Mapa de destinos. Marcações feitas pela fotógrafa Paula Sampaio a partir 1990.
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LinhaS de encontRo e conFRonto de PauLa SaMPaio
A Fundação Romulo Maiorana (FRM) apresenta ao público paraense a fotógrafa
Paula Sampaio, como artista homenageada na 31ª edição do Projeto Arte Pará. Paula
é um exemplo de artista que soube apresentar o seu trabalho com a dimensão que
lhe é peculiar, além das fronteiras do imaginário das suas andanças pelas estradas,
nas quais ela manifesta politicamente o descaso, o esquecimento e a violência de
uma longa história de encontros e confrontos a que nós, aqui deste Brasil do Norte,
estamos submetidos.
A FRM segue para a quarta publicação de uma série que contempla o artista
homenageado, acreditando, assim, estar contribuindo para a divulgação e
valorização do trabalho do artista, além de ter o propósito de gerar um documento
importante para a arte contemporânea na região Norte, que se expande para o
público em geral e a instituições de pesquisa e educação.
Dessa forma, sinto que tudo está se encaminhando para uma trajetória que trabalha
em cima de uma plataforma da arte contemporânea voltada para formação,
discussão e reflexão acerca da experiência artística, na certeza do dever cumprido,
na essência do que hoje procuramos registrar e instaurar uma condição de debate,
pesquisa e rearticulação constante, que está associada ao campo da visão da artista.
A organização do recorte do trabalho de Paula está clara e precisa e, ao mesmo
tempo, evidencia como as tensões se estabelecem, características da própria
natureza do trabalho da artista, em que as imagens ganham importância, num
processo dinâmico, que não está numa forma única. Assim, Paula nos coloca num
estado de atenção, pelas trocas que se instauram no cotidiano grafado nas imagens,
na maneira como as coisas acontecem, levando-nos a pensar num lugar em que não é
possível esterilizar um pensamento. A artista nos coloca em movimento.
Vale lembrar aqui as palavras de Paulo Herkenhoff: “Paula Sampaio, quando viaja,
está saindo daquilo que durante muito tempo foi uma ilha terrestre: a cidade de
Belém. Ela percorre essas longas rodovias buscando criar um fluxo de imagens que
juntem as pessoas, o sujeito, a subjetividade, o ambiente de trânsito, tudo que ele
representa de impasses, mas também de conexões, lama, encontros, desencontros,
violência. Ela cria fusões entre esse corpo e essa saída, essa rota, ao mesmo tempo
em que atribui um discurso a essas imagens, ou seja, ela trabalha com muitos graus
de representação e simbolização”. O curador parece nos dizer que as linhas de
progressão da jornada de Paula desaparecem e se dissipam para um lugar que não
está determinado num único percurso, como numa relação de passado, presente
e futuro, que criam zil zonas de condições que não estão presentes – estão numa
sobreposição de tempos – nada mais instaura um aqui e agora.
Daqui a pouco Paula surge com uma nova situação – convocando para sairmos
de nossas expectativas habituais, colocando-nos numa situação de vertigem,
convidando-nos para a reflexão. E assim a FRM quer reafirmar a alegria de ter a
Caríssima no elenco de nossos artistas homenageados.
Roberta Maiorana

Rodovia Belém-Brasília, Município de Açailândia/MA, 1998
(negativo p&b)

Diretora Executiva da FRM
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Rodovia Transamazônica,
município de Pacajá/PA,
1994.
Atoleiros
(negativo PB).

eMBaRQue
Embarque: Ato de embarcar-se. Embarcar:
v.t.d. 1. Pôr dentro de uma embarcação.
T.i. 2. Entrar (em embarcação, trem, avião,
etc.) para viajar. 3. Pop. Deixar-se levar.

Artista homenageada do 31º Arte Pará, a fotógrafa Paula Sampaio convidanos ao embarque. Ao deixar-se levar. Este projeto foi concebido justamente
como ação de percurso. Percurso este, não necessariamente linear. Assim
sugere o curador Paulo Herkenhoff, ao referir-se às possíveis trajetórias pelas
quais podemos acompanhar a artista: “ao embarcar, perder-se, desnortearse...” Deixar-se levar por caminhos diversos, tramar relações insubordinadas
ao que já está posto. Construir significados outros que não nos levem somente
ao esquecimento pretérito e à incerteza do devir.
“A artista vem ao longo dos anos realizando projetos e ensaios de fotografia
sobre os processos de migração e colonização na Amazônia, a partir do
cotidiano das comunidades que vivem às margens das grandes estradas
abertas na região há quase 50 anos, principalmente as rodovias Belém-Brasília
e Transamazônica. Desde 1990 revisita esses locais, com especial interesse
nas memórias orais e no patrimônio imaterial das comunidades.” Assim,
lemos em seu currículo de vários interesses e ações, todos eles desembocando
em questões referentes ao uso da natureza e a fragilidade humana num
ambiente de equilíbrio precário e hostil, como este vivido até hoje no processo
“civilizatório” da Amazônia.
Tome assento. Repica solene e discreto o sino que anuncia mais uma viagem.
O assento pode ser de madeira bruta – um simples banco de correr –, não
se assuste! Muitos assim foram transportados nas costas de caminhões
lotados, embarrigados de gente, farinha e promessas de futuro, penetrando
a densidade da mata na recém-rasgada Transamazônica. Entranhas terrosas
de um mundo em transição, numa lógica alheia aos bichos e povos da floresta.
Tome tento! Essas viagens podem ir ao seu encontro e a vinda de sua família
para cá, ou levar-nos a um futuro bem próximo, que está diante dos nossos
olhos. Olhos de ver, olhos de decidir.
Armando Queiroz
Ass. Curatorial

Rodovia Transamazônica,
município de Altamira/PA, 2009.
Transporte de cacau (captura digital).
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Rodovia BelémBrasília, município de
Porto Franco/TO, 1997.
Severino, o andarilho
(negativo PB).
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aS RotaS
É meu destino percorrer esse corpo amazônico. Sua pele
tatuada de rios, florestas e rastros de seres de todo tipo, é um
organismo imponderável. Mas é na rota das longas e trágicas
estradas da região que surgem os encontros.
No início, as rodovias Transamazônica e Belém-Brasília
foram o itinerário principal, um motivo para a partida. Com o
tempo, os incidentes e o acaso provocaram desvios sem fim.
Inocentes paragens, novos caminhos e muitos retornos, que
estão marcados nesse mapa de lembranças e esquecimentos.
Um caleidoscópio de imagens-histórias foi se construindo,
fazendo-se matéria e me abraçando ao fim de cada viagem.
E é essa natureza (da vida) a minha estrada. Essa vida
que migra para sempre, sem nunca mais voltar igual para
qualquer parte.
Setembro de 2011

