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Resumo 
O presente trabalho é uma reflexão sobre o livro de artista (2016) de Rosana Paulino, 
considerando as relações entre arte e ciência. As imagens provocam deslocamentos que 
pedem uma leitura a partir de uma análise política, como propõe Bal (2016). Os resultados 
aqui apresentados são parciais por se tratarem de um fragmento da pesquisa em 
andamento. A face política do trabalho da artista é discutida, no viés das teorias raciais. 
Rosana Paulino reescreve a história da arte brasileira, problematizando as referências 
visuais que povoam o imaginário hegemônico, branco e europeu que se constituiu no 
Brasil. Utilizando diferentes técnicas (gravura, desenho, colagem, bordado), a artista 
questiona os determinismos científicos e tecnológicos, denuncia as assimetrias de poder 
traçadas em mapas, fotografias e azulejos, ressalta as tensões e negociações, imprimindo 
o afeto às imagens de pessoas negras como meio para produzir sentidos e construir outras 
narrativas históricas.  
 
Palavras-chave: Rosana Paulino; Livro de artista; Análise política; Imagem. 
   
  
Abstract: The present work is a reflection of the artist book (2016) by Rosana Paulino, 
considering the relationships between art and science. The images provokes displacements 
that asks a reading for starting from a political analysis, as well as proposes Ball (2016). 
The results presented here are partial because they are a fragment of search in progress. 
The political face of the artist work is discussed in the racial theories bias. Rosana Paulino 
rewrites the art history, problematizing the visual references that populate the imaginary 
hegemonic, white and European that was constituted in Brazil. Using different techniques 
(engraving, drawing, collage, embroidery), the artist questions the scientific and 
technological determinism, denounces the asymmetries of power drawn on maps, 
photographs and tiles, highlight the tensions and negotiations, printing the affection to the 
images of black people as a way to produce meanings and build others historical narratives 
 
Keywords: Rosana Paulino; Artist book; Political analysis; Image. 
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Humanidade tecida 

O livro de artista1 de Rosana Paulino, objeto desta investigação, data 2016 e fez 

parte da exposição de retrospectiva da obra da artista, Rosana Paulino: A costura 

da memória, que aconteceu na Pinacoteca de São Paulo entre 08 de dezembro de 

2018 e 04 de março de 2019. A artista brasileira reside em São Paulo onde está 

localizado seu ateliê. Doutora em poéticas visuais pela USP/SP e especialista em 

gravura pela mesma universidade, Paulino é pesquisadora e professora, suas 

investigações voltam-se para o papel das mulheres negras na sociedade 

contemporânea. Toda sua produção visual interpela os percursos históricos e os 

processos de escravização da população africana no Brasil, assim como os modos 

como essa história tem sido contada e naturalizada pela sociedade.  

O objetivo deste trabalho é refletir sobre seu livro de artista para discutir o potencial 

político e dialógico das imagens, pelo viés dos estudos de Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS). Além do caráter híbrido dessa obra, como Johanna Drucker 

(2004), entendemos que o livro de artista está interseccionado entre campos e 

ideias, que ele é mestiço. Isso oportuniza a discussão que ora apresentamos, 

pensando as potencialidades outras que também podem ser exploradas. 

O livro de artista é intermídia2, requer apreciação crítica, é relacional. Possui 

identidade estética particular, além de ser um trabalho inteiramente concebido pelo 

artista, como afirma Silveira (2008). É um objeto de arte traduzido em livro. Ele 

compreende um "espaço-lugar" na poética da artista, "vai desempenhar o papel de 

lugar que substitui as paredes da galeria, como espaço de “apresentação pública” 

e disseminador de arte para um público mais abrangente." (PANEK, 2005, p.1). É 

nesse lugar, no livro de artista, que Rosana traduz, cria, potencializa a discussão 

