


Diapositivo (cromo) digitalizado em 2021.

Rodovia Transamazônica (PA), década de 1990. Audiodescrição: fotografia colorida em 
plano aberto. Formato paisagem. Crepúsculo. 
Em primeiro plano, no canto inferior da 
imagem, uma via desfocada em traços 
retilíneos escuros misturando marrom e preto. 
Em segundo plano, uma estrada de terra entre 
a floresta com árvores tropicais. Ao centro e 
em paralelo, dois percursos sinuosos, em tons 
de terra clara formam dois caminhos subindo 
a via. Ao fundo e acima, o céu azul crepuscular 
sem nuvens. Fim da audiodescrição.
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Cópia fotográfica (gelatina e prata), reproduzida digitalmente em 2021.

Rodovia Belém-Brasília, município de Itinga (PA), 1997. Audiodescrição: fotografia em preto e 
branco em formato paisagem. Dia nublado. 
Homens agricultores segurando ferramentas 
de trabalho nos ombros. Eles andam juntos 
numa estrada. Eles tem a pele negra, expressão 
séria, vestem camisa de manga curta, usam 
chapéu com abas e boné e estão olhando em 
nossa direção. Ao fundo, árvores tropicais e a 
composição de nuvens que parece anunciar o 
entardecer ou a formação de uma chuva.  Fim 
da audiodescrição. 



Por que restaurar imagens-histórias? 

Antes de uma apresentação tradicional, o que se impõe é uma pergunta: 
Se vivemos os tempos mais conturbados e aflitivos do novo século, qual a 
importância da cultura, das artes, da memória, da história e das imagens 
neste cenário? A mobilização de setores da sociedade civil brasileira, que 
resultou na criação da Lei Aldir Blanc em nível nacional, é parte dessa 
resposta. A nossa sobrevivência, em todos os sentidos, também implica 
em revisitar, preservar e difundir as experiências humanas em todos os 
campos de atuação e nas mais diversas expressões artísticas ou sociais.

Neste sentido, a proposta “Rotas Amazônicas: salvaguarda de um acervo 
de imagens-histórias” (um projeto de vida da fotógrafa Paula Sampaio) 
alinha-se a tal premissa, que transcende as contingências de uma época 
para se inscrever na memória coletiva de uma região.  Premiado no 
edital de Artes Visuais, coordenado pela Associação Fotoativa, conforme 
aplicação da Lei Aldir Blanc, no Pará, e segundo a modalidade “Acervo 
e Memória”; a iniciativa torna, novamente, acessível um acervo não 
só de imagens, mas também de cartas, escritos, registros fonográficos e 
audiovisuais.

Construído ao longo dos últimos 30 anos de documentação oral e 
fotográfica na Amazônia, esse conjunto de documentos reflete e detalha 
o cotidiano de trabalhadores que se estabeleceram às margens de grandes 
projetos de exploração e ocupação na região amazônica (estradas como a 
Belém-Brasília e Transamazônica, áreas de exploração mineral e hídricas), 
além de comunidades quilombolas e parte da área histórica de Belém (PA).  

Em razão das condições climáticas (sobretudo, a umidade da região) e 
de limitações técnicas de armazenamento, fez-se urgente a recuperação 
e digitalização dos negativos e diapositivos já em estado avançado de 
deterioração; bem como a limpeza de cópias fotográficas analógicas e de 
outros itens relativos ao projeto.

Este e-book, compartilhado gratuitamente com o público, apresenta as 
técnicas implementadas durante o trabalho de recuperação e o passo 
a passo do processo de higienização e digitalização, a fim de estimular 
outras ações de preservação. A publicação também traz uma proposta de 
atividade lúdica (vivência fotográfica), destinada a um público amplo e 
faixa de audiodescrição de imagens para ampliar sua acessibilidade. 

Com isso, esperamos contribuir para a elaboração de outras perguntas e 
para fomentar novos interesses, a partir do olhar para as (micro)histórias 
que constituem a trajetória de ocupação da Amazônia. Parece cada vez 
mais essencial esse movimento em direção às origens. Se não inteiramente 
para explicar a nossa atual realidade, para dar conta da existência, 
daqueles que vieram, viveram, cresceram e sonharam antes de nós.

Adolfo Gomes



Negativo fotográfico deteriorado em comparação com sua “nova” prova contato digital: algumas 
imperfeições corrigidas no resultado final.

Audiodescrição: fotografia em preto e branco e em formato paisagem. À 
esquerda, um pedaço de papel retangular onde esta escrito “ Trans – Junho 1990/
filme 4”  identificação dos  seis negativos fotográficos deteriorados, posicionados 
em paralelo. À direita, seis negativos fotográficos com imagens nítidas, clareadas e 
recuperadas das imagens que estavam desgastadas. Fim da audiodescrição. 



Cópia fotográfica(gelatina e prata), digitalizada em 2021, Autor não identificado.

Paula Sampaio aos 8 anos. Rodovia  Belém-Brasília, Imperatriz (MA), década de 1970.

Paula Sampaio: quilômetros de memórias

Audiodescrição: fotografia em preto e branco e em plano médio. Formato 
paisagem. Paula Sampaio criança em frente à penteadeira. Ela é negra, 
de pele clara, cabelos lisos ondulados, presos em estilo rabo de cavalo, usa 
camiseta, está de perfil esquerdo e a imagem dela é refletida no espelho. Ela 
está sorrindo alegremente olhando para o espelho. Fim da audiodescrição. 

Desde quando a fotografia faz parte da sua vida?
 
Hoje eu acredito que sempre fez e eu não percebia. Nos últimos anos tenho 
pensado muito sobre as minhas escolhas e isso me fez encontrar algumas pistas. 
Então, fazendo essa viagem de recuo no tempo, lembrei das revistas que a 
minha mãe lia quando eu era criança (“Realidade”, “Manchete”, “Cláudia”) 
e do encanto que me provocavam o que na época para mim eram “figuras”, 
as fotografias.
 
Depois me lembro que fui apresentada para as pessoas que faziam essas 
“figuras”, os fotógrafos: minha mãe contratava, anualmente, um fotógrafo 
para registrar o crescimento dos filhos. Isso ficou bem marcado na minha 
memória, não era um procedimento comum - a fotografia naquela época era 
para poucos. E eu lembro bem de cada um deles, eram arrumados, camisa 
engomada e chegavam na nossa casa com uma caixa (parecia uma mala) cheia 
de instrumentos que, para mim, eram muito estranhos, mas curiosos. Também 
lembro que com o tempo, eu fugia para não ter que passar pela sessão de 
fotos. Acabaram virando um tormento por conta de toda a arrumação a que 
eu era submetida - os penteados, as roupas, as poses. Mas hoje, penso que 
esses personagens, os fotógrafos, sempre estiveram presentes na minha vida. 
De tudo eu adorava os álbuns de fotografia, matéria de toda essa engenharia.

