
POR UMA OUTRA IMAGEM DO 
HUMANO: A SÉRIE JATOBÁ DE 

ROSANA PAULINO COMO EXERCÍCIO 
DE DESCOLONIZAÇÃO IMAGÉTICA E 

EPISTÊMICA

RESUMO: Neste breve ensaio sobre uma das obras mais 
recentes de Rosana Paulino, a série Jatobá, pretende-se 
evidenciar como a construção da imagem de uma mulher-
-árvore põe em xeque as dicotomias perpetradas pela tra-
dição filosófica ocidental, como as que separam natureza e 
cultura, sujeito e objeto etc., assim como a própria imagem 
do humano. Compreende-se esta série como exercício de 
descolonização imagética e epistêmica, que, por sua vez, 
aponta para um paradigma emergente na contemporanei-
dade, corroborado por autores como Bruno Latour, Donna 
Haraway, Els Lagrou e Ailton Krenak.
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Um dos trabalhos mais recentes de Rosana Paulino, deno-
minado Jatobá, é uma série de desenhos em aquarela que 
apresentam a figura de uma mulher que é ao mesmo tempo 
árvore (Fig. 01). Nessa série, corpo humano e corpo vegetal 
não se distinguem. Estão amalgamados em uma única imagem 
de corpo, que é em si multiplicidade. Num contexto de colap-
so econômico e ecológico, em que se destaca a crise de um 
projeto de mundo moderno e colonial, a imagem do humano 
construída sobre os pilares da modernidade também se vê 
em crise. Nesse sentido, a imagem simbiótica da mulher-ár-
vore da série de Paulino aparece como potência sensível que 
põe em xeque as dicotomias perpetradas pelo pensamento 
dominante ao longo da tradição filosófica ocidental – como 
os binômios mente-corpo, natureza-cultura, sujeito-objeto –, 
revelando um paradigma emergente na contemporaneidade 
e evidenciando um exercício de descolonização ao mesmo 
tempo imagética e epistêmica.



Fig. 01: Sem título, série Jatobá, 2019-20. 
Fonte: site da artista.



Partindo do comentário do filósofo Alfred Whitehead de que 
a filosofia ocidental não passa de uma sucessão de notas de 
rodapé da obra de Platão, entendemos que as bases da tradi-
ção filosófica ocidental se estabelecem em um dualismo que 
remonta à divisão platônica entre mundo sensível e mundo 
inteligível. Este dualismo se atualiza de diversas maneiras ao 
longo da história do pensamento no Ocidente e fica claro, 
por exemplo, nas ideias de Descartes, que considera que os 
seres humanos são compostos por dois tipos distintos de 
substância, isto é, o corpo (res extensa), considerado como 
uma máquina com suas engrenagens, e a mente (res cogitans).

O pensamento moderno, do qual Descartes é um dos prin-
cipais representantes, reflete-se também na separação entre 
cultura/natureza e sujeito/objeto, de modo que, ao dividir o 
mundo nestas categorias estanques, supervalorizou as primei-
ras em função das últimas. Isto contribuiu para a visão de uma 
natureza considerada objetiva e inerte, que poderia, então, 
ser dissecada pela ciência e explorada pelo mercantilismo – e 
posteriormente pelo capitalismo – ou ainda para que determi-
nados povos, esvaziados de subjetividade, se tornassem meras 
mercadorias, notadamente os povos africanos escravizados e 
forçadamente dispersados pelo globo no que se chama de 
diáspora africana. Esta ontologia dualista possibilitou a “inven-
ção de uma máquina de conquista do mundo, capturando em 
suas engrenagens até as mais resistentes minorias humanas e 
não humanas, que tentam sobreviver em suas margens” (LA-
GROU, 2020, p.5).



Podemos dizer, portanto, que a hierarquização dessas cate-
gorias está no cerne da empresa colonial, cuja violência é, há 
muito, tema dos trabalhos da artista Rosana Paulino. Em suas 
obras, Paulino questiona o imaginário colonial sobre os sujei-
tos negros, em especial a posição da mulher negra num país 
como o Brasil, que possui uma longa história de escravização 
e institucionalização do racismo. A artista constrói seu traba-
lho com a certeza de que “imagens curam imagens”, como ela 
diz em algumas entrevistas, de forma que, ao se apropriar de 
imagens de cunho racista e recombiná-las sobre outro prisma, 
Paulino é capaz de ressignificar a experiência traumática da 
escravidão e os efeitos do enraizamento da ideologia racista, 
além de repensar as bases da sociedade brasileira e do próprio 
ser humano.

