistas 

– com ênfase em fundamentos de seus discursos e de suas poéticas –, pouco 

exploradas pelas comparações teóricas a que se teve acesso.1 Sem deixar de 

apontar flagrantes contrastes, inclusive no que tange à inserção e à consagração 

(caberia dizer até à memória) de Valentim e de Torres García. Na medida em que 

ambos, conforme se verá, nutriam projetos similares, mesmo que abarcando 

diferentes territorialidades e pertencimentos, cabe refletir sobre porquê um parece 

tão mais bem-sucedido do que o outro. Para tanto, serão empregadas análises 

comparativas de discursos dos e sobre os artistas, com atenção aos contextos 

(geográficos, sociais, culturais) em que lançaram seus escritos e manifestos.    

 De fato, uma breve comparação visual permite perceber as semelhanças 

entre uma pintura de Valentim da década de 1950 e o estilo construtivo 

consagrado por Torres García. Embora não haja (até onde se sabe) prova cabal 

                                                 
1 Isto é, Torres García desponta em textos sobre Valentim, mais de um, inclusive. Mas o paralelo é 
pouco explorado, tocando aspectos visuais, sobretudo. Busca-se aqui aprofundar um pouco essa 
aproximação sugerida, mesmo que sem pretensão de esgotá-la.  



de que o brasileiro conhecesse o trabalho do uruguaio à época2, vale observar 

que este ganhou exposição em sua homenagem no Brasil em 1949 (ano da morte 

de Torres García), e também teve pinturas expostas na I Bienal de São Paulo, em 

1951 (KERN, 2012). Ou seja, poucos anos antes de Valentim produzir pinturas 

como Composição (1955 – imagem abaixo), as obras de Torres García 

circularam, com destaque, por terras brasileiras. Além disso, não soa exagerado 

supor que o primeiro tenha lido textos de autoria do segundo, já que o uruguaio, 

sabidamente, investiu na difusão escrita daquilo que ficou conhecido como o 

Universalismo Constructivo. Maria Lúcia Bastos Kern, na linha do que já se 

comentou, atrela Valentim a Torres García por meio dos eventos citados, ligando 

aspectos plásticos de suas obras: 

 

                                                 
2 Não se localizou, no material pesquisado, algum indício robusto – documentos, fotografias, 
cartas, etc. – que permita afirmar se e quando Valentim teve contato com a produção de Torres 
García. María Helena Lucas, em tese de doutorado sobre o primeiro, chega a dizer que o 
brasileiro só teria o conhecido depois da década de 1950, sem especificar o momento (LUCAS, 
2001). 

Rubem VALENTIM (1922–1991) 
Composição, 1955 

Óleo sobre tela, 100 x 73 cm 

Joaquín TORRES GARCÍA (1874–1949) 
Pintura constructiva, c. 1929 

Óleo sobre cartón, 44 x 35.5 cm 
Museo Nacional de Artes Visuales de 

Uruguay, Montevideo 



  

[…] Em 1951, as pinturas de Torres-García e Julio Alpuy 

representam o Taller na 1° Bienal de São Paulo, momento em que 
as suas práticas artísticas se propagam no país. Dentre os artistas 
que se interessam por suas concepções salienta-se o baiano 
Rubem Valentin [sic], que absorve as noções de estrutura, 
plasticidade e formas puras, porém buscando na simbologia da 
mística africana subsídios para incorporar na pintura e nos objetos 
tridimensionais (KERN, 2012, p. 18).  