sobre a humanidade tecida na ¿História natural? do Brasil. Ela embarca numa 

viagem e nos convida a viajar também. Tecendo outros caminhos, tramando novas 

                                                
1 Aquele onde, o artista se envolve na construção do livro como obra de arte: livro de artista, livro-
objeto, livro ilustrado, livro de arte, livro-poema, poema-livro, livro-arte, arte-livro, livro-obra... [...] 
Utiizo “livro de artista” para designar um grande campo artístico (ou categoria) no sentido lato, que 
também poderia ser chamado de livro-arte ou outro nome. [...] Também é usado “livro de artista” no 
sentido estrito, referente ao produto específico gerado a partir das experiências conceituais dos 
anos 60. (SILVEIRA, 2008, p.25) 
2 “intermidialidade” implica todos os tipos de interrelação e interação entre mídias. O termo “mídia”, 

considerado aqui como “mídia de comunicação” que fornece a base de todo discurso sobre mídias 
e assim também sobre a intermidialidade. Ver Clüver (2007). 



 
 
 

 
 

histórias, (des)naturalizando processos. Aqui, discutiremos alguns elementos das 

pranchas elaboradas pela artista, correspondentes a cada uma das páginas. 

O ponto de partida para o diálogo com esse trabalho (o livro de artista) são as 

teorias raciais que dominaram um tipo de visão sobre o território e o povo brasileiro, 

especialmente no século XIX. Essas teorias, delineadas por um perfil 

extremamente excludente e determinista, disseminaram a ideia de que a produção 

e a atuação científica eram correlatas com a eugenia3 e o evolucionismo social. 

Tais teorias marcaram intensamente a história do país, sendo que seus vestígios 

são muito evidentes ainda hoje.  

É exatamente no enfoque sobre a enorme desigualdade social que Rosana Paulino 

localiza seu trabalho. A artista problematiza as assimetrias e diferenças que 

constituem as políticas públicas nacionais, no contexto hierárquico que evidencia o 

'problema' da raça no Brasil. Pensadas sob a ótica da exclusão, as teorias raciais 

pressupunham a existência de superioridade da raça branca. Objetivavam criar 

estratégias para o embranquecimento da população nacional. Essas teses não só 

legitimaram a existência de pessoas escravizadas, já condicionadas ao trabalho 

forçado e desapropriadas da sua própria identidade, como as tornaram objetos de 

estudo dos chamados 'homens da ciência'.  

Rosana Paulino mergulha na investigação desse modus operandi de fazer ciência 

no Brasil, retomando o passado com os olhos do presente, buscando elementos, 

evidências e processos que aconteceram desde a colonização do território nacional 

até o investimento em uma ciência determinista, que fortaleceu as disparidades 

raciais e étnicas. Utiliza diferentes técnicas, para produzir as singularidades, 

apresentar as tensões, negociações e atravessamentos imprimindo o afeto como 

meio para produzir sentidos e costurar a narrativa.  

Fotografia 2 – ¿História Natural?, 2016. 

                                                
3 Criada por Galton no século XIX, na Inglaterra, é uma teoria que busca produzir uma seleção nas 

coletividades humanas, baseada em leis genéticas; eugenismo. Cientificamente acontece a busca 
pela comprovação da superioridade das raças. Ver mais em Schwarcz (1993) e Mota (2003). 



 
 
 

 
 

 
Fonte: Galeria da artista. Disponível em: http://www.rosanapaulino.com.br. 

A primeira prancha do livro de artista anuncia o Atlântico negro, as longas viagens 

de travessia, a suposta 'descoberta' do Brasil, além do tráfico dos africanos e 

africanas escravizados. Conecta a arte ao mundo do passado, e coloca aos 

espectadores a necessidade de refletir sobre experiências vividas em outras 

épocas e espaços, que por muito tempo ficaram suspensas, como afirma Bal 

(2016). A representação do peixe colado na página preta pode ser lida como 

metáfora das tantas vidas amalgamadas no Atlântico, é ser vivo singrando o 

oceano, um espécime da rica fauna que atraía os navegantes os viajantes 

naturalistas. É elemento que potencializa a força simbólica e medeia provocações, 

carrega deslocamentos.  