Até que um dia, lá pelos 8 anos, ganhei da minha vó Domingas uma câmera 
Polaroid e um rádio de pilhas. Foram os presentes mais incríveis que tive nesse 
tempo. A Polaroid era para mim uma caixa surpreendente, porque a imagem ia 
aparecendo diante dos meus olhos e exalava o cheiro de papel fotográfico, que 
eu gosto até hoje. E o rádio me trazia notícias e músicas do Brasil e do Caribe - 
os sons, as vozes me faziam criar imagens dos lugares, das pessoas. Junto a isso 
tinha o ambiente onde eu vivia. Nossa família veio para a Amazônia quando 



Cópia fotográfica (gelatina e prata), feita no laboratório do
 jornal O Liberal e digitalizada  em 2021.
Abrigo para menores  em Ananindeua (PA), início da década de  1990.

eu era criança e a gente morava em fazendas na beira da Belém-Brasília e 
da Transamazônica, e eu adorava aquele movimento de gente (andarilhos, 
boiadeiros, gente de circo, os operários que construíam as estradas, os colonos 
migrantes de várias partes do Brasil), cada um com sua história. Hoje, sinto que 
tudo isso está no meu presente e faz parte das escolhas de vida que eu fiz e do 
ofício que escolhi: contar histórias.

E quando tive que decidir sobre a minha profissão escolhi o curso de 
Comunicação Social (UFPA), onde me encontrei novamente com a fotografia, 
nesse mesmo período, também conheci a Fotoativa e participei de oficina 
com Miguel Chikaoka (1986). Um ano depois eu já estava trabalhando em 
jornal, como repórter fotográfica. Esse início profissional foi determinante para 
as escolhas que fiz. A convivência, na Fotoativa, com o grupo de fotógrafos/
artistas/pesquisadores que pensavam a Amazônia de forma ampla, a partir 
de suas vivências nessa região e mergulhados em um momento histórico 
de abertura política no Brasil, com a nova Constituição, o fim dos governos 
militares e o sonho de liberdade que pairava nesse contexto, foram os vetores 
das minhas ações e, certamente, da geração da qual eu faço parte. A gente 
acreditava, àquela altura, que era possível criar, ser livre, construir uma 
sociedade mais justa e a fotografia era uma forma de fazer política, de fomentar 
encontros, críticas e também de mergulhar na Amazônia, a partir de um olhar 
de quem está experienciando de dentro esse lugar. 

Audiodescrição: fotografia em preto e branco em formato retrato. Em plano 
aberto, uma grade de ferro, de finas colunas cilíndricas divide um corredor. Há três 
crianças em pé, lado a lado, com as mãozinhas apoiadas sobre a grade. As crianças 
aparentam estar com menos de dois anos de idade, e estão descalças vestindo 
apenas fraldinhas brancas. Atrás delas a extensão do corredor com uma parede 
branca ao fundo. À esquerda, uma parede branca, vazada na parte superior, com 
aberturas em retângulos permitindo a passagem dos raios solares. À direita, duas 
janelas. As pequenas crianças estão olhando para nós. Fim da audiodescrição.



Como surgiu o interesse na documentação fotográfica do 
cotidiano das pessoas que se estabeleceram às margens dos 
grandes projetos de ocupação e exploração da região amazônica?
 
O ofício que escolhi - o fotojornalismo - ao qual me dediquei por mais de 30 
anos, potencializou o interesse que eu sempre tive pela vida nossa de cada dia, 
esse trânsito contínuo por diferentes universos sociais e espaços geográficos que 
o jornalismo possibilita, no fim das contas, aguçou o meu desejo de vivenciar 
o cotidiano amazônico, principalmente, de estar perto das pessoas comuns e 
no ambiente onde elas estão agindo. Nesse sentido, a minha atenção se voltou 
para os trabalhadores, principalmente os migrantes que, normalmente, estão 
à margem, fora da história oficial e invisíveis nas mídias - a não ser quando 
acontece uma tragédia.

Com o tempo, fui elegendo temas para trabalhos pessoais, sempre a partir 
desses espaços de práticas diárias das comunidades amazônicas, que foram 
se estabelecendo e resistindo nas curvas, nos desvios dos grandes projetos de 
exploração implementados nessa parte da Amazônia - e que repercutem, de 
forma brutal, em cada um de nós que vivemos aqui, reverberando pelo resto 
do mundo, porque a Amazônia é essencial para o planeta.

Além do registro das chamadas estradas de integração nacional 
(Belém-Brasília e Transamazônica) e de áreas de exploração 
mineral e hídricas, o seu trabalho se estende a quilombos e áreas 
históricas da capital paraense. Qual a importância de resgatar a 
visibilidade historicamente negada aos habitantes de tais espaços 
urbanos e rurais?

Essa vida crua, desmascarada, onde os afetos, as dores, as necessidades 
básicas estão sendo resolvidas, tudo isso que fica nos subterrâneos da vida 
em sociedade, é o que me move, porque sinto os grandes eventos e feitos que 
entram para a Historia, nascerem nessas margens relegadas a uma espécie de 
sombra social. É por acreditar nisso, que me detenho nos desvios e nas vicinais 
e não na estrada principal, porque sinto que são nesses espaços de práticas 
e subversões do lugar oficial, imposto pelo Estado, que toma corpo a nossa 
história social, um farol para melhor entender e transitar humanamente nesse 
ambiente no qual estamos imersos e do qual dependemos para existir.   

Conte-nos sobre o processo gradativo de incorporação também 
da documentação fonográfica (oralidade) e escrita (cartas) no seu 
trabalho como fotógrafa?

Gosto de histórias, de ouvir histórias. Então, quando as pessoas que eu 
fotografava começaram a me contar sobre suas vidas, eu entendi que isso fazia 
parte do ato de fotografar. Foi natural. E com o tempo esse procedimento foi 
se estendendo para as correspondências, os sonhos escritos (esses são muito 
especiais para mim, surgiram em uma das viagens pelas estradas onde eu pedia 
para as pessoas fotografadas escreverem seus sonhos de sorte, isso foi em 2004) 
- uma experiência linda e, inclusive, um desses sonhos escritos foi a origem do 
projeto ao qual tenho me dedicado nos últimos anos e que vem se desdobrando 
em várias ações: O lago do esquecimento. 