 

 A estética mais notória de Valentim, as obras por que ele é normalmente 

lembrado (vide, Sem título, abaixo), contudo, é posterior aos anos 1950 e não 

lembra tanto a produção de Torres García – na linha do “porém” trazido por Kern 

ao fim do parágrafo supra. São muitos os fatores a que se pode atribuir esse 

desdobramento (para longe das bases construtivas lançadas pelo uruguaio) na 

obra do baiano: diferenças geracionais, de contexto, de país, de origens e de 

pertencimentos culturais – religiosos, em especial. Ainda assim, há aspectos do 

procedimento e até do discurso de Valentim, mesmo nessa outra fase, que 

seguem próximos ao uruguaio. Vale destacar, a propósito, a existência de um 

vocabulário de símbolos que se repete por diversos trabalhos e, aliado a ele de 

certo modo, a vontade de criação de uma manifestação cultural autóctone. A 

insistência no uso de certas formas e significações é palpável tanto em Valentim 

como em Torres García, sendo que ambos afirmaram, em texto, o ímpeto de 

construir produções independentes da influência europeia.   

 Ao mesmo tempo, existem matizes a se considerar nesses pontos comuns 

– talvez relacionadas às diferenças já elencadas: primeiro, o “alfabeto” de 

Valentim é muito menos evidente; não se vê, nele, uma intenção propriamente 

propedêutica. Depois, o projeto de erigir uma cultura própria varia, entre ambos, 

de abrangência. Torres García visava a abarcar toda a América Latina, enquanto 

Valentim limitava suas pretensões ao Brasil. Em tese, um esta contida no outro; 

isto é, o Brasil está contido na América Latina, embora, com frequência queira 

negá-lo . Segue-se com uma reflexão mais demorada sobre esses dois aspectos.     

 A começar pelo citado “vocabulário”. O esforço de condensar uma miríade 

de signos e símbolos religiosos e místicos em um sistema formal de 

representação construtiva e geométrica – e, pois, universal – pode ser atribuído 

indistintamente ao uruguaio e ao brasileiro. Ou seja, a lógica que move a porção 



mais relevante das obras de Torres García e de Valentim, em princípio, é muito 

similar; ambos, de certa forma, buscam dar alma à (uma espécie de) abstração, 

conjugar o ancestral e o moderno (ou contemporâneo), o espiritual e o racional. 

Ainda, esse é, para os dois, um caminho de aproximação entre arte e vida, capaz 

de abarcar todas as manifestações artísticas (pintura, escultura, arquitetura, etc.), 

e de construção de um novo e melhorado homem. Nessas linhas gerais, a 

confluência dos pensamentos dos artistas é tanta que se pode escolher excertos 

escritos com só um deles em mente, mas que se aplicam aos dois sem maiores 

embaraços:  

 

Desta maneira, relevou seu universo interior e transmitiu sua 
espiritualidade, metaforizando a humanidade através da síntese, 
vinculando o construtivo com o mítico-religioso, o rigor plástico 
com o vigor da magia, o sacro com o profano, a inteligência com o 
intuitivo-instintivo, o espírito moderno com o espiritual-arquetípico 
do passado [sobre Valentim] (LUCAS, 2001, p. 34).3 
 
[…] ele investiga nas culturas primitivas elementos para a 
formulação de seu vocabulário simbólico. Este agregado à 
concepção de arte monumental e ritual procura estabelecer na 
modernidade a tradicional relação da arte com a vida e com o 
pensamento sagrado [sobre Torres García] (KERN, 1997, p. 131).  
 
Valentim ainda acreditava no ideal de síntese das artes – a 
conjunção de urbanismo, arquitetura, escultura e pintura mural 
[…] como caminho para a humanização da comunidade 
(CONDURU, 2013, p. 57).  
 
Estes dois elementos da doutrina [harmonia e ritmo] constituem a 
solução encontrada pelo artista para resolver a crise da arte, visto 
que eles permitem a humanização a universalidade da mesma. 
Novamente, Torres García revela a sua aspiração utópica de 
transformar a arte com o fim de erigir uma sociedade mais 
humana (KERN, 1997, p. 132).    
 