Paula Sampaio

Arte / Mapa - Eli Sumida.
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Rodovia Transamazônica,
município de Medicilândia/PA, 1994 (negativo PB).
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Rodovia Transamazônica, rio Xingu,
município de Senador José Porfírio/PA, 1997.
Pesca artesanal

Rodovia Belém-Brasília,
município de Terra Alta/TO, 1998. (D)
(negativo p&b).
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projeto

antÔnioS
e cândidaS
tÊM SonhoS
de SoRte

PauLa SaMPaio na Ética de caMinhoS tÃo PeRcoRRidoS
Orlando Maneschy

Artista visual, curador independente e pesquisador

Havia um tempo lento e um conhecimento em que natureza
e homem se entrelaçavam em meio a processos de vivência,
de intimidade, nos quais a temporalidade da experiência
vivida era a medida da compreensão das coisas na existência.
Depois, com o avanço da ideia de Progresso, a aceleração das
máquinas invadiu a selva, num afã de cruzar o Norte de leste
a oeste. Tratores, doença e violência constituíram, no delírio
desenvolvimentista dos anos 1970, bolsões de miséria e
desolação, destruindo sonhos de uma geração de migrantes
que acreditaram no país do futuro verde e amarelo, a ser
desenhado em um território às margens da linha do equador.

imagens, para uma infinidade de anônimos esquecidos pelos
governos que se sucederam e mudaram de planos, e que
não cumpriram a promessa de futuro para esses cidadãos
brasileiros.
Antônios e Cândidas têm sonhos de sorte é um recorte
desse projeto, que, para além das imagens, reúne as diversas
cartas recebidas pela artista, junto com fotografias pessoais
confiadas a ela. Como uma portadora de um arquivo
universal desse povo esquecido, fadado a desaparecer na
hiléia tropical, Sampaio coleciona sonhos, fragmentos de
esperanças, retratos nos quais a prata já oxidou, restando
apenas a fantasmagoria, o último resíduo, a pedra que
demarca uma gleba, aquilo que sobrou do prometido.

Infâncias, desejos, futuros. Famílias inteiras deslocadas,
na tentativa de acreditar em uma vida melhor. Famílias
inteiras devastadas por gripe, prostituição e assassinato, nos
processos de expulsão e dizimação dos povos da floresta.
Ameaçadas de morte, as vozes dos que bradavam por justiça
muitas vezes foram silenciadas em meio a balas e sangue, e
os corpos jogados no meio a mata.

Rodovia Belém-Brasília, município de Davinópolis/MA, 2004.
Laudemiro Roque Sampaio.

Local: Rodovias Transamazônica e Belém-Brasília, nos estados
do Pará/Piauí/Maranhão/Acre/Tocantins /Amazonas/Paraíba/
Pernambuco e Distrito Federal.
Período: 1990 -2010 (em fase de conclusão).
Base de captura: negativo PB e digital.

18

São imagens assombrantes de terra, homens, mata e
água, que se fragmentam, mesclam, sobrepõem e causam
profundo estranhamento. Junto a elas, por vezes vemos
localizações, depoimentos, contundências de discursos
que revelam a perversidade e o descaso com que o governo
pode tratar um ser humano. Não há príncípios gerais de
humanidade, não há direitos civis, não há constituição
respeitada. Esses sujeitos, entregues à própria sorte,
condenados à invisibilidade, encontram no contato com
a artista uma possibilidade de diálogo. Daí, a fotógrafa
fazer questão, em vários momentos, de trazer a voz, o
depoimento dos retratados, até mesmo quando no Lago
do Esquecimento, videoinstalação apresentada no 31º Arte
Pará, essas vozes misturam-se ao motor de barcos e, quase
inaudíveis, parecem sair das árvores petrificadas nas águas da
barragem de Tucuruí, a quarta maior hidrelétrica do mundo.
Sampaio, ao olhar para o presente, parece apontar para os
futuros processos de violência na região.

Militantes, brancos, caboclos, índios, que eram da terra ou
tornaram-se parte dela, lutaram por um viver com dignidade
nos rincões da Amazônia. O governo os esqueceu - sem
títulos de posse, sem remédios, sem estradas, sem rosto,
sem voz. Alguns poucos, raros artistas lançaram seus
olhares e lutaram por alguma dignidade. Dentre eles uma
migrante, também trazida junto com a família à procura de
um futuro melhor, compôs, num ir e vir pelas estradas da
região, caminhos de entendimento, contato, troca e olhar
para o outro, na tentativa de enxergar mais além, e deter,
neste contato com o outro, um pouco mais do que aquilo que
captava de maneira singular: dignidade.
Paula Sampaio foi e veio por estradas vicinais e ramais,
ao longo de mais de vinte anos de uma dedicação quase
compulsiva no cruzar a Amazônia, e seus entrelaçamentos
com a Belém-Brasília. Mais do que perfilar todo o trajeto –
lidando com interrupções, retomada da estrada pela floresta,
partes intransitáveis; e empregando carros, caminhões,
motos, barcos, aviões e até mesmo seguindo a pé – aquilo
que a move não é o simples desejo de dar conta de um
trajeto, mas de, ao buscar fazer e refazer esses percursos,
tentar dar voz e revelar algum sentido, por meio de suas

Haveria alguma saída? Talvez a ética, o cuidado e a delicadeza que Paula dedica ao Outro, para além de sua sensível e
sofisticada fotografia. Nas tantas vozes, nos tantos rostos
visíveis e invisíveis, nos quais ela insiste em olhar, reencontrar
e tentar descobrir alguma coisa que alimente a alma. Assim,
entre fotografias, histórias e pequenos sonhos ainda sonhados, a artista nos fala daquilo que ainda é mais importante: a
esperança.

Abril de 2013
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Seu Antônio já vivia
na Transamazônica
há 15 anos em 1990,
data da foto. Seu
único documento era a
pedra de demarcação
do INCRA. Em 2004
recebeu um título
“provisório”.

“A testemunha da terra é a pedra...
A pedra do INCRA, ela é acreditada porque ela é federal”
Antônio Lopes, 65 anos, maranhense. Medicilândia/PA, 1990.

Histórias de vida
e sonhos escritos
pelos moradores das
comunidades existentes
ao longo das estradas
(Belém-Brasília e
Transamazônica),
recolhidos a partir de
2004.
Rodovia Transamazônica,
município de Marabá/PA, 2004 (negativo PB).
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Rodovia Transamazônica,
município de Cabedelo/PB,
2010. Favela à beira-mar.
Início da Transamazônica
(negativo PB).

ensaio

ReFÚgio

o ReFÚgio da LinguageM
Rose Silveira
Jornalista e historiadora

editado pela UFPA e Fundação Getúlio Vargas, a
partir de seu lançamento, em 1971, abriu um vasto
campo de estudos sobre a cultura do negro na região.
Uma das obras mais completas em relação às fontes
disponíveis na época, na qual o autor detidamente
compilou, confrontou e analisou documentos do acervo
da Biblioteca Nacional, principalmente para refletir
sobre a dinâmica cultural instaurada no Pará, com o
estabelecimento da mão de obra negra escrava no
estado.