Foi o “sonho escrito” do Sr. Francisco Caldas (Seu Chicória) que me fez decidir 
fazer um documentário só sobre a vida dos moradores das ilhas formadas 
a partir do represamento do rio Tocantins, por ocasião da construção da 
hidrelétrica de Tucuruí (PA). Seu Chicória, em sua escrita simples e direta, me 
emocionou e alertou, a partir de suas experiências e sentimentos enquanto 
morador do Lago, sobre a importância de trazer à tona esse espaço e tudo 
o que lá resiste. E, principalmente, porque entendo ser um direito de cada 
pessoa contar, como desejar, sua própria história. O tom, o timbre, o discurso 
articulado por cada uma dessas pessoas, são como reflexos de suas experiências. 
Para mim, o ato de falar é igual ao de se olhar no espelho: a fala é a projeção da 
sua “cara na vida”, qualquer mediador que se interponha é só uma miragem, 
cada um de nós deveria ter o direito de se responsabilizar, de se expressar da 
forma que quiser. 

Audiodescrição: fotografia em preto e branco. Folha de papel pautado com 
texto escrito em letra cursiva: “ Eu não sei a serie que corsei por nunca tive 
um Boletim sei um pouco ler por força de vontade. Mais a minha vida não 
foi faci e não é faci. Por que sou um filho criado sem pai e hoje sou pai de 
11 filho sem condisoes de vida vivo aqui no Lago de Barragens de Tucuruí 
e e meus filho. A minha naturalidade é Cametá mais não posso viver lá por 
motivo de condição que não tenho. A minha casa meu terreno foi toudo por 
agua abaixo perde toudo que tinha e vim para aqui Mais com toudo isto 
vivo feliz. Francisco Caldas Vila Cameta 10/04/004 Tucurui Para”. Fim da 
audiodescrição. 



Em que medida o restauro e conservação do seu acervo pode 
contribuir para uma nova percepção atual e futura a respeito da 
Amazônia?
 
Esses documentos, que todos nós criamos sobre a Amazônia, são parte da nossa 
história social. E é essa história, contada por quem vivencia, cotidianamente, 
esse ambiente que pode nos ajudar a entender de que forma estamos vivendo 
e morrendo nesse espaço humano e geográfico tão importante para o planeta. 
E, com isso, criar campos de força para continuar resistindo a essa ação 
predatória, que atravessa os séculos como “um plano de desenvolvimento para 
a Amazônia”.

É por isso que estou feliz com essa oportunidade de iniciar o processo 
de salvaguarda do acervo que fui construindo a partir das experiências 
vivenciadas nesses últimos 30 anos, percorrendo tais caminhos, materializadas 
nessas paisagens humanas, histórias de vidas a mim confiadas por tanta gente 
ao longo desse tempo, pessoas que eu aprendi a respeitar e essa natureza com 
seus gritos e abraços, na qual todos nós estamos imersos. Tudo isso estava se 
perdendo, voltando ao lugar de esquecimento de onde eu lutei para que saíssem. 
Espero que a presença do acervo, objeto desta proposta de compartilhamento, 
possa contribuir para um olhar sensível e comprometido com a natureza que 
habitamos. 

“A minha família é pobre de berço. Estudo não tive não, porque 
quando a gente tava aprendendo, dava a época de apanhar o 
arroz ia todo mundo pra roça, quando voltava já não sabia 
mais o quê tava fazendo. Pra cá, nósviemos em duas carretas, 
trouxemos gado, tudo... aí cheguemos aqui eu e meu marido, 
pra tentá a vida, até que ele morreu. Fiquei sozinha com sete 
filhos. Aí eu fui, casei com esse outro, o Francisco. Ele que me 
ajudou a criar meus filhos e sempre assim, permanecendo aqui 
nesse lugar velho”. 

Tereza Pereira Pimentel dos Santos, 57 anos. Natural de 
Miracema do Norte (TO), Pacajá (PA), 2004.

Relato de Dona Tereza gravado na Rodovia Transamazônica (PA), 2004.  





Negativo fotográfico digitalizado. Lago de Tucuruí (PA) 2011.

Audiodescrição: fotografia em preto e 
branco em formato paisagem. É dia. Detalhe 
de um tronco de árvore no rio, semelhante a 
uma pessoa de costas com os braços abertos 
apontando para cima. Ao redor, finos troncos 
com galhos secos entre a correnteza até a linha 
do horizonte. Ao fundo, a infinidade do céu 
com espaçadas nuvens de algodão. Fim da 
audiodescrição. 



A pele da imagem: sobre suportes e sua instabilidade

Todas as pessoas da minha geração têm uma relação afetiva com os filmes 
35mm, pois foi o formato que predominou entre os que trabalharam com 
a fotografia e, ainda, os que trabalharam com o cinema. Tratar desses 
suportes tão frágeis envolve conhecimento técnico.

Os negativos em bases flexíveis foram introduzidos no final do século 
XIX, em substituição aos negativos de vidro. Além do plástico, o papel 
também foi usado como suporte com emulsões de gelatina e prata. Nitrato 
de celulose e acetato de celulose dominaram a produção de negativos 
fotográficos e cinematográficos no século passado; são instáveis e possuem 
características intrínsecas, que levam à sua deterioração. Os acervos 
constituídos neste período costumam apresentar grande quantidade de 
negativos 35mm, formato introduzido em 1925 com as câmeras Leica. 

“Películas fotográficas precisam 
de cuidados especiais pois possuem 
causas intrínsecas de deterioração. 
Elas devem ser priorizadas nos 
projetos de preservação.” 

Marcia Mello

Antes do embarque:
as coordenadas com Marcia Mello

Por terem uma constituição instável, é preciso dispensar muita atenção 
a esses suportes. Os negativos de nitrato de celulose são inflamáveis e 
os de diacetato de celulose (safetyfilm) tendem a se degradar liberando 
um cheiro de vinagre (ácido acético); encolhem, criam ondulações e 
bolhas à medida que se deterioram. O poliéster, introduzido nos anos 
1950 na indústria fotográfica, é um material mais estável, mas não foi 
largamente usado em películas fotográficas. 
Deve-se sempre priorizar a salvaguarda dessas bases fotográficas, pois 
elas entram em decomposição mais cedo ou mais tarde e podem se 
perder rapidamente, depois que o processo de degradação se instala.

