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RESUMO 

Essa pesquisa possui como objetivo mostrar que a herança africana está intrínseca 

na formação cultural da identidade brasileira e como a contribuição de costumes, 

tradições e memórias dos africanos trazidos para o Brasil no período da escravidão foi 

importante para a formação do país. 

Com base na diversidade cultural de diversos povos, o Brasil tornou um país 

mestiço criando uma identidade cultural miscigenada podendo ser comprovada na 

música, nos costumes regionais e nas artes. 

Essa pesquisa apresenta a vida e obra do artista baiano Rubem Valentim e como 

ele se apropriou de maneira sintética e harmônica dos "elementos" africanos criando 

uma "linguagem plástico-visual-signográfica” em busca por uma "riscadura brasileira". 

Essa “Riscadura Brasileira”é um termo usado pelo próprio artista que buscou em 

sua trajetória artística estabelecer uma arte brasileira que descrevesse e representasse a 

multiplicidade cultural do Brasil, apropriando-se principalmente das heranças e 

memórias africanas. 

 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa surgiu do meu interesse pela cultura e arte africana e afro-brasileira, 

bem como as suas relações com o culto aos orixás, que fazem parte do “panteão” 

africano.  

A partir do meu interesse e da observação da linguagem visual de alguns artistas 

afro-brasileiros e procurando compreender os seus processos criativos, bem como, a 

percepção de como eles se apropriavam das tradições e religiosidade para a criação de 

suas produções artísticas, cheguei à obra potente de Rubem Valentim. É a análise de 

algumas de suas obras que esta pesquisa pretende acercar para comprovar ou não a 

hipótese de que Valentim agregou a sua produção a herança africana e trabalhou a 

identidade mestiça do brasileiro. 

Como desenvolvimento dessa pesquisa apresento três linhas de investigação, são 

elas: a primeira delas, denominando A Cultura Africana, A Arte e o Brasil, abarca a 

razão pela qual a cultura brasileira tem um componente africano. A segunda, 

denominada Rubem Valentim – A Busca Pela Riscadura Brasileira apresenta o artista 

e parte de seu pensamento que foi reunido no documento chamado Manifesto Ainda que 

Tardio. A terceira linha de pesquisa, denominada Leituras poéticas em Rubem 

Valentim, apresenta leituras de algumas de suas obras e como a herança africana se 

revela nessas produções simbólicas. 

 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar a importância da cultura africana na 

formação da identidade cultural do Brasil e centra-se  na leitura de obras plásticas de Rubem 

Valentim para analisar como este artista apropriou-se da herança africana na sua produção 

plástica. 

 

 

 



METODOLOGIA 

A pesquisa se desenvolveu através do método cientifico dedutivo a partir de conceitos teóricos e 

de análises imagéticas de algumas obras de Rubem Valentim. 

 

DESENVOLVIMENTO 

1. A CULTURA AFRICANA, A ARTE E O BRASIL 

Todos os homens possuem identidade. Essa identidade não se limita apenas no jeito de 

falar, andar, nem nos gestos de uma pessoa, nem da sua forma de vestir. 

Existe algo maior sobre a identidade que não é apenas um documento que marca a data 

em que nascemos e descreve nosso nome. 

Acima de tudo, todos nós, seres humanos, possuímos uma identidade individual e 

coletiva. 

A identidade individual é formada no ambiente em que nascemos, e com os ensinamentos 

de nossos pais. Já a identidade coletiva é constituída pelos costumes diversos e a forma como 

interagimos com o mundo e outras pessoas, esta chamaremos de Identidade Cultural. 

Cada continente, cada país, cada nação, cada etnia, possui sua própria Identidade 

Cultural. É ela que molda os padrões que foram criados por seus ancestrais e define a memória 

cultural. 

O Brasil possui sua identidade cultural que passou a ser complexada a partir do que 

convencionalmente chamamos de descobrimento, ou melhor, “o choque entre dois mundos: o 

Europeu e o Ameríndio”, o processo de colonização, a escravidão e os processos imigratórios do 

século XX. 