 

 Entre a abundância de símbolos e crenças de onde Torres García busca 

inspiração, estão a astrologia, a cabalística, a numerologia e os hieroglifos 

(KERN, 1997, p. 131); e Valentim não fica atrás, inspirando-se em “I-Ching, tarô, 

taoísmo, Bhagavad-Gita, cristianismo” (CONDURU, 2013, p. 103). É certo, no 

                                                 
3 Tradução livre do original: “De esta manera, reveló su universo interior y transmitió su 
espiritualidad, metaforizando a la humanidad a través de síntesis, vinculando lo constructivo con lo 
mítico-religioso, el rigor plástico con el vigor de la magia, lo sacro con lo profano, la inteligencia 
con lo intuitivo-instintivo, el espíritu moderno con lo espiritual-arquetípico del pasado”.   



entanto, que o principal lastro da simbologia do brasileiro são as religiões 

afrobrasileiras – candomblé e umbanda. Já o uruguaio buscou inspiração 

abertamente nas civilizações pré-colombianas, ao menos após 1934. Tais 

influências ligam-se com a referida agenda de construção de uma cultura 

autóctone, alheia à influência europeia, que marca a produção dos dois artistas, 

ganhando contornos de projeto. A diferença nas fontes parece guardar simetria 

com o, também já abordado, contraste de objetivos: Torres García pretende uma 

arte original da América Latina; já Valentim quer uma manifestação artística 

autenticamente brasileira. 

 

 

 Apesar das várias possíveis aproximações indicadas até aqui, cabe notar 

que é muito difícil conciliar as ideias de Torres García com o Manifesto ainda que 

tardio (1976), um dos, senão o escrito mais notório do artista baiano. Veja-se 

destes trechos o forte caráter brasileiro, nacionalista (e não continental) que 

movem Valentim, conforme ele próprio:  

 
 

Joaquín TORRES GARCÍA (1874–1949) 
Construção em branco e preto INTI, c. 1938 

Têmpera sobre cartão, 81 x 100 cm 
Coleção particular 



Minha linguagem plástico-visual-signográfica está ligada aos 
valores míticos profundos de uma cultura afro-brasileira (mestiça-
animista-fetichista). […] Partindo desses dados pessoais e 
regionais, busco uma linguagem poética, contemporânea 
universal, para me expressar plasticamente. Um caminho voltado 
para a realidade cultural profunda do Brasil – para suas raízes – 
mas sem desconhecer ou ignorar o que se faz no mundo […].  
 
Uma linguagem universal, mas de caráter brasileiro com 
elementos sígnicos (não verbais) de diferenciação das várias, 
complexas e criadoras tendências artísticas estrangeiras.  
 
[…] Hoje vejo com satisfação que artistas criadores maduros e 
jovens inquietos voltam-se, buscam, tomam consciência mais 
profunda da cultura de base das raízes culturais da Nação 
Brasileira. Esse mundo mítico e místico, poético, às vezes 
ingênuo, puro e profundo, porque entranhado nas origens do ser 
brasileiro.  
 
[…] Não pertencendo ou me filiando a nenhum dos movimentos 
ou correntes artísticas das muitas que surgiram e surgem no 
estrangeiro e aqui chegam e são mais ou menos diluídas – tenho 
a impressão de que criei e construí uma estrutura totêmica, um 
ritmo, uma simetria, uma emblemática, uma heráldica, um 
hieratismo, uma SEMIÓTICA/SEMIOLOGIA NÃO VERBAL, 
VISÍVEL. Isso tudo partindo das formas vivas da “fala” não verbal 
do nosso povo, de uma poética visual brasileira, da iconologia 
afro-ameríndia-nordestina (VALENTIM, 1988, p. 294).  

 

Rubem VALENTIM (1922–1991) 
Sem título, 1989 

Serigrafia, 100 x 70 cm 
Acervo da Câmara dos Deputados, Brasília 



 Por mais que a completa pureza nacional da obra de Valentim seja 

questionável, o texto, claramente, incorpora uma “missão” contrária à atribuída 

por Kern a Torres García no Uruguai; nestes termos: “A criação do novo periódico 

[Circulo y Cuadrado] tem em vista difundir as concepções espirituais de arte de 

Torres-García [sic] para além das fronteiras nacionais, […] com a projeção utópica 