“O vento sopra onde quer...”: a natureza e o clima

Temperatura e umidade relativa do ar elevadas aceleram o processo 
de deterioração de todas as espécies fotográficas. As bases plásticas 
são instáveis e, provavelmente, as mais frágeis e suscetíveis a danos em 
ambiente de guarda com grande variação desses índices. O clima tropical, 
quente e úmido, desafia os profissionais envolvidos na preservação de 
acervos fotográficos, que precisam se munir de informações para buscar 
soluções criativas, tendo em vista a sistemática falta de recursos para 
suas atividades.

Paragens



Prova contato de
negativo safety film

Audiodescrição: 
fotografia em preto e branco. 
Formato paisagem. Detalhe de 
quatro películas fotográficas com 
vinte fotografias. Na sequência, 
um garotinho negro, de cabelos 
cacheados e curtos, sem camisa, posa 
para a câmera em várias expressões: 
em close, sorrindo timidamente, 
com o rostinho tocando o ombro, 
com a mão no rosto sorrindo, 
em plano americano (da coxa 
para cima) sorrindo alegremente. 
Um homem negro de pele clara 
mostrando um pedaço de pau 
que ele está moldando, detalhe do 
objeto que ele segura, e o garotinho 
interagindo com mais três crianças. 
Fim da audiodescrição. 



Marcia Mello em supervisão à distância: as ferramentas online se combinam às técnicas 
tradicionais do restauro em gesto, ao mesmo tempo, artesanal e tecnológico

Audiodescrição: fotografia colorida em formato paisagem. Mãos de pele 
morena seguram um celular em chamada ativa de vídeo. No visor, há uma 
mulher morena que usa óculos com armação de estampa de onça.  A câmera do 
celular está apontada para seis películas fotográficas embaladas em base plástica 
transparente que estão sobre uma superfície branca. Fim da audiodescrição. 

Salvaguarda: utopia e técnica

Primeiramente, deve-se separar as películas fotográficas dos outros itens 
da coleção, pois os gases que exalam podem contaminar o restante do 
acervo. Em seguida, acondicioná-los adequadamente e armazená-los em 
ambientes frios são as soluções mais indicadas. A digitalização representa 
também uma etapa importante pois garantirá a permanência das 
informações, democratizando conteúdos e preservando a história contida 
nesses diminutos retângulos.

Legados: a fragilidade e as promessas digitais 

Dada a fragilidade dos suportes fotográficos tradicionais, as pesquisas 
para a preservação dos materiais analógicos (negativos e positivos) 
acabaram por estabelecer regras, que já estão consolidadas entre 
os profissionais da área. No entanto, com a introdução e o avanço 
tecnológico, tornou-se imperativo a migração dessas “espécies” para 
o universo digital. A indústria de materiais analógicos - em quase sua 
totalidade - fechou suas portas, o mercado se voltou para as ferramentas 
eletrônicas. Neste contexto, soluções precisam ser estudadas por 
especialistas e adotadas pelas instituições para disponibilizar o conteúdo 
de coleções constituídas desde o século XIX, quando a fotografia 
começa a ser praticada e colecionada.

A produção digital está crescendo, tornando inescapável e urgente a 
adoção de medidas para preservar imagens produzidas nos dias de 
hoje e, também, os exemplares históricos. Atualizar frequentemente os 
softwares, criar espaço de armazenagem e estratégias de recuperação de 
dados de forma sistemática são os novos desafios que se impõem. 

Não basta apenas comprar máquinas e processar dados, é preciso investir 
na formação de pessoal e atualizar frequentemente os equipamentos 
pois a tecnologia está em constante evolução.



Vicinais: acasos e afetos

“No primeiro contato com o acervo de Paula 
Sampaio, eu pensei: ‘nossa são negativos e 
fotografias com mais de 30 anos de história,  
registros documentais dos trechos mais inusitados 
da Transamazônica’. E o que me deixou mais 
fascinada foi o  fato de a primeira viagem ser em 
junho de 1990, justamente no mês e ano do meu 
nascimento. Quanta coincidência: um acervo e 
uma museóloga nascerem no mesmo período”. 

Bruna Antunes

Bruna Antunes, museóloga responsável pela coordenação presencial das atividades de restauração do projeto 
“Rotas Amazônicas”.

Audiodescrição: fotografia colorida em plano médio. Formato paisagem. Bruna Antunes segura 
delicadamente uma película fotográfica com uma pinça expondo-a para nós na altura do rosto dela. 
Atrás dela uma ampla sala com paredes brancas, portas e janelas de madeira em cor vermelha. Bruna 
usa máscara respiratória e na mão esquerda uma luva branca de algodão. Bruna é morena, cabelos 
pretos presos para trás, usa óculos de grau com armação preta e blusa preta com decote em letra U. 
Fim da audiodescrição. 



Cópia fotográfica (gelatina e prata), digitalizada em 2021.
Rodovia Transamazônica (PA), 1990.

Audiodescrição: fotografia em preto e branco em formato retrato. Ao centro 
da imagem uma mancha negra, semelhante a uma letra S. Ao redor dela traços 
desordenados em tons claros a envolvem compondo uma borda, e apresentam 
uma estrada de terra com curvas sinuosas à linha do horizonte. Fim da 
audiodescrição.



Etapas

KM 1 – O acervo
A viagem começa com uma placa. Lê-se em letras luminosas: ACERVO. 
Conforme o dicionário Michaelis, a palavra delimita um “conjunto 
de bens que constituem um patrimônio pessoal, institucional ou 
nacional”. É também o abrigo das experiências acumuladas, vivências, 
relacionamentos e sensações, seja na forma de uma lembrança ou de 
vestígios documentais (por exemplo, fotografias, escritos).

Um acervo, por vocação, destina-se à perenidade, a despeito da 
fragilidade intrínseca da matéria; é o que se transmite de uma geração 
a outra. Para garantir tal continuidade, existem técnicas, estratégias de 
restauração, conservação e difusão. Cada uma delas com características 
próprias - e de acordo com a natureza e demandas - do acervo em 
questão. Compartilhar essas informações e procedimentos, é tão 
importante como aplicá-los.  