Por meio da imigração forçada, chamada escravidão, os africanos também contribuíram 

para a formação Física e Cultural do Brasil. Sobre aspectos físicos do brasileiro, Darcy Ribeiro 

menciona o seguinte: 

...Hoje, aquelas populações guardam uma flagrante feição africana na cor da 

pele, nos grossos lábios e nos narigões fornidos, bem como em cadências e 

ritmos e nos sentimentos especiais de cor de gosto (RIBEIRO, 1995, p.115). 

 

 A África é um continente composto pela diversidade de povos e tribos de etnias diversas 

com uma gama de dialetos e línguas inteligíveis. Entretanto, em decorrência da grande 

quantidade de negros vindos de diversas partes da África, dificultou-se a relação e a 

comunicação entre os diferentes grupos étnicos africanos. Esse fator de discordância entre os 

diferentes grupos foi intencional, por parte da política de evitar que escravos de uma mesma 

tribo fizessem parte da mesma concentração e até nos navios negreiros, evitando a formação de 

núcleos solidários que pudessem reestabelecer o patrimônio cultural africano. 

Com isso, inicialmente o negro contribuiu de forma pacifica para formação do povo 

brasileiro por conta das dificuldades de adaptação numa nova terra sendo abrigados a 

aprenderem uma nova língua, o português, para entender seus capatazes e mais tarde conseguir 

comunicar-se com escravos vindos de outras partes da África. 

Com o tempo conseguiram se socializar com outros povos influenciando de múltiplas 

maneiras as áreas culturais nos locais onde mais se concentravam como no nordeste açucareiro e 

nas zonas de mineração do centro do país. 

 Essa necessidade de adaptação na nova terra pode ser confirmada com a seguinte citação: 

No território brasileiro, reis e nobres africanos, vendidos por seus desafetos como 

escravos, buscaram algumas vezes, reconstruir as estruturas políticas e religiosas das 

terras de onde haviam partido (MUSEU AFRO-BRASIL, 2006,p.23). 



 

Segundo Darcy Ribeiro no seu trabalho “O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do 

Brasil” 1995, o autor defende o estudo de que a formação afro-brasileira teve contribuição de 

três grandes grupos, destaco trecho de suas observações neste sentido: 

O primeiro, das culturas sudanesas, é representado, principalmente, pelos 

grupos Yoruba – chamados nagô -, pelos Dahomey – designados geralmente 

como gegê - e pelos Fanti-Ashanti – conhecidos como mircas -,além de 

muitos representantes de grupos menores da Gâmbia, Serra Leoa, Costa da 

Malagueta e Costa do Marfim. O segundo grupo trouxe ao Brasil culturas 

africanas islamizadas, principalmente os Peuhl, os Mandinga e os Haussa, do 

norte da Nigéria, identificados na Bahia como negros malé e no Rio de 

Janeiro como negros alufá. O terceiro grupo cultural africano era integrado 

por tribos Bantu, do grupo congo-angolês, provenientes da área hoje 

compreendida pela Angola e a "Contra Costa", que corresponde ao atual 

território de Moçambique (RIBEIRO, 1995, p.113). 

    Essa afirmação reforça o pensamento de que o continente africano contribuiu para a 

construção da Identidade Cultural do Brasil, desde que os primeiros escravos desembarcaram no 

país dos navios negreiros. Tal contribuição se deu em alguns costumes que temos até hoje, em 

nosso vocabulário, na música, na literatura e nas Artes. 

Mas a contribuição cultural não veio apenas da África para o Brasil. Por conta da nossa 

miscigenação e costumes adaptados de outros povos (o europeu e o ameríndio), o brasileiro 

criou costumes e tradições distintas ligadas a todos os povos que contribuíram para a nossa 

formação.  

 

Há comidas brasileiras na África, como há comidas africanas no Brasil. 

Danças, tradições, técnicas de trabalho, instrumentos de música, palavras e 

comportamentos sociais brasileiros insinuaram-se no dia a dia africano 

(MUSEU AFRO-BRASIL, 2006, p. 33).   