Até mais ou menos as décadas de 1950 e 1960,
investigar a cultura do negro na Amazônia era algo
não impensável, mas sem relevância, diante da
verdade assentada de que a cultura indígena, sim, é
que era prioridade como pesquisa acadêmica, dada
a história da formação da região. A quantidade de
negros escravos migrados para a região, menor do que
ocorreu no Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, por
exemplo, era um argumento forte a sustentar essa
perspectiva. Outra era o fato de os negros trasladados
para o Pará não serem procedentes de nações africanas
consideradas superiores, como os nagôs, e por terem se
misturado aos povos locais, reduzindo assim o “grau de
africanidade” necessário para uma aferição científica,
ainda de acordo com o panorama da época.
No entanto, autores como Nunes Pereira, Marcos
Carneiro de Mendonça e Arthur Cezar Ferreira Reis
já haviam contribuído para este debate em obras
pioneiras. Foi nesse contexto que, na década de
1960, foram empreendidas duas pesquisas da maior
importância para o conhecimento da presença do negro
no Pará. Uma realizada no Rio de Janeiro, pelo jovem
antropólogo Vicente Salles, com a orientação informal
do renomado antropólogo baiano Edison Carneiro, uma
das maiores autoridades sobre o negro no Brasil. Outra
foi desenvolvida na Universidade Federal do Pará, pela
então estudante de antropologia Anaíza Vergolino, sob
a orientação do legendário Arthur Napoleão Figueiredo,
que no início a dissuadiu de fazer a investigação, mas
aceitou a escolha, diante da persistência da aluna.

Comunidade de Bailique, município de Oeiras do Pará/PA, 2003.

Locais: municípios de Santa Isabel,
Ananindeua, Baião, Mocajuba,
Oeiras do Pará, Acará e Abaetetuba/PA.
Período: 2003-2006
Base de captura: negativo PB.
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Já em 1990, foi publicada pelo Arquivo Público do
Estado do Pará e pela Secretaria de Cultura do Estado,
a obra A presença africana na Amazônia colonial: uma
notícia histórica, de Anaíza Vergolino, em coautoria
com Arthur Napoleão Figueiredo, contendo toda a
documentação disponível até então, no Arquivo Público
do Pará, sobre o tráfico negreiro no Grão-Pará. Um
trabalho tenaz da pesquisadora, que enfrentou o que
ninguém à época teve coragem: o porão entulhado e
úmido do Arquivo Público, anotando documento por
documento a lápis. Um ano de dedicação.
Entre outros aspectos, o que interessa pontualmente
neste artigo é o fato de que as duas obras abordam
a formação dos mocambos, indicando os locais onde
eles se estabeleceram. Os documentos apontados
nesses livros certamente forneceram dados para a
demarcação e legalização das terras de remanescentes
de quilombos no Pará, a partir da Constituição
de 1988, fundamentando a reivindicação feita
pelos movimentos sociais em torno dos direitos da
população negra, luta liderada pelo Centro de Estudos
e Defesa do Negro no Pará (Cedenpa)1. Na esteira
desse movimento, destacam-se ainda as atuações

Esses estudos resultaram em livros considerados
clássicos para a historiografia da Amazônia. O negro
no Pará sob o regime da escravidão, de Vicente Salles,

1 A reedição de O negro no Pará em 1988, pela Secretaria de Cultura do Estado, esteve entre as reivindicações do Cedenpa ao governo estadual, por ocasião da
celebração do Centenário da Abolição.
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2003 e 2006, especialmente para compor a publicação
seriada Terra de Negro, editada pelo Instituto de Artes
do Pará (IAP) e Programa Raízes. Essa parceria tinha
entre seus objetivos a documentação e divulgação da
história e da cultura de comunidades de remanescentes
de quilombos em terras já legalizadas pelo governo
estadual. Acompanhando pesquisadores, Paula
percorreu vários municípios, entre eles Santa Isabel, na
Região Metropolitana de Belém, Oeiras do Pará, Baião,
Abaetetuba e Acará, no nordeste do Pará, fotografando
crianças, jovens e adultos, aspectos do trabalho, da
moradia, dos ritos e do cotidiano dessas populações.
A documentação cumpriu o seu destino inicial, mas as
imagens acompanharam a fotógrafa em sua trajetória
dali por diante.

do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA), da
UFPA, Comissão Pastoral da Terra (CPT), Comissão
Pró-Índio de São Paulo, Federação dos Trabalhadores
da Agricultura do Pará (Fetagri) e Associação de
Universidades Amazônicas (Unamaz). Já o Instituto de
Terra do Pará (Iterpa), tem sido o principal agente no
reconhecimento das áreas e expedição dos títulos de
terra. Hoje, segundo dados oficiais2, o Pará desponta
entre os estados com maior incidência de terras de
remanescentes de quilombos no país (mais de 400
áreas reconhecidas) e, de acordo com o presidente
do Iterpa, Carlos Lamarão3 , o Pará foi o precursor
na desapropriação por interesse social, em favor de
comunidades quilombolas, entre 2000 e 2006.
Esta realidade e a quantidade de pesquisas feitas
sobre o tema demostram uma renovação na própria
história e na historiografia da região. O caminho
aberto por Vicente e Anaíza mostrou-se iluminado pela
sensibilidade e argúcia de ambos. Embora a linha de
pesquisa adotada não tenha sido a mesma – Vicente
abarca uma miríade temática, passando pelas relações
de sociabilidade e pelas artes, enquanto Anaíza se
debruça sobre a religiosidade –, o trabalho de um
enriquece o do outro e oferece à história da Amazônia
seus melhores capítulos. Em correspondência trocada
à época em que descobriram a pesquisa um do outro
através de Arthur Napoleão Figueiredo, o elo entre
eles, Vicente escreveu a ela que ambos navegavam nas
mesmas águas, em barcos distintos.