Vale lembrar que a escravidão mercantil africana, presente em todo o território 

brasileiro, possuía diferentes características econômicas, culturais e demográficas. 

Esse comércio esteve oficialmente vigente entre 1550 e 1888, ou seja, por 338 

anos. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão na América. "Entre 1858 e 

1862, estima-se que 4,8 milhões de africanos tenham desembarcado no Brasil" 

(GOMES e SCHWARCZ, 2018, p. 21).  

Fotografia 3 – ¿História Natural?, 2016. 

 
Fonte: Galeria da artista. Disponível em: http://www.rosanapaulino.com.br. 
 

A página seguinte, interrelaciona o preto da prancha inicial com as mesclas 

simbólicas de elementos da história. Os povos indígenas e os povos africanos 

aparecem como presenças e memórias vivas na sociedade brasileira de antes e de 

http://www.rosanapaulino.com.br/
http://www.rosanapaulino.com.br/


 
 
 

 
 

agora. A figura de um crânio humano mostra-se como uma incógnita que dialoga 

com os símbolos renascentistas e barrocos da fragilidade dos seres, do limite da 

vida e , também, com os símbolos da ciência que vigorava sob a luz das  teorias 

raciais. O crânio por si só, não nos permite identificar a raça, mas está na base da 

página, quase como uma marca d’água, onde se podem ler algumas referências 

máximas do pensamento colonizador, envolvendo a nação, a fé e a ciência.   

A inserção de um "desdobramento", a costura do tecido com o motivo de um azulejo 

português, rememora a chegada de toda a corte das pessoas que vieram para os 

trópicos. Os azulejos remetem a determinados tipos de arquitetura, a um recurso 

técnico e a um elemento decorativo de narrativas europeias. O azulejo revela a 

presença da metrópole, como uma imposição cultural que é apropriada pela arte 

como ícone de silenciamento, apagamento e naturalização do trabalho escravo. 

São marcas da história tecidas no passado brasileiro, assentadas pela mão-de-

obra negra, sobre o domínio e extermínio de povos indígenas. Daí o vermelho que 

"escorre"/”brota” pelo azulejo, atuando como uma costura no campo do sensível, 

ressignificando as referências históricas. Os azulejos são vestígios potentes da 

cultura portuguesa, pois, diversos painéis de azulejos, espalhados pelo país, 

contam fatos importantes da história nacional.  

A linha preta na costura feita para integrar o tecido à página do livro e também para 

contornar a impressão do azulejo, é um elemento constante na produção de 

Paulino. É uma costura evidente, uma 'sutura' que parece remeter às cicatrizes e 

fragilidades da história nacional. Ao mesmo tempo que alinhava, tece a trama dessa 

história que é revisitada, é contestada pelas pontas soltas, pela possibilidade de 

desfazimento se uma dessas pontas for puxada. É uma tradução da (re)significação 

dessa história, que ao mesmo tempo que se (re)constitui, denuncia as fragilidades, 

relatos de outras histórias que foram silenciadas e precisam ser ouvidas, 

compreendidas, (re)criadas. 

O progresso das nações; A salvação das almas; O amor pela ciência são as 

inscrições textuais da página, sobrepostas à imagem da parte superior do crânio 

humano. Forma e palavras dialogam. Texto e imagem se alimentam mutuamente. 

Ao que parece, o texto é usado para descrever o processo de criação, propõe 

leituras paralelas que se complementam, sem hierarquizações. Observa-se um 



 
 
 

 
 

jogo de linguagens em que a repetição das palavras em um tom mais claro soa 

como um eco, reverbera os cinzas que problematizam essa história oficial escrita 

em preto e branco. Para progredir como nação, Portugal usurpou direitos, lucrou e 

e se desenvolveu com a escravidão negra, legitimada pelos preceitos da ciência, 

da crença na superioridade das raças, na degeneração e na eugenia.  

