
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: Elementos das Linguagens: Componentes fundamentais 
para a composição da produção artística. Contextos e Práticas: Matrizes Estéticas e Culturais. 

Habilidades:  
(GO-EF09AR04-C) Reconhecer e explorar suportes, ferramentas, materiais e técnicas tradicionais 
e alternativas como componentes fundamentais para a composição da produção artística, bem 
como valorizar o processo de criação e a poética individual, ampliar o repertório estético e visual, 
dando significado às vivências sensíveis e reflexivas na produção de diálogos e narrativas visuais; 
(GO-EF09AR03-A) Reconhecer e valorizar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais 
das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais, nacionais e universais, 
assim como as representações que elas fazem dos sujeitos, observando papéis de gênero e outros 
marcadores sociais, utilizar conceitos e contextos das produções socioculturais de diferentes 
períodos da história da arte para produzir artisticamente. 

ATIVIDADE 008 

       

Fig. 1 - Rosana Paulino (Foto: Celso Andrade)                       Fig. 2 - Parede de Memória, 1994. Rosana Paulino 
Fonte: http://www.afreaka.com.br/notas/tramas-de-rosana-paulino/  

 

Rosana Paulino é uma artista brasileira, educadora e curadora. Seus trabalhos incluem técnicas 

como instalação, gravura, desenho, escultura e até mesmo a costura. A temática de seus trabalhos 

é muito marcada por questões que envolvem raça, ancestralidade e gênero. Na obra "Parede de 

memória", uma instalação onde milhares de patuás (que são amuletos relacionados às religiões de 

http://www.afreaka.com.br/notas/tramas-de-rosana-paulino/


 

 

matrizes africanas) são dispostos ao longo da parede, a artista toca em questões de ancestralidade, 

de memória individual (as fotos que estampam os patuás são de familiares da artista) e coletiva, de 

apagamento histórico dos negros (muitos dos negros escravizados tinham seus registros queimados 

ao chegaram ao Brasil), de afetividade e domesticidade (cada patuá é costurado à mão, uma 

atividade que está historicamente relacionada ao trabalho feminino e doméstico).  

Em dezembro de 2018 a Pinacoteca do Estado de São Paulo organizou uma exposição individual 

dedicada à obra da artista paulistana: “Rosana Paulino: A Costura da Memória”. 

 

A. Após a leitura do texto e da imagem "Parede de Memória", fale sobre suas percepções sobre 

essa obra. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

B. Você já viu um patuá? Embora tenha origem nas religiões de matrizes africanas, o patuá é 

também encontrado e vendido ou presenteado como um amuleto de proteção/sorte em algumas 

regiões do nordeste, sobretudo na Bahia. A artista poderia ter utilizado outros "suportes" para 

imprimir as fotos de seus familiares. Em sua opinião, por que acha que ela decidiu usar o patuá 

como esse suporte? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Fig. 3 - Bastidores - Rosana Paulino 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/artistas-contemporaneos/, acesso em 07/05/2020 

 

C. "Bastidores" também fez parte do acervo de obras da exposição “Rosana Paulino: A Costura da 

Memória”. Preste atenção aos elementos que a compõem, o título da obra e após a leitura do texto 

e de suas reflexões sobre os temas abordados pela artista, faça uma leitura dessa obra e registre 

aqui suas percepções.    

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

D. Você já fez uma árvore genealógica ou árvore de família? Basicamente essa árvore representa os 

muitos laços sanguíneos e/ou afetivos (considerando irmãos adotivos, padrastos e madrastas e até 

bichinhos de estimação) que temos. Existem muitas maneiras de representar esses laços: fotos, 

colagem, desenhos, com os nomes das pessoas, etc. Escolha uma forma de representar os seus 

vínculos familiares e afetivos e os represente aqui.     

 

 

https://www.todamateria.com.br/artistas-contemporaneos/


 

 

 

 
 