De algum modo, as imagens produzidas para aquele
projeto integraram-se ao trabalho particular de Paula,
que há mais de 20 anos se dedica a registrar a vida
dos habitantes das rodovias Transamazônica e BelémBrasília, assim como os sem-terra de áreas urbanas da
Região Metropolitana de Belém, resultando em farto
material sobre o processo de ocupação da região,
desde a década de 1960. Foi fazendo um recorte
naquele material dos quilombos que ela concebeu o
ensaio Refúgio, no qual ficam evidentes os recursos
de linguagem que integram este aos outros ensaios:
as escolhas temáticas e os cortes nas imagens que
enfatizam gestos, um modo de pousar mãos e pés
para uma fotografia, a sensualidade do movimento
dos corpos, a matreirice das crianças ou crianças com
um olhar atávico, como se espiassem o próprio mundo
através do tempo; a tradução da força muscular na
imagem do trabalho de homens e mulheres, um dos
temas recorrentes da obra desta fotógrafa.

A documentação da cultura negra no Pará também
se encaminhou para o campo da visualidade, sendo
objeto do trabalho não apenas de pesquisadores
acadêmicos, mas também de fotógrafos como Paulo
Amorim, Elza Lima e Arthur Leandro, para citar
alguns. Paula Sampaio realizou o seu trabalho entre

2 - Ver a publicação Territórios Quilombolas, da Coleção Cadernos Iterpa, de 2009.
3 - Em matéria veiculada no site do Iterpa em 5 de dezembro de 2012:
http://www.iterpa.pa.gov.br/SiteIterpa/home jsf;jsessionid=985d14e12f42b36bdd7854dd755f
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Comunidade Itacoã,
Acará/PA, 2006.
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“indubitável” com o passado, pois isto seria o mesmo
que reeditar a perspectiva, em desuso, das Ciências
Sociais de outrora. Essas comunidades estão vivas,
lutando de modo estoico pelos sonhos de agora, e têm
sua trajetória traçada por elas mesmas no tempo, no
movimento da história da Amazônia, no cotidiano da
luta pela posse da terra, que é semelhante à de tantos
amazônidas.

Refúgio alude, num primeiro momento, a um aspecto
da existência das comunidades quilombolas: de terem
sido formadas por escravos que fugiam ao jugo de
seus senhores. Mas esse ponto de vista é obviamente
restritivo, não encerrando, de modo algum, a dinâmica
dos mocambos, quando se tem notícias de que houve
formação de quilombos até dentro das senzalas,
atendendo a certos interesses comerciais entre escravos
e comerciantes.

A história dessas comunidades está inscrita nos
elementos da cultura material apanhada no ensaio
fotográfico: um modo de fazer farinha e de trançar a
palha da peneira da farinha; uma forma de amarrar a
mandioca para o transporte, outra de amarrar o pano na
cabeça para a dança; o costume de lavar panela no rio
ou de benzer o menino contra o quebranto. Um jeito de
dar jeito na vida, que Paula Sampaio intui e materializa.

O Refúgio de Paula Sampaio é mais. É o lugar da
linguagem livre, a rota de fuga de uma gramática
visual errante, que pega carona com a fotógrafa
nos caminhões, teco-tecos e carros sem freio dessa
Amazônia sem-fim. A mulher que carrega mandioca na
Comunidade Umarizal poderia ser uma das personagens
de Antônios e Cândidas têm Sonhos de Sorte,
Fronteiras ou a série Nós, para citar alguns dos projetos
de Paula. Os músculos tatuados do carvoeiro de
Altamira fazem tanto esforço quanto as veias saltadas
de um quilombola de Bailique, no trato da terra. O
preparo da farinha de Boa Vista do Itá é uma tarefa
repetida em toda a região. São negros, são caboclos
dessa terra multifacetada, onde a cultura da colonização
fez morada e onde, por isso mesmo, o trabalho análogo
à condição de escravidão persiste nos rincões onde o
capital deita a sua mão mais pesada, feroz e injusta.

Longe de um olhar exótico sobre o outro ou de se
colocar de um ponto de vista zoológico para vê-lo, Paula
Sampaio aproxima-se dos seus personagens até estar
muito dentro deles, estar por eles, para compreender
suas vidas, seus dramas, seus humores. Ela precisa
dessa condição para que sua fotografia aconteça. É a
conversa, o pedido, a permissão para entrar na casa,
para estar dentro do mundo do outro, e é assim que
este outro se entrega à imagem. Talvez por isso, a veia
intumescida no braço ou o suor que despenca do rosto
dos personagens, os detalhes, sejam tão eloquentes
nessa zona de sensibilidade e diálogo que envolve a
fotógrafa e seus fotografados. Não é a fidelidade a uma
realidade estabelecida que se expressa na fotografia,
mas uma capacidade de deixar-se tomar pelo volátil
e fugidio da vida. Seus olhos não buscam refúgio em
algum saber ou em alguma visualidade confortável. Pelo
contrário, pedem o risco, a dúvida, os descaminhos de
um rio por onde outros sábios já trilharam, sem nunca
terem se dado por vencidos.

Talvez a parte mais sensível do ensaio repouse naquilo
que também é o sensível na luta das comunidades
quilombolas desde que a Constituição Brasileira de 1988
determinou o reconhecimento e a legalização de suas
terras: o aspecto simbólico, a constituição identitária do
indivíduo e do grupo quilombola e o seu domínio sobre
as chamadas terras de preto, ou de negro. Reconhecerse nessa história, assumir o símbolo, foi o processo
encarado pelas comunidades para terem o direito à
propriedade das terras. A autoatribuição passou a ser
então uma atitude subjetiva, coletiva e política de uma
nova resistência sobre esse chão.

Cabe dizer, finalmente, que sendo o território do
simbólico, a terra de preto é também um lugar
impermanente, dentro do qual a vida se movimenta sem
precisar de tradução. Paula Sampaio buscou a sua terra
de preto, e nela um refúgio para os seus sonhos.

Nas fotografias de Paula Sampaio, a compleição física
é um dado constitutivo dessa identidade, mas não o
único. É uma ingenuidade buscar, de forma anacrônica,
uma origem ou elementos de uma vinculação

28

Boa Vista do Itá,
Santa Isabel/PA, 2004.
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Comunidade Bailique,
Oeiras do Pará /PA, 2003.
Comunidade de Umarizal,
Baião/PA, 2003. (D)
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FoLhaS iMPReSSaS e aS iMagenS SuSPeitaS

FoLhaS iMPReSSaS

Marisa Mokarzel
Socióloga, mestra em história da arte e professora de artes visuais e tecnologia da imagem.
Professora do mestrado em comunicação, linguagens e cultura da Universidade da Amazônia

A estrada estava ali, a década: 1970. O lugar: Estreito, no
Maranhão. Cruzamento das rodovias Belém-Brasília e
Transamazônica. O apelo: o desenvolvimento econômico.
A promessa: prosperidade. Naquela época, a região
atravessada pelas duas rodovias recebia uma mineira
que, com sua família, misturava-se aos sonhos de sorte
dos Antônios e Cândidas que vieram povoar florestas,
motivados a contribuir com o progresso, tornar possível a
“integração” do Brasil, período em que o governo federal
alardeara a construção da rodovia Transamazônica, incluída
em um projeto grandioso e ilusório que atravessaria matas,
partindo de Cabedelo, na Paraíba, até alcançar Boqueirão da
Esperança, na fronteira do Acre com o Peru, finalizando no
Equador. Uma das metas era atingir outro oceano: o Pacífico.
O homem, na sua grandeza, superaria as adversidades da
natureza e habitaria os lugares verdes vazios da Amazônia.
Mas a estrada parou no Acre. A voz de comando perdeu-se
no som sem eco que se transformou em corte, abriu clareiras,
secou os rios. Sonhos foram destecidos pelo abandono, pelo
descaso de quem fez a promessa e não cumpriu o prometido.