Fotografia 4 – ¿História Natural?, 2016.  

 
Fonte: Galeria da artista. Disponível em: http://www.rosanapaulino.com.br 

Esta é uma ¿História Natural?. A pontuação típica da língua espanhola parece 

interrogar um processo que não é só do Brasil, mas de toda a América Latina. Essas 

mãos radiografadas, articuladas às inscrições tipográficas que nomeiam o livro de 

artista, estão atravessadas por muitas perguntas, memórias e histórias. Podem ser 

evidência de trabalho, de força, de luta, de resistência, lembrando o uso de imagens 

científicas para ilustrar as teorias raciais, as diferenças biológicas que justificariam 

a dominação de uma raça sobre a outra.  

A questão posta pelo título do livro de artista, remete a todo o processo histórico 

nacional, tudo aquilo que se consolidou e se constituiu nos trópicos, desde a 

suposta descoberta, passando pela colonização, pela escravidão, pela tardia 

abolição, o império, a república, a redemocratização e a trama obscura da 

atualidade. O conjunto de imagens e palavras acomoda temporalidades diferentes 

da história nas histórias da arte, da ciência.  

Importante elemento na produção de Rosana Paulino são as ilustrações 

científicas4, que pretendem representar “fielmente” aquilo que é observado na 

natureza, seja nas proporções, no contraste de cores, nas formas. A observação e 

                                                
4 A Ilustração científica é a arte, ou ofício, de comunicar ciência através de imagens. Partindo de 
um modelo, a IC observa, desenha, interpreta, reconstrói...explica. Para saber mais: PEREIRA, 
Rosa Maria Alves. Ilustração Botânica de um Brasil desconhecido. 2011. Disponível 
em:<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUOS-9ADFGT>  

http://www.rosanapaulino.com.br/
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUOS-9ADFGT


 
 
 

 
 

o estudo do material que será representado são princípios para a prática desse tipo 

de produção visual. Rosana Paulino explora, em muitos de seus trabalhos, os 

manuais e/ou pranchas de ilustração botânica.  

Fotografia 5 – ¿História Natural?, 2016.  

 
Fonte: Galeria da artista. Disponível em: http://www.rosanapaulino.com.br 

A flora, oriunda da exploração territorial, da investigação científica e apropriação 

econômica impregnada na identidade nacional, e a maneira como foi catalogada é 

central na perspectiva da artista. A flora brasileira em toda sua diversidade e 

grandiosidade é ainda hoje fonte de diferentes pesquisas. Foi apropriada e 

mercantilizada pelos europeus, de forma radical e mercantil, tornou-se material de 

expropriação, sendo modificada, devastada, sem levar em conta seu significado e 

vigor para os povos originários.  

Rosana, ao utilizar as cores, trabalha com manchas, borrões que produzem 

sentidos diversos, interpelam e afirmam, constroem e (re)significam, identificam e 

representam, problematizam a composição tradicional e os critérios de seleção da 

ciência botânica. Esse conjunto constitui o que Bal (2016) chama de espaço 

democrático. No tempo presente, ao ler essa prancha sobre a  flora, podemos 

metaforizar elementos, contrapor argumentos, (re)significar a história, "el presente, 

el tiempo en el que sus caminos se cruzam, une a los dos tiempos en el intento de 

hacer que conversen entre sí" (BAL, 2016, p. 226).  

A natureza morta, cheia de flores e frutos organizados numa cesta trançada, 

dialoga com comunidades produtoras desse tipo de cestaria. Enfeite ou alimento, 

alegoria ou modo de vida, as flores e frutos são parte da vida e histórias de toda a 

população brasileira, em toda sua diversidade cultural, até a contemporaneidade.  