 

Esse trecho justifica o laço cultural entre o Brasil e a África e como ambos adaptaram 

seus costumes após o choque cultural devido a imigração forçada dos africanos para o Brasil. 

 

2. RUBEM VALENTIM – A BUSCA PELA RISCADURA BRASILEIRA 

   O capítulo dedicado ao artista Rubem Valentim se inicia reinterando a sua busca poética por 

uma Riscadura Brasileira. Essa Riscadura Brasileira é descrita pelo próprio artista como um 

resgate da memória e como afirmação da identidade.  

Suas obras estão atreladas entre o popular e o erudito ligadas a valores míticos de uma 

cultura (mestiça) afro-brasileira com tradições culturais nordestinas, indígenas e negras. 

Sobre essa consciência tão premente no artista destaco trecho do Manifesto Ainda Que 

Tardio de sua autoria. 

Intuindo o meu caminho entre o popular e o erudito, a fonte e o refinamento – 

e depois de haver feito algumas composições, já bastante disciplinadas, com 

ex-votos -,passei a ver nos instrumentos simbólicos, nas ferramentas do 

candomblé, nos abebês, nos paxorôs, nos oxês, um tipo de “fala”, uma 

poética visual brasileira capaz de configurar e sintetizar adequadamente todo 

o núcleo de meu interesse como artista. O que eu queria e continuo querendo 

é estabelecer um design (RISCADURA BRASILEIRA), uma estrutura apta a 

revelar a nossa realidade – a minha, pelo menos – em termo de ordem 



sensível (“MANIFESTO AINDA QUE TARDIO”, apud catalogo Rubem 

Valentim – Artista da Luz, São Paulo, 2001, p. 29).  

 

Com base na afirmação do próprio artista é correto pensar que o seu processo criativo está 

ligado aos valores e representações de símbolos africanos ligados a costumes e tradições 

brasileiras, considerando o Brasil um país híbrido, misturado entre índio, africano e europeu, 

criando uma poética pessoal baseada no seu próprio repertório cultural associado aos signos da 

cultura afro-brasileira, ícones, emblemas e totens. Esse é o seu interesse em estabelecer uma 

linguagem artística brasileira com base no resgate de suas heranças africanas ligadas a tradições 

culturais nordestinas. 

Esse pensamento sobre busca de uma linguagem artística exemplificada pela 

miscigenação cultural brasileira pode ser reforçado também pelo fato de o artista ser de 

descendência afro-brasileira nascido na Bahia, buscando retratar de forma pictórica o seu 

reconhecimento múltiplo cultural brasileiro. 

Rubem Valentim produz sua arte com consciência técnica pesquisando efeitos 

cromáticos, composição geométrica, articulando os elementos religiosos da cultura afro-

brasileira em suas criações. O uso repetitivo desses elementos lembram totens e altares 

religiosos. 

A composição dos elementos artísticos está no conjunto de cores puras e vivas. Para 

realçar a intensidade cromática, o branco frequentemente, aparece como fundo. 

Dessa forma criou sua linguagem artística a partir da abstração geométrica como código 

expressivo apropriando-se dos signos das religiões afro-brasileiras como o candomblé. 

Agregado ao simbolismo de cultos afro-brasileiro Rubem Valentim apropria-se também 

de formas abstratas geométricas para compor sua obra, reorganizando e afeiçoando esses 

elementos para criar uma nova narrativa com os elementos já existentes. 

Entretanto, Rubem Valentim não teve intenção alguma de promover ou falar do 

Candomblé ou do sincretismo relacionado a esses cultos. O artista não buscou ensinar as 

religiões afro-brasileiras, ele apenas os utiliza como mote temático. Sua arte tem um sentido 

intrínseco vindo do rito, da festa.  

Valentim usa a herança da cultura africana como parte de seu processo criativo para 

compor suas obras desenvolvendo um diálogo entre o simbolismo religioso, o abstrato e a 

geometria. 