Técnicas, instrumentos, formulações de pensamentos,
pequenos aspectos do mundo constituem a imagem
fotográfica, o documento visual revelador de informação e
emoção. Diante do objeto a ser fotografado está o fotógrafo,
com sua história, com suas posições diante da vida. Basta um
instante, o ato fotográfico, para que o objeto se transforme
em imagem, o tempo se altere e o espaço já não seja o
mesmo. O filtro cultural torna a fotografia um testemunho
que atravessa a visão do fotógrafo. Sua atuação, “talento
e intelecto influirão no produto final desde o momento da
seleção do fragmento até sua materialização iconográfica.”
(KOSSOY, 2001, p.49-50). A imagem é algo tão imaterial
e volátil quanto a memória, mas, uma vez fixa no papel ou
outro suporte, permite a interpretação, a associação de
informações e a emoção, que provêm não apenas do que ali
se apresenta, mas também de quem a vê.

A mineira Paula Sampaio, no final dos anos 1980, com
a máquina fotográfica próxima ao corpo, tornou-se
fotojornalista, testemunhou fatos, registrou acontecimentos,
transformou em imagem aquilo que seus olhos viram. Jovem,
reteve na memória a estrada “do sonho de sorte”, e em 1990
inicia o projeto com o qual pretende documentar a ocupação
e as migrações na Amazônia. Assim transforma-se na viajante
que vê o Brasil, realizando uma etnografia, sem jamais
esquecer a especificidade da fotografia, do documento que
vai muito além do registro e diz muito mais do que o objeto
revela. A memória entrecruza passado e presente enquanto
o olho atualiza as lembranças. Sampaio recorre ao primeiro
testemunho, o indício do que por ela foi vivido. As imagens
longínquas retornam e, embaçadas, sobrepõem-se ao que
agora o visor enquadra e transpõe do “real”.

Júnior, Adolfo e Paula.Rodovia Belém-Brasília, Imperatriz/MA.
Meados da década de 1970.

Local: Belém/PA, realizado nos principais sítios
históricos da cidade de Belém/PA (Bairros da
Campina, Comércio e Cidade Velha).
Iniciado em 2006 – em curso.
Base de captura: negativo PB e digital.
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entremeia-se a outras, formando uma rede de inventários
que, sem perder a perspectiva de documento, abriga-se em
imaginários e resulta de diferentes intenções. Objetividades e
subjetividades aliam-se em um tecer infinito de histórias e de
estéticas que acompanham as imagens por ela criadas.

Laura González Flores (2011, p.128), ao referir-se sobre a
origem da palavra documento, esclarece que “[...] vem do
latim docere, que quer dizer ‘ensinar’. Deriva das raízes
indoeuropeias –dek e –dok, relacionadas com ensino. O
sentido de documentum é o de ensino, lição, modelo ou
demonstração.” Esclarece que no sentido etimológico mais
estrito concerne ao aspecto pedagógico, do qual deriva
um ensinamento e “uma clara intenção orientativa, e não a
suposta neutralidade de um documento.” Segundo a autora,
a simbiose conceitual entre ensino e certificação vai ocorrer
no momento em que “o ensino adquire um caráter neutro
(ensinar como mostrar) e oculta suas implicações ideológicas
(ensinar como lição)”. Na cultura ocidental, o salto semântico
de ensino para testemunho marca a cultura do documento.
Alguns teóricos da fotografia, durante muito tempo, e
ainda hoje a inserem nesse tipo de cultura. González Flores
(2011, p.133) lembra, no entanto, que alguém sempre decide
como, quando e onde tirar a foto, por essa razão, “[...] com
os argumentos de exatidão, verdade e naturalidade, só
podemos construir uma definição parcial da fotografia.”

Esta lembrança é compartilhada com a de outros, e esse
compartilhar ajuda a recordar um ponto de vista comum,
por isso a fotógrafa pode aproximar-se daqueles com os
quais se identifica, ser aceita e sentir-se parte do grupo,
mesmo que muitos deles não a conheçam. De acordo com
Halbwachs (2006, p.39), para que a lembrança surja, não é
suficiente que se reconstitua “pedaço por pedaço a imagem
de um acontecimento passado”; é necessário, sim “que
esta reconstrução funcione a partir de dados ou de noções
comuns que estejam em nosso espírito e também no dos
outros”. São as noções comuns, os sentimentos próximos,
as compreensões recíprocas que conduzem ao respeito
mútuo e permitem a Paula Sampaio desenvolver com força
e persistência a sua pesquisa que, com o passar dos anos,

Em sua experiência cotidiana com uma empresa jornalística,
Paula Sampaio, para corresponder aos padrões comumente
exigidos pela imprensa, deveria exercer uma prática
constante de compromisso com a objetividade, com o
documento visual, que representa a notícia veiculada com
a verdade e a neutralidade. Sabe-se, todavia, que qualquer
edição imagética vem acompanhada de um ponto de
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vista afinado com a linha adotada pelo jornal, e a imagem
fotográfica, como foi visto, também traz a informação que
passou pelo filtro cultural do fotógrafo. Independente do
caráter documental que suas imagens possam trazer, ou da
intenção que acompanha o ato de transformar em imagem
o objeto fotografado, Sampaio dota suas fotografias de um
olhar próprio, constituído por um enquadramento e uma luz
especial que permitem identificar um traço estético que torna
possível uma fotografia que ultrapassa os limites da intenção,
da finalidade para a qual foi realizada, para ocupar o campo
indizível da arte.