Preparativos
Ao arrumar a “bagagem”, convém incluir:
Álcool etílico P.A.
Água destilada
Algodão
Vareta de madeira (laranjeira) com algodão na ponta
Espátula de teflon
Pinça
Pincel
Pera sopradora
Borracha plástica
Luvas de algodão
Filtro de papel (usado habitualmente para coar café)
Caderno de anotações
Papel 40kg

Premissas

“O arrolamento precede o inventário. É no arrolamento que 
quantificamos e dividimos o acervo com uma numeração provisória. 
Através desse processo descobrimos ainda se algum objeto se extraviou 
ao longo dos anos. No Projeto Rotas Amazônicas, o arrolamento é 
muito importante, pois são vários negativos por viagem. Exemplo: na 
primeira viagem, em Junho de 1990,havia 24 filmes, enumerados 
de 1 a 24, e no arrolamento descobri que o filme 13 não estava no 
mesmo lote dessa viagem, mas estava em outro lote. Portanto, não 
fora extraviado, de modo que pude reorganizá-lo junto do lote a que 
pertencia. O arrolamento serve pra organizar o acervo de maneira 
sistêmica.”  Bruna Antunes, museóloga.

O primeiro procedimento no projeto de preservação do projeto “Rotas 
Amazônicas” consiste em catalogar e fazer o arrolamento dos negativos 
fotográficos em 35mm, a partir da ordenação de cada etapa das viagens 
documentais da fotógrafa Paula Sampaio pela região, realizadas entre 1990 
e 1998 (ordem de prioridade definida em razão do estágio de deterioração 
dos negativos). Depois dessa organização inicial e de uma breve descrição 
das condições do acervo em um caderno de registro, começa-se a 
higienização do material, sempre com as mãos protegidas pelas luvas de 
algodão. O álcool etílico (3 medidas) é diluído em água destilada (1 medida) 
formando uma solução  a ser aplicada apenas no suporte(base plástica) com 
um cotonete (vareta com algodão), em cada tira de  negativo. Antes de 
adotar esse procedimento foi preciso realizar testes para evitar danos aos 
originais. Essa solução não foi usada na emulsão (lado da imagem). Para 
evitar contaminações e transferências de resíduos, recomenda-se forrar a 
mesa de trabalho com papel 40 kg, usar espátula, soprador e pinça.



Sem fôlego: as condições climáticas diante da falta de um acondicionamento 
adequado parecem “asfixiar” os negativos, reforçando a urgência do restauro 
e nova organização das películas fotográficas 35mm.

Audiodescrição: fotografia colorida em formato paisagem. Sobre uma mesa com tecido verde em estampa 
quadriculada, estão dois envelopes brancos de papel, um caderno sem pauta com o desenho de uma tabela com 
informações em letra cursiva, enquanto uma mão segura um lápis e escreve no mesmo. Sobre o caderno há seis 
filmes fotográficos embalados em base plástica. Fim da audiodescrição. 



Espaço criado para restauração: a organização do material de trabalho precede e 
contribui para o processo de arrolamento do acervo.

Audiodescrição: fotografia colorida em plano aberto. Formato retrato. 
Ângulo de cima para baixo. Sobre a mesa dez blocos de negativos embrulhados 
organizados em paralelo. Bruna Antunes está sentada anotando num livro o 
registro dos negativos em envelopes brancos. No canto da mesa há alguns frascos 
de material de higienização das películas. Na parede ao lado da mesa há dois 
quadros em preto e branco com paisagens de florestas. Fim da audiodescrição. 



Itinerário de restauração, uma cartografia ilustrada

Os fotogramas que compõem os filmes fotográficos (negativos) são limpos com solução de álcool etílico (3/4) 
e água destilada (1/4) sobre uma mesa forrada com papel 40 kg para evitar contaminações e transferências 
de resíduos. A emulsão fotográfica só poderá ser higienizada dessa forma depois de realizar testes e certificar 
sua eficácia. Em seguida, as películas são acomodadas em folders de papel pH neutro e organizadas em 
bacias de plástico para posterior digitalização.

Audiodescrição: 
fotografia colorida em plano 
aberto. Formato paisagem. Numa 
sala, duas mulheres, sentadas 
uma de frente para a outra 
manuseiam películas fotográficas 
sobre a mesa, ambas usam 
máscara cirúrgica e estão com 
as mãos esquerdas vestidas com 
luva branca de algodão. Sobre a 
mesa, ao redor delas há vasilhas 
plásticas com etiquetas adesivas, 
um frasco de álcool, régua, 
pinças, pequenas bombas de ar 
e acessórios para a higienização 
das películas. No canto direito há 
uma luminária com uma lâmpada 
na direção da mesa, na parede ao 
centro há um quadro em preto e 
branco com uma floresta. Fim da 
audiodescrição..



Ciclo virtuoso

Em sentido horário, o passo a passo:

Imagem 1: Com as mãos enluvadas e uma pinça, retirar do 
print file (arquivo) os negativos para higienização.

Audiodescrição: fotografia colorida em formato paisagem.  Sobre 
uma superfície branca, uma mão com luva de algodão está apoiada 
sobre cinco películas fotográficas embaladas em base plástica. Outra 
mão sem luva pinça uma película de dentro do plástico com um acessório 
metálico. Ao lado das películas há uma folha de fichário escrito: “ 
Negativos 135” e outras anotações em letra cursiva “ Fotógrafo: Paula 
Sampaio, Assunto: Barreiros, Cidade de Marabá, Transamazônica 
17A. Fim da audiodescrição.



Imagem 2: Preparação das varetas com as pontas em algodão 
umedecidas na solução de limpeza álcool/água destilada.

Imagem 3: Etapa intermediária, usar o filtro (coador de café) para 
graduar a umidade do algodão a ser aplicado no suporte fílmico.

Audiodescrição: fotografia colorida em formato paisagem. Detalhe de uma 
vasilha plástica apoiada lateralmente sobre a mesa com espetos de madeira 
com algodão enrolado na ponta. Uma mão com luva branca de algodão 
segura um frasco enquanto um espeto com algodão enrolado na ponta é 
pressionado contra a borda do frasco, em formato côncavo, da qual sai um 
líquido. Ao redor há vasilhas plásticas, uma bomba de ar e papéis dobrados. 
Fim da audiodescrição. 

Audiodescrição: fotografia colorida em formato paisagem. Detalhe de 
borras descartáveis de café sobre a mesa. Uma mão com luva de algodão 
apoia delicadamente um papel sobre a borra e um dedo pressiona um espeto 
com algodão enrolado na ponta sobre a borra. Ao redor há uma vasilha 
plástica, outros espetos de madeira amontoados, uma bomba de ar de 15cm 
de cor preta e bico azul, dois lápis e uma borracha. Fim da audiodescrição. 



Imagem 4: Com movimentos longitudinais proceder a higienização 
do negativo com a solução de limpeza e na parte emulcionada usar 
apenas a pera sopradora.

Imagem 5: Para agilizar o processo de secagem dos negativos, usar a 
pera sopradora que também ajuda a dissipar eventuais resíduos.