Destaco a interpretação de Olívio Tavares de Araújo sobre a obra de Valentim com 

referência a associação que o artista elabora entre sua obra entre a geometria e a religião: “... há 

algo de muito específico na geometria de Valentim, que nasce das fontes em que bebe e o 

distingue de todos os demais artistas geométricos: a religiosidade” 
1
. 

É essa associação entre a geometria e a religião de origem africana que o torna diferente 

de outros artistas geométricos brasileiros, se comparado ao Movimento Concretista dos anos 50. 

O Movimento Concretista baseava-se em jogos óticos com formas geométricas em movimento, 

enquanto Rubem Valentim preocupava-se com o misticismo dos símbolos. 

Rubem Valentim nasceu em Salvador em 1922 em uma família pobre com raízes negras. 

O contato com a religiosidade se deu desde criança aonde ia à igreja católica com a família e aos 

9 anos criando seus próprios presépios, conhecendo posteriormente os terreiros de Candomblé. 

 Aos 9 anos, comecei a fazer meus próprios presépios. Pintava e armava as 

casinhas de papelão, a igreja branca com janelas verdes, figuras de Maria e 

José, Adão e Eva com serpente, maçã e tudo, a lapinha, a cidade de 

                                                           
1
 ARAÚJO, O.T.  Penetrar no amor e na magia.  Apud UTARI, Solange. Rubem Valentim: geometria 

sagrada. São Paulo: Instituto Arte na Escola, 2006, p.5. 



Jerusalém. (...) Tudo era pintado no papelão e recortado, preso Num pedaço 

de madeira atrás, para ficar de pé. Mundo poético, popular, de cor e riqueza 

imaginativa, que ficou em mim e influenciou profundamente a minha arte. 

(...) Ao lado da igreja, comecei a conhecer também o outro universo 

fantástico do candomblé. Um fenômeno típico da Bahia: minha família, 

católica, de quando em vez ia ver um caboclo num candomblé. E lá ia eu, 

penetrando nele sem querer mais sair. O baiano faz, para sua felicidade, é 

católico animista.
2
 

 
As citações acima são a prova de que as experiências e vivências religiosas de quando era 

criança influenciaram suas obras.  

Valentim com suas obras pretendia cultivar e exteriorizar um patrimônio cultural através 

do simbolismo abstrato da herança africana como preservação da memória e da identidade 

cultural usando a temática religiosa não figurativa em uma composição equilibrada simétrica e 

ritmada das formas e das cores chapadas na composição dos símbolos em espaços cheios e 

vazios. 

O artista viu na cultura afro-brasileira e na miscigenação do nosso país uma forma 

distinta para compor sua obra apropriando-se do misticismo das raízes africanas e da 

religiosidade remodelando símbolos e ícones, criando uma poética artística única mesclada à 

formas geométricas. 

O tema principal de suas obras consiste na sintetização de símbolos e a representações de 

ferramentas e aparatos dos orixás (divindades africanas) cultuados nas religiões afro-brasileiras 

como o Candomblé sabendo agregar elementos e símbolos dos cultos da memória cultural 

africana com a identidade cultural da Bahia.  

Com essa linguagem visual de abstracionismo geométrico suas obras também 

contribuíram para a contemporaneidade nas Artes do Brasil, criando um encontro estético da 

África com o Brasil, mostrando uma cultura mista e religiosa. 

 

RESULTADOS:  

3. A partir leituras poéticas em RUBEM VALENTIM 

A printura Emblema Logotipo Poético (Fig. 1, 1974) se estabelece por imagens 

geométricas e signos com a predominância de cores primárias, ou seja, amarelo, vemelho e azul. 

 Precebe-se na pintura a preocupação do artista em compor os elementos e signos de 

forma harmônica e a simetria dos “totens” azuis criando uma moldura para os elementos 

centrais em preto, verde e vermelho. 

O amarelo que preenche o fundo envolve todo o geometrismo aplicado entrelaçando e 

iluminando as formas. 

 

                                                           
2
 Depoimento de Valentim in Revista GAM, nº 5, Rio de Janeiro, abril de 1967 Apud: ARAÚJO, O. T de. 

O Olhar Amoroso: textos sobre arte brasileira. São Paulo: Momesso, 2002, p. 158 - 159 



 

Figura 1 - Rubem Valentim, Emblema Logotipo Poético, Acrílica sobre tela, 70x50cm, 1974.  