Fotografia 6 – ¿História Natural?, 2016.   

http://www.rosanapaulino.com.br/


 
 
 

 
 

 
Fonte: Galeria da artista. Disponível em: http://www.rosanapaulino.com.br 
 
A fauna também tem sido objeto de investigação e exploração contínua. Diversa e 

muita rica, a fauna nacional encantou os europeus, maravilhados com as imagens 

presentes nos relatos dos viajantes desde o século XVI. Ao compor a prancha com 

a imagem de diversos animais monocromáticos, Rosana retoma a azulejaria 

portuguesa, sugerindo modos de apropriação e  exploração de todo o território. A 

artista brinca com a representação baseada no imaginário e nas descrições sobre 

as terras além-mar e os animais exóticos.    

Representar a fauna na materialidade do azulejo português era uma maneira de 

demonstrar a riqueza a ser explorada e a importância da colonização. O 

contraponto com a sobreposição da gravura de um caranguejo vermelho, possibilita 

a construção de uma metáfora que envolve os diferentes processos de produção 

de imagem da época. Talvez, por sabermos que algumas espécies de caranguejos 

que vivem no mar, sejam capazes de viver também no ambiente terrestre, 

possamos inferir que o tamanho e forma desse crustáceo abra espaço para que o 

espectador questione os limites da representação, interfira, se aposse da imagem.  

Fotografia 7 – ¿História Natural?, 2016.   

 
Fonte: Galeria da artista. Disponível em: http://www.rosanapaulino.com.br 

A prancha As Gentes mostra uma composição, feita sobre a estampa da azulejaria 

portuguesa, que representa uma embarcação marítima, com gravuras de pessoas 

http://www.rosanapaulino.com.br/
http://www.rosanapaulino.com.br/


 
 
 

 
 

'sem face'. Rosana recorta as imagens e este vazado é preenchido pela paisagem 

do Atlântico, no suporte português. Esses personagens sem rosto fazem pensar 

nas populações que ficaram no anonimato, tiveram suas histórias e suas culturas 

apagadas. 

O retrato do índio Muxuruna, uma belíssima gravura do século XIX, que faz parte 

do álbum Viagem ao Brasil (1817-1820) de Spix e Martius, é uma litogravura em 

cores,  utilizada duas vezes em uma colagem invertida,  do lado direito e esquerdo 

da composição, ficando de ponta a cabeça. Esta inversão contrasta com a 

centralidade da Mina Ondo, jovem negra fotografada por Augusto Stahl em 1865, 

segundo Ermakoff (2004). 

Fotografia 8 – ¿História Natural?, 2016.  

 
Fonte: Galeria da artista. Disponível em: http://www.rosanapaulino.com.br 

Essa prancha articula as problematizações feitas até o momento e intensifica o 

diálogo arte e ciência proposto pela artista. O estranhamento de Rosana, frente ao 

modo de fazer ciência, destaca o incômodo que as práticas científicas geravam, 

com violentas práticas de dominação sobre coletivos indígenas e povos africanos.

  

A jovem mulher negra, desnuda, referência para imagens que ilustravam as teorias 

raciais, assim como a flora, objeto de investigação científica contínua, é usada 

como matéria para os homens da ciência e ressignificada aqui, pela artista. Mulher 

e flora estão enviesadas tanto com o texto, quanto com a prancha de ilustração 

científica. Ao que parece, Rosana, ao mesmo tempo em que denuncia a violência, 

a objetificação, parece estar preocupada em (re)criar artisticamente o que a 

colonização mutilou e a sociedade naturalizou.  

Fotografias 9 e 10 – ¿História Natural?, 2016.  

http://www.rosanapaulino.com.br/


 
 
 

 
 

 
Fonte: Galeria da artista. Disponível em: http://www.rosanapaulino.com.br 

Na prancha seguinte há um mapa que representa a África, suturado por todos os 

lados, num gesto que enquadra e também refaz, (re)constrói. Uma costura que 

remenda, reflete sobre as fronteiras, os territórios ocupados, as invasões, a 

violência.  