compostos de imagens, depoimentos e artigos assinados.
Foram publicadas: Folha do Ver-o-Peso e Folha da Campina,
integradas ao Projeto Porão. Em processo de realização,
encontra-se a Folha da Cidade, que abrange o bairro da
Cidade Velha, considerado o primeiro sítio urbano de Belém.
O tabloide do Ver-o-Peso representa a primeira
experiência do projeto Folhas Impressas, e foi realizado
em 2006, a convite do 25º Arte Pará. Dele participaram
os frequentadores do complexo do Ver-o-Peso, que
relataram o cotidiano dessa grande feira a céu aberto, na
qual convivem erveiros, peixeiros, vendedores, feirantes e
compradores que se misturam em um constante trânsito
cultural, estabelecendo trocas, consolidando amizades. Nas
manchetes da capa era possível testemunhar depoimentos
como o do feirante Edivaldo, o Mucurinha: “Tem gente que
tem cara de bicho e bicho que tem cara de gente. É uma
natureza só.” Logo abaixo, a erveira Deuza revela: “A erva
é vida, ela respira igual a gente”. A vendedora de comida
Lina Sanches conta parte de sua história, semelhante a
de muitos outros: “Metade da vida passei aqui. Comprei a
minha casa, criei minha filha e, o principal, construí minhas
amizades. Todo mundo me conhece, do comércio ao Tribunal
de Justiça.” A partir de sua vivência, constata: “Aqui só
cai no abismo quem quer.” Com um tecer de imagens e
depoimentos, o tabloide permite que se perceba o perfil
identitário de quem ali trabalha, sem perder de vista o fluxo
de saberes constantes de um lugar à beira do rio, sujeito as
idas e vindas de distintas culturas.

A prática no fotojornalismo não está desvinculada de
seus projetos. Estes, muitas vezes resultantes de prêmios
conquistados ou financiados por instituições culturais, são
desenvolvidos dentro de um cronograma não coincidente
com as atividades exercidas no jornal. Contudo, a meu ver,
não há uma descontinuidade no princípio estético contido na
foto, mesmo que o ato que se processa no cotidiano, com a
obrigatoriedade de atender a uma solicitação, seja de outra
ordem e cumpra o objetivo específico determinado por um
editor ou por uma empresa jornalística. O envolvimento de
Paula Sampaio com o universo da fotografia é tão intenso,
cuidadoso e pessoal que, independente da intenção e do
objetivo proposto, sempre sobressaem a qualidade da
imagem e as propriedades artísticas que sua fotografia
assume. Como afirma Rubens Fernandes Júnior (2007: p.48),
“[...] independente da dose de realismo, todas as imagens
fotográficas são suspeitas.” E as de Paula Sampaio não
necessitam exatamente de uma manipulação ou de outros
recursos para ultrapassar a condição de ser apenas uma
representação visual. Em suas imagens é possível perceber a
eliminação de fronteiras, a quebra de regras que comumente
se encontram associadas a um sistema padronizado, que
torna uma imagem igual a outra, mesmo que representem
diferentes cenas.

Foram distribuídos 1000 exemplares e a ideia de Sampaio
era que o jornal, após a leitura, servisse para embrulhar o
peixe, a carne, a mercadoria, seguindo um costume antigo.
Mas a fotógrafa foi surpreendida por um sinal de respeito
que burlou o hábito vindo de longa data. O jornal não cobriu
o produto, não acompanhou a venda; foi guardado com
carinho, integrou-se à memória.

Em sua trajetória silenciosa, sem grandes alardes, propõe
combinações impensadas no universo da fotografia
tradicional. Paula Sampaio retira-se de uma zona de conforto
para poder aproximar-se de uma experiência que alia imagem
à vivência, à percepção da vida, ao sentido de coletividade,
qualidade que permite compartilhar interesses comuns e
conviver com respeito e afeto. Dessa forma simples de se
colocar no mundo, nasce o projeto Folha Impressa, iniciado
em 2006 e ainda em curso. O projeto agrega um conjunto
de ações relacionadas com o centro histórico de Belém, e
que tem o objetivo, segundo a autora, de “documentar os
vínculos simbólicos de personagens anônimos com a cidade”.
Esta documentação parte da memória cotidiana daqueles
que moram, trabalham ou transitam por essa área urbana tão
significativa da história da cidade. São imagens e narrativas
orais que constituem lembranças, queixas, afetividades
e compromisso com o lugar. Dentre as ações propostas,
a principal é editar, imprimir e distribuir jornais tabloides

No ano seguinte, em 2007, outro tabloide foi publicado:
a Folha da Campina, que aborda esse bairro de tradição
boêmia e traz artigos assinados por Fabio Castro, Claúdia
Leão, Regina Maneschy, Janice Lima, Rose Silveira e Mariano
Klautau Filho. Os bairros da Campina e do Comércio não
possuem uma divisão precisa, praticamente se confundem e
são constituídos por construções de referência do processo
de urbanização da era da borracha, como o Teatro da Paz e
a Praça da República, ambos compõem a história dessa área
urbana e da própria cidade.
A Folha da Campina, conforme Paula Sampaio, “foi realizada
a partir de entrevistas com moradores e frequentadores
do bairro”. Trata-se de relatos que entrelaçam histórias
pessoais com questões de patrimônio e da memória
do lugar. A intenção era formular um pensamento que
questionasse o estado em que se encontra este território
urbano, cuja história interliga-se a um dos primeiros
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Processo de realização da instalação “No Porão”, construída a partir de imagens e objetos de acervos de
famílias moradoras ou frequentadoras do bairro da Campina, em Belém/PA, 2007.
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logradouros construídos na cidade, mas que se apresenta
devastado, sujeito à violência, sofrendo as consequências
do descaso público. A ideia era fazer o tabloide circular
no bairro veiculando esses questionamentos, juntamente
com as imagens, as histórias dos moradores e os artigos
elaborados por jornalistas, intelectuais e artistas. Moradora
da Campina há mais de 60 anos, Mercedes de Menezes
Fernandes deixa no pequeno jornal o seu relato: “Aqui tenho
meus amigos, a igreja do Rosário... é nessa casa que guardo
minhas lembranças: o quarto do meu filho que morreu”.Nas
páginas do tabloide, a história mais íntima divide espaço com
o depoimento de outra moradora, a diretora de teatro Wlad
Lima, que comenta: “Parece prepotência a gente achar que
chegando aqui vai mudar tudo. Sei que não é assim. Acho
que a nossa ação nesse bairro serve como alimento, para que
aquilo que sempre existiu renasça.”

um desprendimento de si mesma, no sentido de que não
pretende trabalhar o universo privado, em que discute
somente as questões de ordem pessoal. Em seu plano de arte
inclui o outro, ou melhor: os outros. E isto pode ser observado
quando muda o teor do seu projeto. A ideia primeira era
realizar retratos dos moradores e frequentadores do bairro
para expor na Galeria da Fundação Ipiranga, patrocinadora
do projeto. O porão de sua casa estava sendo alterado e
adaptado apenas para a realização dos retratos. Naquela
ocasião, as pessoas levavam os objetos pessoais com os
quais desejavam ser fotografadas. Sampaio então aproximase mais e mais da vizinhança, passa não apenas a recolher
as imagens daqueles que fotografara, mas a ouvir com
frequência suas histórias e compartilhar suas lembranças.
Dessa forma, acaba mudando o rumo da trajetória que criara
para si e decide que a exposição não poderia ocorrer em
uma instituição, mas no próprio bairro da Campina, na sua
casa, no porão. Envolvida pelo fluxo dos acontecimentos,
retira do espaço expositivo as fotos que fizera dos moradores
e as substitui pelas imagens e objetos afetivos a eles
pertencentes, que não paravam de chegar a sua casa. Neste
momento transforma o território privado da autora fotógrafa
no território público, em que a autoria se dilui para emergir o
compartilhamento, o olhar voltado para o outro. A memória
coletiva prevalece.