Diante da crise ecológica vivida em escala planetária, quan-
do “a natureza inesperadamente assumiu o papel de sujeito 
ativo” (LATOUR, 2014, p.13), somos obrigados a reconhecer 
a agência de outros seres – vivos e não vivos, visíveis e in-
visíveis – que se manifestam em face à ação predatória do 
humano. Não só a imagem da natureza como “um pano de 
fundo para a atividade humana” (CHACKRABARTY, 2019, 
p.20) se desestabiliza como também a imagem do humano 
construída pelo discurso da modernidade, ou seja, a de um 
ser erguido a um patamar de superioridade em relação aos 
demais. A emergência da natureza como protagonista e não 
como mero cenário exige, então, respostas criativas aos seus 
apelos, através de uma escuta atenta ao turbilhão de vida que 
pulsa nesse organismo que chamamos Terra.



Jatobá se propõe a essa escuta. Ao apresentar o corpo da mulher 
negra amalgamado ao jatobá, Rosana Paulino faz surgir uma outra 
imagem de humano que se contrapõe àquela perpetuada pela 
modernidade colonial – de um sujeito masculino, branco, superior 
aos demais viventes. Ao não fixar fronteira entre mulher e jatobá, 
criando uma figura simbiótica de mulher-árvore, borra os limites e 
hierarquias entre o que tradicionalmente se entende por natureza 
e cultura, sujeito e objeto, apontando para uma ontologia relacional, 
que compreende que “somos entidades compostas de relações, 
entrecruzadas por outras agências e habitadas por subjetividades 
diferentes” (LAGROU, 2020, p.5). Desse modo, consideramos a 
série de Rosana Paulino como um exercício de descolonização ao 
mesmo tempo imagética e epistemológica.

Ademais, as Jatobás representam, segundo a artista, arquétipos 
femininos dificilmente encontrados na civilização ocidental, 
arquétipos da sabedoria feminina: “Para mim, elas são como 
as velhas árvores que sustentam a floresta e mantém-na viva. 
Elas organizam a vida e as plantas que emergem” 1. 

1  Texto traduzido livremente da página da artista na Bienal de Sydney. Disponível 
em: https://www.biennaleofsydney.art/participants/rosana-paulino/ 

Acesso em: 04 jan. de 2022.



Nesse sentido, as Jatobás revelam a força criativa e mantene-
dora das mulheres e das árvores, que nutrem com suas raízes 
– fincadas na terra ou pendentes dos seios, dos olhos, da boca 
e dos braços – a teia relacional da qual participam. Vale notar 
que, nas imagens, as Jatobás estão envolvidas por outras plantas 
hospedeiras (Fig. 02), ou ainda seguram árvores em miniatura 
(Fig. 03), simbolizando, dessa forma, a potência do feminino de 
gerar e sustentar vida. Trazer à tona estes arquétipos é fazer 
emergir forças reprimidas pela civilização ocidental, que buscou 
domar tudo aquilo que é “selvagem” ou “primitivo” em nome 
do progresso. 

Fig. 03: Sem título, série Jatobá, 2019-20. 
Fonte: site da artista.

Fig. 02: Sem título, série Jatobá, 2019-20. 
Fonte: site da artista.



Entretanto, e cada vez mais, um outro paradigma parece ganhar 
forma nos debates contemporâneos, transformando os modos 
tradicionais de ver e perceber. Na medida em que o pensamen-
to ocidental, herdeiro do platonismo, encontra dificuldade para 
se sustentar diante das complexidades que o mundo contem-
porâneo nos impõe, em que o impacto da atividade humana 
é tamanho que, segundo alguns pensadores, inaugura uma era 
geológica – ou um ponto de transição – que tem se denomina-
do de antropoceno, outras cosmovisões, antes marginalizadas, 
começam, pouco a pouco, a entrar em cena. Num país como 
o Brasil, atravessado pela violência da empreitada colonial, só 
agora parecemos parar para escutar o que os povos indígenas e 
afrodescendentes podem ensinar sobre o viver em comunidade, 
sobre a convivência com outras formas de vida, saberes que 
foram (e continuam sendo, muitas das vezes) silenciados por 
uma ideia universalizante de humanidade. Nesse sentido, Ailton 
Krenak, ao questionar a ideia de uma humanidade unívoca, diz: 
“Agora, no começo do século XXI, algumas colaborações entre 
pensadores com visões distintas em diferentes culturas possibi-
litam uma crítica dessa ideia. Somos mesmo uma humanidade?” 
(KRENAK, 2019, p.11-12). A sugestão de que somos uma 
humanidade ao mesmo tempo que homogeneíza as diferenças 
culturais entre as populações humanas, apagando as relações 
de poder através de uma suposta neutralidade, também sus-
tenta o ideal exclusivista que mantém o humano apartado dos 
demais seres. No entanto, a série de Paulino aponta para uma 
relação de indiscernibilidade: onde termina árvore e começa 
mulher e vice-versa? 