O plano e seções de um navio negreiro que está no verso do mapa reforça a 

discussão sobre a travessia. Os tumbeiros5 são a evidência do espaço k a que eram 

expostas as pessoas trazidas como escravos. As gravuras da época, como esta 

utilizada pela artista, revelam as atrocidades a que eram submetidos os africanos. 

Rodrigues (2018) ressalta que não sabemos ao certo como eram esses navios que 

transportaram os milhões de homens, mulheres e crianças da África para o Brasil. 

Não existem fragmentos ou peças dessas embarcações.  

O azulejo português volta à cena, talvez por representar a contradição gritante da 

travessia no Atlântico dos africanos escravizados e a riqueza da corte portuguesa, 

por exemplo, sustentada pela exploração da mão-de-obra negra. Era uma travessia 

manchada de sangue, que escorre pelas páginas do livro de artista.  

Rosana utiliza duplamente a imagem Mina Ondo, de Augusto Stahl, esta jovem de 

olhar, distante, vazio, triste, dolorido. A imagem dessa jovem sobreposta ao azulejo, 

ora como silhueta, ora como retrato, convida a outras maneiras de olhar para o 

passado, justapõe narrativas contraditórias: a do anonimato da jovem, mero objeto 

decorativo colado ao azulejo, a interdição do sujeito, passando pela experiência de 

objeto da ciência, captada pela fotografia, à ressignificação da pessoa retratada.  A 

                                                
5Schwarcz e Gomes (2018) rememoram que depois de apresados, africanos eram colocados em 
tumbeiros, muitas vezes separados de suas famílias e conhecidos, e levados para uma viagem 
longa rumo ao desconhecido. O medo fazia parte do repertório local, com os traficantes aflitos pela 
possibilidade de uma revolta em alto-mar e os negros apavorados com a ideia de que encontrariam 
brancos canibais na América. Africanos temiam ainda que suas almas ficassem perdidas caso 
fossem enterrados em terra estrangeira.  

http://www.rosanapaulino.com.br/


 
 
 

 
 

composição propõe um novo arranjo imagético, uma outra interpretação, uma 

narrativa que rompe os silêncios e re-humaniza poeticamente.  

Fotografia 11 – ¿História Natural?, 2016.  

 
Fonte: Galeria da artista. Disponível em: http://www.rosanapaulino.com.br 

Um estratégia semelhante aparece na prancha seguinte. A artista retoma o mapa, 

a imagem duplicada e as suturas. Utiliza uma fotografia de Alberto Henschel, feita 

na Bahia em 1870 (ERMAKOFF, 2004, p.22). A mulher, nua, dobra seu braço 

esquerdo sobre seu ventre, onde o corte da imagem acontece. Seus olhos estão 

cobertos por uma tarja preta com a interferência de Rosana. A travessia era feita 

às escuras, e as pessoas conviviam com o medo e as péssimas condições dos 

navios negreiros. Era uma viagem ao desconhecido, uma viagem de luta e 

resistência. A silhueta da mulher retratada na fotografia, sobreposta ao mapa, pode 

ser uma alusão a toda essa cartografia da escuridão, da dor e sofrimento, da 

sombra da escravidão que foi imposta sobre essas pessoas. Sombras que 

obscurecem a história, que se revelam na forte e criativa presença africana.  

Fotografia 12 – ¿História Natural?, 2016.  