A força histórica do lugar emerge das vozes que reconhecem
a potência de pessoas, ruas e prédios que se entrelaçam
à trama do tempo em um contar infinito, depositário de
narrativas repletas de vida. Sem seguir uma cronologia
precisa, fluem os sentimentos que se misturam aos afetos, à
indignação de perceber a pedra no caminho da rua exposta
ao perigo. Para Mariano Klautau Filho “os moradores da
Campina resistem. Eles são os únicos responsáveis ainda
pela rica diversidade cultural e pela boa convivência no
ambiente do bairro [...]”. Paula Sampaio mora nesse “cenário
de memórias” e é parte integrante dessa história, por isso ou
por outras razões, criou o Projeto no Porão, atrelado à Folha
da Campina, e o inscreveu e foi contemplada em 2007 com a
Bolsa Ipiranga de Artes Visuais. O objetivo era compartilhar
com o público toda a sua experiência, assim como as imagens
e memórias orais provenientes de quem habita esse lugar,
por ele transita ou nele percebe a sua história. Sampaio
previu como resultado primeiramente uma exposição na
sede da Fundação Ipiranga, somente depois pensou o
porão de sua casa como lugar expositivo. Janice Lima, nas
páginas do impresso, esclarece que “esses porões, outrora
depósitos de objetos e lembranças empoeiradas, resurgem
como lugares de memórias vivas e de educação patrimonial
emancipadora.” O processo educacional se apresenta
integrado ao conjunto de ações que organiza, em um mesmo
plano, amizade, patrimônio, memória e história. Nada retido
no tempo, tudo em constante movimento.

Delicadamente adornado e organizado no porão, o
mobiliário pertencente a Sampaio recebe as fotografias,
objetos, lembranças e recordações, transformando o espaço
expositivo em sala de visitas. Em um canto privilegiado era
possível ver uma cadeira de balanço para alguém contar
histórias, conversar. A memória da fotógrafa entrança-se
à memória do bairro, da vizinhança. Assim, rompem-se as
fronteiras; a linha divisória entre a artista e o outro se dilui.
O cenário que mudou tantas vezes durante a exposição
adquire o valor de um espaço de amizade. Antes de iniciar o
projeto, Paula Sampaio não conhecia os vizinhos. Entrava e
saia de casa sem ver ou falar com aqueles que fisicamente
tão próximos, encontravam-se distantes. Finda a exposição,
novas relações se estabeleceram e os limites territoriais
foram expandidos. O bairro tornou-se o mundo sem perder
a dimensão do diminuto lugar do aconchego. Paula Sampaio
é capaz de perceber, apreender e estabelecer uma singular
relação com o seu próprio tempo, sem pretender se encaixar
em nenhum modelo definidor de contemporaneidade. É
contemporânea, sem se preocupar com isso. Percebe o
mundo em que vive, interpreta-o, subverte regras instituídas
e atua nas brechas invadidas de luz.

A arte relacional toma “[...] como horizonte teórico a esfera
das interações humanas e seu contexto social mais do que
afirmação de um espaço simbólico autônomo e privado.”
(BOURRIAUD, 2009, p. 19). Há na proposta de Paula Sampaio
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série

nóS

Homens e mulheres sem face, nem
nome. Seus rostos se misturam a outros
seres, rios, estradas, florestas e as coisas
do mundo. Sua identidade se inscreve
e se impõe pela força do corpo e da sua
relação com o ambiente. Esses seres sem
rosto, nem nome, somos NÓS, todos
parte de uma natureza só.

Local: Amazônia Brasileira.
Editada em 2006.
Base de captura: Negativo PB.
Junho, 2006.
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Rio Azul /AC, 2004.
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Baião/PA, 2003.
Tucuruí/PA, 2000. (D)
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Abaetetuba/PA, 2005.

Baixo Tocantins/PA, 2003.
Santa Isabel/PA, 2004. (D)
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série

nau
FRÁgiL

Foram muitas as rotas e outros tantos desvios nessa Nau.
Pelo caminho, encontros com frágeis corpos/paisagens que
guardam memórias e se materializam em fragmentos do
cotidiano, pressentimentos que se vestem de imagens e
seguem, andarilhos, para além do olhar cego do Uirapuru-dechapéu-azul, pássaro-gente, que mira o futuro nas luzes do
mar.
Mas é nas águas da infância de Sayuri, “pequeno lírio branco”,
que o tempo imprime sua potência transgressora e nos
devolve ao oceano. Para além, segue uma única natureza,
renascida, nessa pequena história de sensibilidades vida afora.
Paula Sampaio
Agosto, 2009
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Nau frágil 1 - Coleção Ornitológica do Museu Paraense Emílio Goeldi,
Uirapuru-de-chapéu-azul/2009.
Nau frágil 2 - Cabedelo, no estado da Paraíba, início da rodovia
Transamazônica, Oceano Atlântico/2009.
Nau frágil 3 - Igarapé em Tauá, Sayuri - pequeno lírio branco/2009.
(Captura Digital.)