O historiador da arte Hans Belting, em seu texto A imagem 

do corpo como imagem do homem, afirma, citando Heidegger, 
que “na imagem, ‘o homem luta pela posição’ em que consiga 
impor a sua medida ao mundo” (BELTING, 2014, p.143). Esta 
ideia se contrapõe à proposta de Jatobá, pois não percebemos 
nestas imagens uma imposição da medida humana sobre as 
demais espécies, notadamente as plantas, mas, ao contrário, 
um desejo de compor, de devir-com, simpoieticamente, como 
defende Donna Haraway: “Quem e o que sejamos, precisamos 
fazer-com – nos tornar-com, compor-com” (HARAWAY, 2015, 
p.161). A ideia, defendida por Belting, de que a “liberdade do 
ser humano em face da natureza consiste justamente em po-
der libertar-se dela nas imagens que ele próprio concebeu e 
lhe contrapôs” (BELTING, 2014, p. 143), reforçando a visão 
de mundo moderna, é também posta em questão na série de 
Paulino, pois, ao contrário, humano e natureza se tornam indis-
cerníveis. Não há, pois, um anseio separativo em relação a isso 
que chamamos natureza, mas sim um reconhecimento desta 
no próprio corpo e na imagem que fazemos de nós mesmos, o 
que também pode ser reconhecido na fala de Krenak: “Eu não 
percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo 
é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo 
pensar é natureza.” (KRENAK, 2019, p.17). Esta afirmação se 
baseia em uma cosmovisão que não distingue natureza e cultura, 
como faz a tradição ocidental, mas parte do “reconhecimento 
da mestiçagem universal entre sujeitos e objetos, humanos e 
não-humanos, a que nós modernos sempre estivemos cegos, 
por conta de nosso hábito tolo, para não dizer perverso, de 
pensar por dicotomias” (VIVEIROS DE CASTRO, p.235).



Considerar, por fim, o poder das imagens e sua potência de 
cura é fundamental na medida em que as Jatobás nos despertam 
para uma sensibilidade que nos conecta à potência criativa de 
compor com outros seres e da qual fomos por muito tempo 
separados. Como afirma Isabelle Stengers:

Sim, nós fomos separados de maneiras de viver nas quais 
nós sabíamos compor, sabíamos prestar atenção. Fomos 

separados delas, e, para nos tornarmos novamente 
capazes, nós devemos não apenas lutar contra aqueles que 
nos separaram disso, (...) trata-se também de nos curarmos 
dessa separação, quer dizer, de nos tornarmos novamente 

capazes (STENGERS, 2017, p.125).



Fig. 04: Sem título, série Jatobá, 2019-20. 
Fonte: site da artista.

A possibilidade de se reconhecer nas imagens das Jatobás 
(Fig. 04) é, portanto, um chamado de reconexão com a Terra, 
com a vida selvagem que nos atravessa e se metamorfoseia 
e com a própria ancestralidade. É uma provocação que de-
sestabiliza as categorias dadas, reposicionando o humano na 
teia da qual faz parte.



Para além das reflexões desenvolvidas até aqui, as Jatobás 
podem ser lidas como desenhos de si, ao materializar o mo-
mento que vive a artista: 

Eu estou nesse momento realmente das Jatobás, das 
grandes Iabás, das mães de santo, daquelas que aconselham.  

(...) Então acho que a Rosana desse momento, que vai se 
transformando lentamente num Jatobá, é uma mulher que 

está adolescendo, que já pode olhar e ver alguns frutos2.

2   Trecho de entrevista concedida à Ana Ortega para o jornal da UFRGS. 
Disponível em: https://www.ufrgs.br/jornal/somos-muito-ingenuos-em-relacao-ao-

poder-da-imagem-afirma-rosana-paulino/ Acesso em: 04 jan. de 2022.

Nessa perspectiva, Rosana Paulino encontra na imagem 
das Jatobás um reflexo de seu próprio processo, assumindo 
progressivamente o caráter de mulher sábia, anciã, com um 
trabalho amadurecido que se torna referência para artistas 
negras e negros que vem aparecendo na cena contemporâ-
nea e que trazem em seus trabalhos reflexões críticas acerca 
das narrativas endossadas pelo discurso da colonialidade, 
produzindo novas imagens que curem as feridas abertas por 
esse discurso, incluindo-se aquela que separa os humanos 
dos demais seres. Nesse sentido, as imagens têm, como afir-
ma Paulino, um poder que não podemos subestimar e, por 
isso, as artes visuais têm aberto, na contemporaneidade, um 
caminho importante na revisão histórica dos nossos traumas 
e na produção de novas narrativas.
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