 
Fonte: Galeria da artista. Disponível em: http://www.rosanapaulino.com.br 

Rosana se apropria  das fotografias antropométricas produzidas por Augusto Stahl, 

também em 1865, quando o fotógrafo, a pedido do cientista suíço, norte-americano 

naturalizado, Jean Louis Rodolphe Agassiz, produziu sob encomenda, no Rio de 

Janeiro, imagens de negros e chineses radicados na cidade. O cientista buscava 

http://www.rosanapaulino.com.br/
http://www.rosanapaulino.com.br/


 
 
 

 
 

comprovar a degeneração das raças. Nesta composição aparece um homem de 

meia idade despido de sua humanidade ao ser colocado, como objeto, em frente à 

câmera. Não interessa no registro, tanto do fotógrafo quanto do cientista, sua 

identidade, sua história, sua família, seus afetos. Interessa sim suas características 

físicas, seu biotipo, sua cor de pele, seu fenótipo. Esse homem é objeto de 

investigação, classificado como inferior pela ciência determinista. As imagens dos 

manuais, as ilustrações científicas, são novamente tratadas. Rosana utiliza agora 

a representação de objetos usados para castigar escravizados, como a máscara 

de flandres6, por exemplo, e um instrumento usado para medir o tamanho do crânio, 

comparar os ossos das diferentes raças. O princípio comparativo, das 

preconceituosas teorias raciais é explorado pela artista. Homem, objetos e fêmur 

tensionam, provocam o espectador, compõem a cena e povoam diferentes 

narrativas. 

Fotografia 13 – ¿História Natural?, 2016.  

 
Fonte: Galeria da artista. Disponível em: http://www.rosanapaulino.com.br 

Expressões e dialetos indígenas, identidade das diferentes comunidades, palavras 

colocadas de forma aleatória, imprimem no presente, os apagamentos do passado. 

O crânio na parte inferior da prancha parece dar um tom de ironia às certezas das 

teorias raciais. Afinal, aferições antropométricas nos permitem identificar a 

comunidade, os costumes e tradições que valorizam os seres humanos? As 

características físicas foram meros pretextos fabricados pela ciência para justificar 

os genocídios, a dominação econômica, política e cultural. Como afirma Schwarcz 

(1993), existe apenas a raça humana, mas a sociedade criou as raças sociais, como 

um projeto para realçar e produzir diferenças, construindo hierarquias. 

Fotografia 14 – ¿História Natural?, 2016.  

                                                
6 Usada para punir roubo de alimentos, alcoolismo, ingestão de terra ou na mineração de 

diamante quando o escravo tentava roubar algumas pedras. As máscaras podiam cobrir todo o 
rosto ou só a boca.  

http://www.rosanapaulino.com.br/


 
 
 

 
 

 

Fonte: Galeria da artista. Disponível em: http://www.rosanapaulino.com.br 

Por fim, vemos o diálogo científico a partir da iconografia já utilizada nas pranchas 

anteriores. Rosana ironiza as provas científicas e os registros da flora e da fauna 

do Brasil, evidenciando a objetificação de pessoas, a violação de povos e de 

direitos, o roubo de afetos e memórias. Encerra esta produção visual com a imagem 

indígena, agora com a face por trás da ilustração botânica, ao lado da ilustração 

científica, o desenho aquarelado de um osso. Esses três elementos, essas três 

maneiras de representar a natureza, dão pistas para se desconfiar da naturalização 

da história.  

Para encerrar, sem concluir 

É na tentativa de entender o outro, que Rosana Paulino se permite ser afetada por 

histórias, memórias, técnicas, imagens, códigos. Ela subverte  as imagens, 

manipula as referências visuais históricas e científicas para produzir outros 

sentidos, outros diálogos. Busca na própria documentação que inferioriza povos, 

apaga a agência das pessoas negras e indígenas, a potência poética para 

demarcar a presença, a importância, as experiências vividas, as resistências. As 

imagens não são apenas "ilustrações", são estratégias de desnaturalização desse 

processo colonizador.  

É arte política. É a produção de outros conhecimentos sobre a história do nosso 

país,  questionando, a um só tempo, o papel da ciência e da arte em nossa 

sociedade. 
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