Projeto

o Lago
do eSQueciMento

O rosto de concreto é a tradução do regime autoritário, que
na década de 1970 deu início à construção da quarta maior
hidrelétrica do mundo: Tucuruí. E ninguém pode imaginar
que ao atravessar o túnel de acesso ao lago de mais de 3
mil quilômetros quadrados, formado pelo represamento
das águas do rio Tocantins, está cruzando com a energia de
aproximadamente 45 trilhões de litros d’água.
Mas, ao tomar a barca e iniciar essa viagem, as cifras
gigantes se materializam na paisagem fossilizada e
estranhamente poderosa das árvores que silenciosamente
revelam os restos das florestas, dos animais, das cidades,
das tribos indígenas e das histórias afogadas nesse lago
de esquecimentos. Lá, invisíveis, estão mais de seis mil
pessoas que vivem no topo das mil e cem ilhas formadas
pelo represamento das águas, ao longo de 270 quilômetros
quadrados de território paraense.
Isso tudo é somente o prólogo dessa história. Existem
atualmente mais três grandes hidrelétricas sendo construídas
em rios amazônicos, e outros tantos projetos em estudo.
Então, será que vamos continuar viajando por infinitas
paisagens de esquecimentos e conveniências variadas?
Paula Sampaio
Maio de 2012

Local: Lago formado pela hidrelétrica de Tucuruí /PA.
iniciado em 2011 – em curso.
Base de captura: Negativo PB.
Video/Fotografias
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O Lago do esquecimento (Videoinstalação),
Museu do Estado do Pará,2012.
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Lago de Tucuruí/PA, 2012.
Lago de Tucuruí/PA, 2011.(D)
(negativo p&b)

o Lago do eSQueciMento ou a MeMóRia da inFâMia
Ernani Chaves

Faculdade de Filosofia/Universidade Federal do Pará

O que se ouve é o rumor, vozes quase inaudíveis, palavras
entrecortadas, ruído, mesmo quando advém o silêncio. Essa
linguagem desarticulada, que não forma palavras e frases
de acordo com as regras da gramática nos assusta e nos faz
estranhar, como se não houvesse língua nenhuma, como se
houvesse ali apenas um rastro (ou um perigo) de loucura.
Vozes que vêm do fundo das águas, como fantasmas que
se concretizam em inúmeros restos de árvores calcinadas,
como braços de um afogado pedindo socorro. A terra, a
semeadura, a colheita, a festa, o nascimento, a morte, o
jogo, a alegria, a tristeza, o amor, a amizade, tudo se foi,
engolido pelo progresso, que transformou tudo em infâmia,
afronta, obstáculo a ser removido. Infames, os pobres,
os deserdados de toda sorte, os migrantes tangidos pela
fome, pela seca, pela falta de trabalho. Homens, mulheres,
crianças, que só trouxeram consigo a roupa do corpo, a
esperança de dias melhores e a memória do lugar de origem,
em geral a rapadura, a farinha, a sanfona, o suor do próprio
corpo e as mãos calejadas pela enxada. Mas também havia
riso, alegria, o domingo da missa, do culto, da roupa lavada,
passada, cheirosa, do chinelo de dedo, do banho de rio das
crianças, meninos e meninas juntos, embolados, correndo,
da adolescência e da descoberta dos amores, do corpo que
pode se juntar a outro corpo. De vários lugares, reunidos,
partilhavam as histórias, a lida, quase todos analfabetos,

perpetuavam, na oralidade, um mundo pleno de histórias.
Infames sem glória, despojados de si mesmos pela força
das águas intensificada pela técnica, como se o mundo
fosse apenas uma máquina que não obedece mais aos que
a criaram: máquina-monstro. A esses infames sem glória a
palavra e, portanto, a memória foi cortada, negada, reduzida
ao silêncio. Mas o que se ouve nesta sala do “Arte Pará” 2012
é o rumor, o ruído, essa desarticulação dolorosa, dolorida,
cicatriz aberta, ferimento sem bálsamo, que parece sina,
destino, desatino, como se Amazônia, Pará, significasse
sempre e apenas pilhagem, como se todo clamor aos céus
tivesse se tornado absolutamente inútil. A última e derradeira
infâmia: não há nenhum herói, não há nenhum gênio, apenas
existências que não deveriam deixar nenhum traço, nenhum
rastro, que deveriam sucumbir no lago do esquecimento.
Mas, ao encontro dessas águas que se tornaram mortíferas,
que não limpam mais, não lavam mais, que se transformaram
em um grande cemitério, há ainda a arte, a artista, a
andarilha quase sem rumo pelas estradas afora desse mundo
de meu Deus, aquela que recolhe o dejeto, o caco, a ruína,
que acolhe ternamente, há tantas décadas, esses infames,
restituindo-lhes o rumor, esse fio inaudível, o que lhes resta
de palavra, de memória. Ao encontro dessas águas há Paula
Sampaio.
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Lago de Tucuruí, 2011
(negativo p&b)
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fotoinstalação

Cristino Martins

ÁRVoRe

SoBRe o Que noS atRaVeSSa...
Claudia Leão

Artista visual e pesquisadora

O que nos atravessa? Atravessamos ou somos atravessados?
Atravessar é cruzar, enviesar, penetrar, passar por entre e
pelo meio. Atravessar é ser atravessado. Atravessar é olhar
e ser olhado, é sentir o cheiro, é ser tocado. Podemos ser
atravessados por um olhar, por um abraço, por um amor, por
uma palavra apenas, por lembranças intensas ou por aquilo
que não damos mais conta de recordar. Atravessamos e
somos atravessados quando somos afetados em nosso corpo
inteiro. É quando os nossos gestos, tomados de tamanha
intensão e visceralidade, passam a falar de carne, daquilo que
pode doer, daquilo que nos faz vivos. Falamos então de pele,
da minha pele, da tua pele.
No rio, a travessia. Quando Paula Sampaio se pôs a caminho
em um barco, eu a vi de longe, pequena e frágil, envolvida
na imensidão do rio. O que me lembrou uma música que
diz assim: “Sou como a haste fina que qualquer brisa verga,
mas nenhuma espada corta”. No mar doce dourado ela
jogou algumas flores, a sua oferenda, e seguiu atravessando.
Ela, solitária, como sempre faz em suas viagens, seguia
enviesada. Ela passava entre, ela passava no meio. E seguia
atravessando, carregando consigo a história; todas as
histórias que traz em seu corpo. Para fazer esse percurso,
que era atravessar o rio Guamá para chegar a ilha do Combu,
ela levou consigo uma bandeira, na qual estava estampada a
imagem do um tronco de árvore que Paula havia soltado no
“Lago do Esquecimento”, em Tucuruí. Movida pelo vento, ela
abria o caminho das águas com o seu estandarte, e seguia.
Estar ali junto dela me fez entender que a vida é para quem
tem vontade de experimentar viver, ou, como Paula nos diz:
“A natureza de saber a vida é uma estrada, de quem migra,
de quem vai e volta, sem nunca mais ser a mesma pessoa”.
Viver, suponho, é termos habilidade para nos vergar, sermos
sinuosos sem sermos cortados, porque como nos diz Paula,
depois de algumas experiências, nunca mais seremos os
mesmos.

Travessia da Baía do Guajará
rumo à ilha do Combu,
de estandartes feitos
a partir de fotografia realizada
no Lago de Tucuruí, 2012.

Abril de 2013
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Everton Ballardini
Everton Ballardini

Everton Ballardini

Maria Christina

Processo de montagem da fotoinstalação na ilha do Combu e travessia.
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190x126cm

Ilha do Combu/ PA,
2012 (captura digital).
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