de implantar o Universalismo Constructivo em toda a América do Sul” (KERN, 

2012, p. 03).4 A tal ponto que María Helena Lucas atribui àquele uma abrangência 

local, deixando só para o uruguaio o âmbito universal: “Torres García buscava 

desenvolver uma arte universal baseado na metafísica […]; por outro lado, 

Valentim, recorrendo aos ritos-mitos do candomblé, contemplava o local […], o 

sígnico das raízes culturais de seu povo: Brasil, Bahia, Salvador” (LUCAS, 2001, 

p. 157).5 

 O universal, contudo, está manifesto no Manifesto de Valentim e, salvo 

melhor juízo, também em sua obra; talvez mais até do que em Torres García. O 

brasileiro logra, realmente, incorporar e fazer sumir os signos originais em suas 

composições formais e perfeitamente simétricas. Não há como ler os emblemas 

de Valentim – o que não significa, ainda assim, que sejam mudos.6 A percepção 

requerida, contudo, é de outra ordem; os símbolos de matrizes tão próximas (as 

culturas africanas, sobretudo), mas tão distantes, não se desmancham da sua 

complexidade. Como uma espécie de alfabeto perdido, dão lugar a novas e 

infinitas combinações de formas. Nas palavras de Mário Pedrosa: seus “signos 

ganham em universalidade significativa o que perdem em carga original mágico-

mítica” (apud CONDURU, 2007, p. 71). 

 Diferente de Torres García, Valentim não traçou um dicionário de sua obra. 

De fato, os esforços propedêuticos do uruguaio são muito maiores, ainda mais 

depois do retorno ao país natal. Ele publicou inúmeros textos, editando a revista 

Circulo y Quadrado, além de realizar inúmeras conferências a fim de educar o 

público acerca do Universalismo Constructivo, bem como de formar artistas 

                                                 
4 Kern oscila entre indicar a América do Sul ou a América Latina como alcance do projeto; neste 
ensaio, escolheu-se referir América Latina.  
5 Tradução livre do original: “Torres García buscaba desarrollar un arte universal basado em la 
metafísica […]; en cambio, Valentim, palpando los ritos-mitos del candomblé, contemplaba lo local 
[…], lo sígnico de las raíces culturales de su pueblo: Brasil, Bahía, Salvador”.  
6 Vale citar o seguinte trecho de artigo de Conduru sobre Valentim: “O que as articulações de 
figuras significam? O seu silêncio é apenas aparente. Suas obras falam, enfaticamente”                     
(CONDURU, 2013, p. 57).   



dentro dessa doutrina – como ele próprio chamou (KERN, 2012, p. 02). Nessa 

empreitada, houve, ainda, a fundação da Associación de Arte Constructivo e do 

Taller Torres García. A resistência sentida por Torres García e seus discípulos 

era, principalmente, formal; as instituições e espectadores não estavam 

acostumados com a linguagem (semi-)abstrata que ele tentava impor como 

universal.7  

 Eventualmente, antes mesmo de sua morte, a doutrinação surte efeito, 

havendo amplo reconhecimento de Torres García e de seu projeto na Argentina e 

no Chile; mais tarde, foi a vez do Uruguai (KERN, 2012, p. 18-19). Juan Fló atribui 

a influência que o pintor uruguaio continua exercendo na arte e no imaginário, 

sobretudo, latinoamericanos, a essas batalhas, travadas em prol da utopia de 

construção de uma nova cultura, autóctone, do zero:  

 

E, no fim das contas, a utopia justifica-se por sua capacidade de 
gerar, se não toda uma cultura ritual do norte a sul do continente, 
um conjunto de jovens humildes, ingênuos e fervorosos como 
poucos, entre os quais havia alguns de grande talento, que 
trabalharam religiosamente, preservados de todo esnobismo e 
solitariamente conscientes de alguns dos males endêmicos da 
arte e, no geral, da cultura latino-americana [sic]. Numa sociedade 
sem uma velha tradição artística e sem obras representativas da 
longa história da pintura, a prédica de Torres, sua obra e seu 
ateliê, proporcionaram o melhor substituto possível dessa tradição 
e desse museu que não temos (FLÓ, 2011, p. 64).  