Audiodescrição: fotografia colorida em formato paisagem. Sobre uma bandeja 
plástica, uma folha de papel em branco. Sobre a folha uma mão com luva 
de algodão segura um objeto fino retangular, de cor branca que apoia uma 
película fotográfica. Outra mão sem luva pressiona lateralmente um espeto 
com algodão enrolado na ponta sobre a película. Fim da audiodescrição.

Audiodescrição: fotografia colorida em formato paisagem. Sobre uma 
bandeja plástica, uma folha de papel em branco. Sobre a folha uma mão 
com luva de algodão segura um objeto fino retangular, de cor branca que 
apoia uma película fotográfica. Outra mão sem luva pressiona levemente uma 
bomba de ar, verticalmente, sobre a película. Fim da audiodescrição.



Imagem 6: Usar lenços de papel neutro (Pec Pads) para remover 
excessos e finalizar o procedimento de higienização.

Imagem 7: Finalizar recolocando em novos protetores de negativos, 
nesse caso utilizados dois tipos, os print files e envelopes feitos à mão 
com papel PH neutro. 

Audiodescrição: fotografia colorida em formato paisagem. Sobre uma 
bandeja plástica, uma folha de papel em branco. Sobre a folha uma mão com 
luva de algodão segura uma espátula de cor branca que apoia uma película 
fotográfica. Outra mão sem luva pressiona levemente um papel dobrado 
sobre a película. Fim da audiodescrição.  

Audiodescrição: fotografia em preto e branco e com redução de iluminação. 
Formato Paisagem. Uma folha transparente com cinco filmes negativos 
fotográficos posicionados em paralelo na horizontal. Não é possível distinguir 
as imagens nos negativos. No canto esquerdo, uma mão com luva toca a folha 
transparente. Fim da audiodescrição. 



A(s) cor(es) da paisagem

Na mesa de luz os cromos (diapositivos)  são organizados para o início da higienização e posterior acondicionamento.

Audiodescrição: 
fotografia colorida em formato 
paisagem. Sobre uma superfície 
plana, de cor branca, estão 
películas fotográficas envelopadas 
e etiquetadas, uma bandeja 
branca com pincel e canetas, 
um frasco de plástico redondo 
aberto (embalagem que guarda 
as películas fotográficas) , uma 
pequena caixa escrito “Kodak 
Profissional”, e sobre uma mesa 
de luz (projetor iluminado em 
cor branca) estão onze pequenos 
cromos (slides). Na penumbra, 
uma mão segura uma pinça e 
posiciona um dos cromos no 
projetor. Fim da audiodescrição



Neste projeto optamos por alguns procedimentos 
específicos como o uso de solução para limpeza 
e  alternância entre  o acondicionamento  dos 
negativos  e cromos em  files prints(para os que 
estavam em bom estado) e envelopes de papel PH 
neutro (para  os deteriorados), pois a porosidade 
do papel pode ajudar na conservação. São 
experiências. Somente o tempo dirá se funcionam, 
pois o acervo esta  na região Amazônica , sujeito 
a altas temperaturas e umidade  de até 90%.

Neste trecho do percurso mudam as tonalidades dos registros. 
A despeito de predominarem os negativos e fotografias em preto e 
branco, constam no acervo 116 diapositivos, também conhecidos 
como cromos ou slides. São imagens coloridas emolduradas em 
pequenas caixas de plástico/papelão.  As estratégias de conservação 
e limpeza de tais suportes são, basicamente, as mesmas adotadas 
para os negativos, mas existem algumas diferenças pontuais:

1 - Retirar o positivo (fotograma) da moldura de plástico, primeiro 
por meio de uma espátula de metal - e depois usar uma pinça para 
remover o cromo, sempre com o máximo cuidado para não danificar 
a imagem. Às vezes, essas molduras abrigam inscrições como dados 
históricos e indicações de datas e localização. Portanto, é importante 
conservar as caixetas com informações para posterior catalogação.

2 - Começar a higienização do diapositivo pela frente do suporte, 
ou seja, pelo lado mais brilhante, no qual é possível identificar a 
inscrição do fabricante da película. Usar um lenço de papel (Pec 
Pads) para remover os resíduos, depois aplicar a solução de três 
quartos de álcool etílico e um quarto de água destilada e secar com 
o soprador. Na superfície do slide (a face da emulsão), a limpeza deve 
ser feita apenas com o lenço de papel (Pec Pads) e  pera sopradora.

3 - Acondicionar os diapositivos já limpos em embalagens, feitas 
com papel pH neutro ou em print files  apropriados.



Após o processo de higienização os cromos (diapositivos) 
foram colocados em novas molduras e acondicionados 
em file prints apropriados.

Audiodescrição: fotografia colorida em formato paisagem. Com iluminação reduzida, uma folha de 
transparência com vinte cromos (pequenas fotografias) organizadas em quatro colunas verticais está sobre 
uma mesa de luz (projetor). Na sequência de imagens há agricultores interagindo entre si numa região de 
chão batido e vegetação tropical. À direita, há uma pequena caixa escrito “Kodak Professional” e sobre ela a 
embalagem plástica de armazenamento das películas fotográficas. Fim da audiodescrição. 



Imagem 1: Utilizando uma base de papel 40k iniciar a higienização 
pelo verso das fotografias. Com mãos enluvadas realizar movimentos 
longitudinais com uma borracha plástica em toda a superfície da imagem.

Imagem 2: Retirar as sujidades utilizando uma trincha macia com  
movimentos do centro para as bordas da imagem.

Audiodescrição: 
fotografia colorida em formato 
paisagem. Sobre uma superfície 
branca, mãos simétricas seguram 
um envelope branco e passam 
um objeto cilíndrico, de cor 
vermelha sobre um papel 
abaixo do envelope. Fim da 
audiodescrição.

Audiodescrição: 
fotografia colorida em formato 
paisagem. Sobre uma superfície 
branca, mãos simétricas seguram 
um envelope branco e pincelam 
um papel abaixo dele. É possível 
observar que o pincel está 
desfocado pelo exercício do 
movimento de um lado para o 
outro. Fim da audiodescrição. 