 

A partir da compreensão sobre a poética de Rubem Valemtim e sua “linguagem plástico-

visual-signográfica” a pintura Emblema Logotipo Poético, 1974 representa a maneira sintética 

referente ao machado de Xangô, orixá cultuado pelas religiões afro-brasileiras, considerado 

Orixá da justiça, dos raios, dos trovões e do fogo. Segundo a mitologia Xangô possuia uma 

personalidade rígida, violenta e justiceira. Praticava uma justiça firme e autoritária como rocha, 

tendo também a rocha como seu elemento de representação. 

O machado de Xangô, também chamado de Oxé nas religiões de origem africana, é um 

instrumento de duas lâminas com o qual avalia os dois lados dando peso igual no seu 

julgamento.     

Outro elemento que também sintetiza  os signos religiosos afro-brasileiros é a seta ou 

flecha posicionadas no totem azul à esquerda e à direira do totem central. 

 A flecha, ou Ofá, é simbolizada pelo orixá Oxóssi, que nas tradições religiosas 

africanas é denominado como um caçador habilidoso que tem como domínio as matas e os 

animais. Diferente de Xangô, Oxossi possui personalidade mais tranquila e equilibrada. 

Enquanto Xangô é  justiceiro, agressivo e autoritário, Oxossi é calculista, observador e sério em 

busca do momento apropriado para atirar a flecha em sua caça. A agressividade de Xangô está 

sintetizada na cor vermelha e a serenidade de Oxossi na cor azul que compõe a obra. 

 A cor amarela que envole os totens retrata a entidade feminina Oxum, orixá da riqueza e 

do ouro (relacionado ao amarelo) que se viu dividida entre o amor dos dois orixás. 

Oxum amou primeiramente Oxossi e depois viu-se apaixonada por Xangô com quem 

realmente se casou. 

Com base nesses contextos a pintura de Valentim elabora criativamente o triângulo 

amoro e a rivalidade dos orixás fazendo referência aos signos geométricos e as cores. 

 É essa linguagem artistica que faz da obra de Valentim uma representação artistica de 

metáforas dos elementos africanos inseridos na formação do povo brasileiro pelas religiões afro-

brasileiras. 

  A obra Emblema-Relevo I (Fig. 2, 1967) é mais uma obra do artista composta um 

elemento bastante usado em suas criações, o Oxé de Xangô visto também na figura 3, 1978, 

novamente fazendo referência à raizes africanas e à suas memórias para suas produções 



artisticas. O Oxé de Xangô é representado em algumas obras do artista, decorrencia de 

importante função dele no Ilê Axé Afonjá terreiro de Xangô, sendo sacedote no terreiro. 

 

  

 
Figura 2 - Rubem Valentim, Emblema-Relevo I, Acrílica sobre Madeira, 102x75cm, 1967. Col. Lia 

Bicca. Fonte: Catálogo: Rubem Valentim, Artista de Luz, Pinacoteca, 2001. p.93  

 

 

Figura 3 - Rubem Valentim, Emblema 78, Acrílica sobre Tela,73x100cm,1978. 

 



Valentim, nascido na Bahia e de familia com ascendencia africana, sempre esteve voltado 

ao campo da religiosidade em suas obras com base nos elementos e fatos que presenciou e viveu 

ao longo de sua trajetoria. 

 Dessa forma o processo criativo de Rubem Valentim e sua linguagem plástico visual está 

associada não apenas ao resgate cultural em busca da criação de uma identidade artistica 

brasileira, o que já podemos chamar de resgate de memória coletiva, mas também ao resgate de 

memórias pessoais. Memórias do próprio artista que buscava na religiosidade uma maneira de 

expressar seus sentimentos e a forma como enxergava o mundo na intenção de dizer e defender 

uma causa. 