     

 Valentim, a sua vez, não teve de se afirmar formalmente; sua linguagem 

abstrata estava de acordo com as correntes vigentes à época no Brasil, com 

destaque para o concretismo e o neoconcretismo. É bem verdade que o artista 

repelia o rótulo de neoconcreto8 e identificá-lo como tanto pode limitar a visão 

sobre sua obra; seja como for, é certo que Valentim não implantou uma revolução 

geométrica ou estética na arte brasileira (ele toca outras sensibilidades da nossa 

produção artística). O artista é celebrado, aliás, para bem ou para mal, pelo valor 

plástico do que produziu. Seu projeto nacionalista, entretanto, não vingou – como 

                                                 
7 Textos como ¿Que es el arte constructivo? (TORRES GARCÍA, 1997) ilustram bem o 
ressentimento do pintor para com seus conterrâneos que não aderiam à linguagem plástica 
proposta por ele.  
8 Segundo citação do próprio Valentim, trazida por Fernando Oliva: “Nunca fui concreto” (OLIVA, 
2018, p. 18). No texto referido, o autor, curador da mostra retrospectiva de Valentim no MASP em 
2018, critica os reducionismos da crítica diante da obra do baiano, tratando-o como abstrato ou 
mágico, um dos dois pólos, de modo a anular a carga política, negra, de sua produção.  



o de tantos, mais célebres, antes e depois dele – Tarsila do Amaral ou Hélio 

Oiticica, por exemplo. A diferença é que o de Valentim, mais do que não vingar, 

mal saiu da casca, restando marginalizado por décadas (e quiçá até hoje).   

 A pouca visibilidade de seu projeto cultural, muito provavelmente, 

relaciona-se à vontade de alavancar a (por ele) denominada “iconologia afro-

ameríndia-nordestina” (VALENTIM, 1988, p. 294) como representante oficial de 

uma cultura que tenta a qualquer preço fingir que não carrega um passado 

escravocrata: a brasileira. Não são novidade, no país, perseguições mais ou 

menos veladas a expressões, sobretudo religiosas, de caráter abertamente 

afrobrasileiro (como as obras de Valentim); frequentemente com a chancela do 

Estado.9 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): “No 

continente americano, o Brasil foi o país que importou mais escravos africanos. 

Entre os séculos XVI e meados do XIX, vieram cerca de 4 milhões de homens, 

mulheres e crianças, o equivalente a mais de um terço de todo comércio 

negreiro”.10 A abolição tardia do uso de mão-de-obra escrava, em 1888, legou ao 

país uma estrutura racista, que, desde o princípio e ainda hoje, tenta-se eufemizar 

com discursos sobre miscigenação e cordialidade. Sem contar o imenso 

preconceito contra indígenas e nordestinos.  

 O esquecimento de Rubem Valentim (ainda mais quando comparado com 

Torres García) era, nesse contexto, quase uma morte anunciada. Quiçá tenha 

sido por carência de meios, e não por birra, que o baiano não desenvolveu uma 

enciclopédia ou um ateliê com sua marca – ou, ainda, que nada nesse sentido 

tenha sido preservado, ou esteja em grandes acervos do Brasil.11 Transparece, 

de forma dolorosa até, o medo do artista por seu próprio legado, conforme o 

seguinte trecho do tardio Manifesto que lançou:  