As “folhas” impressas

Outra parcela do acervo de Paula Sampaio é composta 
por fotografias sobre papel resinado fosco – a maioria 
dessas imagens tem os negativos comprometidos 
devido a um avançado processo de deterioração. 
Antes da reprodução em formato raw, que preserva 
a totalidade dos dados das fotos, é fundamental 
empregar uma metodologia de limpeza do material 
que corresponda às características do papel de 
impressão – no caso, aqui, papel resinado fosco. Em 
seguida, utilizar, preferencialmente com movimentos 
circulares, uma borracha plástica somente no verso 
da impressão. Para retirar os resquícios usar uma 
trincha de cerdas macias, e depois um lenço de papel 
apropriado (usamos PAC PADs, não abrasivos).

Por fim, caso necessário, usar a solução de álcool 
etílico e água destilada. Na área frontal da fotografia, 
começar a aplicação da solução pelas bordas da 
imagem, observando sempre se não há nenhum 
prejuízo ou dano à foto. Finalizar também com 
um lenço de papel para remover qualquer poeira 



Imagem 3: No lado da imagem utilizar a trincha para retirar as sujidades.

Imagem 4: utilizar lenços de PH metros (Pec Pads) para finalizar a higienização.

Audiodescrição:fotografia colorida em formato paisagem. Sobre uma superfície 
branca, duas fotografias sendo higienizadas por dois pares de mãos com luvas 
brancas de algodão. As mãos utilizam pinceis largos para limpar as fotos. Fim da 
audiodescrição.

Audiodescrição: fotografia colorida em formato paisagem. Sobre uma superfície 
branca, duas fotografias, em paralelo, sendo higienizadas por dois pares de mãos com 
luvas brancas de algodão. As mãos utilizam papel  fino para limpar as fotos. Fim da 
audiodescrição. 



Imagem 5: Finalizar o processo acondicionando as fotografias em 
envelopes individuais de papel PH neutro. No caso do acervo de Paula 
Sampaio optou-se por guardar as imagens em arquivos de aço forrados 
também com papel de PH neutro. 

Audiodescrição: fotografia colorida em formato paisagem. Sobre uma superfície branca, duas 
fotografias em preto e branco sendo colocadas em folhas de papel branco dobradas ao meio. As fotos 
estão em paralelo mostrando que há duas pessoas realizando a tarefa, uma de frente para a outra. Fim 
da audiodescrição.  



As memórias gravadas e escritas

No decurso do tempo e das estradas, muitas vezes a fotografia, a imagem, não é suficiente...
Como na célebre indagação de Tolstoi  “pode um pedaço de terra caber um homem?”, os sonhos e 
planejamentos  não têm forma definida. É preciso estar atento... E na escrita - e na força da 
palavra falada - talvez encontrar o gesto de resistência contra as intempéries da vida.
 
É uma forma de contrapor-se ao discurso institucional, um elogio à verve interior de quem 
habita a Amazônia e vive, nas suas entranhas, os desafios e desilusões das utopias territoriais. 
 
A qualquer documentação honesta impõe-se essa transversalidade incontornável. Assim, 
através das gravações de áudio e da escrita, surgem novas e não rastreáveis imagens (vozes) 
dessa imensidão profunda ( às margens das estradas e vicinais) que cortam essa floresta.  
 
E se - tal e qual uma garrafa lançada no mar - cada carta, cada fala, abrigada no oceano 
amazônico faz eco a nossas aspirações e esperanças, é porque suas narrativas continuam 
permeadas de sonhos de sorte.

Disquetes, mini fitas, arquivos de histórias de vida recolhidos ao longo dos 
últimos trinta anos pela fotógrafa Paula Sampaio. 

Audiodescrição: fotografia colorida em formato retrato. Vista de cima para baixo, uma 
cômoda com várias gavetas, sobre ela há uma caixa transparente com dezenas de disquetes, 
uma caixa vermelha, aberta, com dezenas de mini fitas cassete, um gravador prateado, um MP4, 
uma embalagem plástica redonda de armazenamento dos negativos fotográficos, uma pequena 
estátua de gesso da Virgem Maria, com um terço entrelaçado sobre ela, e outra pequena estátua 
de gesso de uma mulher mexicana, grávida, de longos cabelos lisos penteados para trás, que usa 
um longo vestido vermelho e está agachada, sentada sobre os calcanhares segurando a barriga 
como quem aninha o filho no ventre. Atrás da cômoda há um grande quadro em preto e branco 
do detalhe aproximado de um tronco de árvore com um enorme corte ao centro deixando uma 
lasca diagonal exposta, onde é possível visualizar as ramificações internas do vegetal e ao redor 
um extenso rio com outros finos troncos isolados na linha do horizonte. Fim da audiodescrição.  



Sonhos de sorte escritos pelos moradores das rodovias Belém –Brasília e 
Transamazônica, cadernetas de viagem, mapas, identificações dos filmes e 
outras memórias que constituem o acervo.

Audiodescrição: fotografia colorida e em formato paisagem. Detalhe de apostilas de papel 
envelhecido, um caderno de espiral, folhas avulso destacadas de cadernos, um desenho em formato 
de coração com cinco pessoas desenhadas, um mapa com marcações de trajetórias, um post it rosa 
escrito “Transamazônica Tramoeste 1997”, e no canto inferior direito um pequeno papel com a 
anotação em letra cursiva “ Paula hoje o meu sonho ainda está indefinido ... “ e a mensagem segue, 
mas não é possível ler pelo corte da imagem. Todos sobrepostos sobre uma superfície escura. Fim da 
audiodescrição.  



Cópia fotográfica (gelatina e prata), digitalizada em 2021.
Rodovia Transcamentá, Comunidade de Igarapé Preto, Baião (PA), 2003.

Audiodescrição: fotografia em preto e branco e formato retrato. Primeiro plano, 
de costas, visto dos ombros para cima, um homem negro, de pele retinta, cabelos 
bem curtos, sem camisa, pedala uma bicicleta numa ampla estrada de terra seca 
e rachada. À direita e à esquerda da via há florestas com árvores tropicais. Na 
linha do horizonte, o céu da manhã com grandes nuvens de algodão. Fim da 
audiodescrição.  



A estrada corta a floresta e atravessa rios. O gesto de desbravamento 
demanda também pontes, seja para materializar sonhos, promover 
encontros ou ligar territórios e culturas diferentes. Nessa etapa, as 
trajetórias dos migrantes amazônidas e das imagens deles se fundem 
num só movimento: é o momento da viagem em que o negativo 
faz sua “migração” para o universo digital. Entre uma margem 
e outra, o olhar do fotógrafo Valério Silveira conduz, por meio 
da “digitalização”, essa passagem, para garantir ao registro, à 
documentação, uma nova vida: virtual.