 

Não pertencendo ou me filiando a nenhum dos movimentos ou correntes 

artísticas das muitas que surgiram e surgem no estrangeiro e aqui chegavam e 

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, VISIVEL... Isso tudo partindo das formas vivas da “fala” não 

verbal do nosso povo, de uma poética visual brasileira, da iconologia afro-

ameríndia-nordestina. Enquanto muitos dos nossos artistas criadores se 

voltavam para os Ismos internacionais, cosmopolitas, eu defendia (nem 

sempre compreendido ou ouvido) uma tomada de consciência cultural da 

Nação Brasileira, do Povo Brasileiro. Eu defendia e falava sobre a Cultura do 

Nordeste, sobre a Cultura do Índio, a Cultura Negra (e mulata, mestiça e 

cabocla), eu defendia o barroco como um produto da nossa criatividade 

mulata, eu defendia um sentir brasileiro manisfestado nas carrancas do Rio 

São Franciscco, nos ex-votos, na cerâmica popular, nos signos litúrgicos dos 

rituais afro-brasileiros, na xilogravura de cordel, nos humildes e inventivos 

brinquedos populares. Achava e continuo achando que o Brasil tem de fazer 

uma arte mestiça como a do Aleijadinho, como ados santeiros e ferreiros da 

Bahia. Reconheço que sou um obcecado por uma cultura genuinamente 

brasileira, apesar da famigerada aldeia Global. Eu não nasci para ser 

diplomata. Não sou bem nascido, pelo contrário, sou um homem áspero, 

agressivo, sou um homem desesperado que procura a Divindade, o Ser dos 

Seres. Assim, o que eu tinha para me apegar era o Brasil. 

(“MANIFESTO AINDA QUE TARDIO”, apud catalogo Rubem Valentim – 

Artista da Luz, São Paulo, 2001, P 29). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O africano ao chegar ao Brasil viu-se obrigado a se ajustar e aprender novos costumes em 

outra terra. Aos poucos foi criando uma nova identidade cultural sem perder suas memórias e 

heranças africanas contribuindo para a formação complexa da cultura brasileira. Essa 

contribuição influenciou também a Arte. 

Apreciando a obra de Rubem Valentim, passei a pesquisar suas influências artísticas e 

compreender o desenvolvimento de sua linguagem plástica visual desenvolvida a partir do 

interesse principal em preservar a memória africana no Brasil e a criação de uma estética 

brasileira representada pela multiplicidade cultural herdadas no período de desenvolvimento do 

Brasil, a partir da imigração forçada do Africano, da colonização do Europeu e da adaptação ao 

choque cultural do Ameríndio. 

Diversos artistas se apropriaram de elementos africanos, mas Rubem Valentim 

transcendeu suas obras ao criar uma linguagem estética brasileira em suas produções gráficas 

alinhadas a uma representação artistica de metáforas dos elementos africanos inseridos na 

formação do povo brasileiro pelas religiões afro-brasileiras. 



Valentim é sem dúvidas o Artista da Luz, usando essa luz de maneira criativa através da 

cor branca envolvendo os signos afro-religiosos, divinizando as formas e representando a 

pureza, a essência de sua criação. 

O artista trabalha com diversos materiais, da tela de suas pinturas à madeira de suas 

esculturas e relevos, tornando sua obra mista assim como a cultura brasileira que tanto abordou.  

As pinturas e serigrafias criam estampas geométrica com representações de ferramentas 

de orixás como abebês, paxorôs e oxês. Suas esculturas são grandiosos totens que remetem 

altares na cor branca e material sempre em madeira. 

A escolha da madeira para como matéria-prima para suas esculturas é associada 

novamente aos recursos naturais do Brasil. O branco dos totens é a claridade, a luz do artista 

buscando transcender suas criações como uma divinização da cultura mestiça e afro-brasileira. 

A religiosidade é a temática de suas obras assim como a memória, característica um 

artista individual que não pertenceu a nenhum movimento artístico intencionalmente, pois 

sempre buscou criar uma estética artística brasileira com traços da nossa formação multicultural 

encontrando nas formas geométricas e nos signos afro-religiosos uma maneira criativa para 

elaboração de suas obras. 
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