                                                 
9 Aprofundar essa questão desbordaria dos limites deste artigo. Para mais informações sugiro 
consulta a: FERNANDES, Nathália Vince Esgalha; ADAD, Clara Jane Costa. Intolerância ou 
racismo religioso: discriminação e violência contra as religiões de matriz africana. In: Intolerância 
religiosa, n. 2, jul-dez. 2017. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/36143661/INTOLER%C3%82NCIA_OU_RACISMO_RELIGIOSO_DIS
CRIMINA%C3%87%C3%83O_E_VIOL%C3%8ANCIACONTRA_AS_RELIGI%C3%95ES_DE_MA
TRIZ_AFRICANA_1>. Acesso 23 mar. de 2019.  
10 Disponível em: <https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-
povoamento/negros.html>. Acesso em 23 mar. de 2019.  
11 Segundo dados trazidos por Lisette Lagnado: “De fato, a maior batalha de Valentim […] será 
travada em Brasília nos anos 1970, buscando fazer de sua casa um espaço cultural, iniciativa que 
não obteve endosso do então Ministério da Educação e Cultura (MEC). Após três décadas, o 
Instituto foi viabilizado em 2017” (LAGNADO, 2018, p. 67). Recorda-se que Valentim morreu em 
1991.  



 

O tempo é minha grande preocupação – uma das minhas 
angústias é ver chegar o tempo final sem poder realizar tudo o 
que imaginei. Se nasce em conflito com o mundo, ou o 
enfrentamos e o deglutimos ou perecemos. Creio que os artistas 
ou Sensitivos, obviamente resultam disso e da maneira específica 
como reagem, criam essa coisa que se convencionou chamar arte 
[…] e desafiam o tempo, este sua maior preocupação já que o 
vêem fluir, ir-se embora, aproximar-se a morte. Sentindo na carne 
uma triste solidão, fiz do fazer minha salvação. Artista liberto, 
libertador, faço meus exercícios plástico-visuais, lutando com 
todas as minhas forças para ser mais humano, mais tolerante em 
este época de insólita violência (VALENTIM, 1988, p. 294).  

 

 Também não espanta que o Brasil não tenha aderido amplamente ao 

projeto de Torres García de fundar uma cultura latinoamericana de base. Desde 

sempre e até hoje o país se encontra deslocado; onde fica o Brasil na América 

Latina? É uma pergunta tão difícil de responder quanto o que é a cultura brasileira 

ou latinoamericana. E, por mais que se multipliquem as mostras internacionais, 

com os mais diversos recortes, sobre arte na América Latina, talvez a saída seja 

antes aprender com as diferenças do que buscar uma unidade utópica. Decifrar, 

nas composições de Valentim, as riscaduras do candomblé, mais do que a 

vibrante solução plástica; celebrá-lo pelo especificidade, em vez de tentar esticá-

lo a toda a cultura brasileira. Cabem aqui as palavras de Néstor García Canclini 

sobre o que seria um patrimônio nacional (ou universal): 

 

Talvez a tradução intercultural seja uma função estratégica da arte 
em uma época de contínuas interações globais. Mais do que 
consagrar obras para toda a humanidade, ou marcas nacionais, 
as políticas que se ocupam do patrimônio poderiam assumir o 
sentido dinâmico e experimental do olhar artístico. As tarefas de 
armazenar e proteger poderiam se ampliar para traduzir e 
propiciar a formação de públicos flexíveis, capazes de valorizar 
bens diferentes, representativos de várias culturas (CANCLINI, 
2016, p. 120).  

 

 Tanto Valentim quanto Torres García manifestaram vontades universais e 

nutriram, a sua maneira, utopias próprias – em direção ao passado e ao futuro. 

Enquanto o projeto do uruguaio englobou questões eminentemente estéticas, 

enlaçando um mito comum de América Latina; Valentim esbarrou no muro de 

pertencer a uma cultura (negra) marginalizada em um território excludente, 



buscando exaltá-la. Esses paradoxos imprimiram marcas visivelmente diversas 

nas carreiras dos dois, tão próximos e, simultaneamente, tão distantes. É 

necessário, sobretudo do contexto político que se apresenta hoje, resistir às 

vontades de homogeneização cultural e de retorno mítico; identificar diferenças, 

aprender nos dissensos. É fundamental reconhecer os esquecimentos da história 

da arte (local, global) por seus aspectos constituintes, e não na simples tentativa 

de tapá-los.   
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