Aviamentos

Para continuar a jornada, alguns equipamentos são necessários:

Scanner  
Câmera fotográfica DSLR (Digital Single Lens Reflex), com objetiva 
macro (105mm) para gravação em RAW e JPEG
Luvas de algodão
Cavalete

Procedimentos

O principal desafio do processo de digitalização de negativos ou 
fotografias é o tempo. Algumas imagens levam até 30 minutos 
para serem digitalizadas, sem que seja possível intervir ou encurtar 
tal processamento eletrônico. Além da sensibilidade e acuidade 
requeridas pelo trabalho, algumas técnicas preventivas são essenciais: 
ao manusear uma fotografia, recomenda-se utilizar as duas mãos 
(ambas, devidamente, enluvadas), evitando tocar na lâmina da foto. 
Em seguida, posicioná-la corretamente no scanner. A habilidade 
está em selecionar a área perfeita para o escaneamento, sempre 
perfazendo os dois lados da reprodução. O ideal é capturar a imagem 
na maior resolução possível oferecida pelo scanner e salvar em PSD 
ou TIFF (arquivos ) e jpg para visualização e edição.

No caso do acervo de Paula Sampaio, a primeira etapa do processo 
de digitalização está centrada na realização de “ provas  contato  
digitais “  de todos os  filmes em estágio avançado de deterioração. 
Assim, foram scaneadas as “tiras” de negativos em alta resolução, 
salvas  em PSD e Jpg,  com posterior montagem das  “provas 
contatos digitais”. Essa ação é fundamental para que a autora tenha 
um registro sequenciado de seu percurso, fato que possibilita  a ela  
e futuramente ao público interessado,  entender  os procedimentos, 
as mudanças de olhar,  as descobertas  e  o aprofundamento  nas 
temáticas.   Em um segundo momento, após a análise dessas provas 
contato, a fotógrafa escolherá  os fotogramas  que devem ser 
digitalizados individualmente, processo  previsto para durar alguns 
meses  de trabalho.

“A digitalização permite uma transição 
natural no tempo: um objeto do passado 
‘copiado’ para o presente... Entretanto, o 
objetivo é sempre assegurar a transposição 
para um futuro permanente” 

Valério Silveira, fotógrafo e professor

KM 2 – Travessias, do analógico ao digital



Negativos da década de 1990 em processo avançado de deterioração digitalizados  em 2021.

Audiodescrição: quatro tiras de negativos fotográficos posicionadas em paralelo. As imagens estão 
em preto e branco. De cima para baixo, a primeira, terceira e quarta tiras estão contorcidas e ilegíveis. 
Na segunda tira, é possível visualizar três fotos: uma sequência de ações de um homem ao lado de um 
equino caminhando numa estrada de terra entre a floresta de árvores tropicais, sob forte incidência de 
raios solares em um céu com nuvens de algodão. Fim da audiodescrição. 



Valério Silveira realiza a digitalização de cópias fotográficas (gelatina 
e prata). Belém (PA), 2021.

Audiodescrição: fotografia em preto e branco em formato paisagem. Ângulo de dentro para 
fora. Cinco crianças brincam ao redor da carcaça de um carro, sendo possível apenas visualizar o 
painel com um guidon e o teto.  À esquerda, num salto, uma menina parece flutuar com um passo 
de ballet com os braços abertos e pés juntos esticados. Encostado no parachoque, de frente para ela 
um menino a observa. No painel do carro, uma criança está sentada, encolhida entre as ferragens 
olhando para nós. À direita e ao fundo, um menino e uma menina estão sentados num banquinho 
olhando para frente. Ao fundo, uma cerca de madeira e árvores tropicais.  Fim da audiodescrição. 

Audiodescrição: fotografia colorida em formato 
paisagem. O fotógrafo Valério Silveira, usando luvas de 
algodão, posiciona fotografias sobre uma copiadora. Ao 
lado está um computador e na tela há uma fotografia 
em preto e branco de três crianças sentadas em frente a 
um cercado e imagens de arquivos. Sobre a mesa, alguns 
envelopes e papéis. Fim da audiodescrição. 

Cópia fotográfica(gelatina e prata) digitalizada em 2021. 
Rodovia Transamazônica, Uruará(PA), 1994.



Tira de negativo digitalizada. Colonos expulsos da terra. Rodovia Transamazônica, Uruará, 1990. Abaixo, cópia fotográfica (gelatina e prata), digitalizada em 2021. 

Audiodescrição: fotografia em preto e branco. 
Um negativo fotográfico digitalizado, com seis 
imagens. Da esquerda para a direita, um senhor 
negro, de pele clara, magro, com sobrancelhas 
grossas, barba e bigodes pretos, usa chapéu de 
palha, camisa branca e bermuda. Na sequência 
de imagens ele está em pé em uma casa de chão 
batido com parede de talas de madeira, as frestas 
um pouco afastadas. Há uma mulher com uma 
criança pequena no colo, os ângulos se dividem 
entre ele de frente, de perfil, olhando para nós, 
ao lado da mulher com a criança e mais uma 
outra pessoa e com a mão no queixo. Fim da 
audiodescrição. 



Quando a fotografia apresenta dimensões 
maiores que a da área disponível do scanner, 
a alternativa é fotografar essa imagem em alta 
resolução - especificamente com uma câmera 
DSLR e uma objetiva macro, de preferência 
a 105mm. Deve-se registrá-las nos formatos 
de arquivo em raw e jpeg. Também é preciso, 
nesse processo, preocupar-se com a angulação. 
É fundamental posicionar a foto em relação ao 
eixo da objetiva e da luz, a um ângulo de 90°,  
adequando a incidência de claridade e sombra, 
de modo a não alterar as nuances originais 
da imagem. Para isso, é conveniente usar um 
cavalete para dispor a foto.

Audiodescrição: fotografia em preto e branco em formato retrato. O fotógrafo Valério Silveira está olhando a 
lente da câmera fotográfica sobre um tripé e focando num quadro em outro tripé posicionado à frente. Valério 
tem a pele morena, cabelos curtos, usa óculos de grau e camisa preta. O quadro tem moldura metálica e vidro 
transparente e uma fotografia com um menino e um pescador segurando uma rede de pesca. Ao fundo uma 
estante com livros e arquivos. Fim da audiodescrição. 



Cópia fotográfica (gelatina e prata), digitalizada em 2021. Rodovia Transamazônica,  Senador José Porfírio(PA), 1997

Audiodescrição: fotografia em preto e branco em formato paisagem. Um menino e um senhor segurando uma rede de pesca. O menino 
está apenas de bermuda e sem camisa, o senhor usa uma boina e também está de bermuda e sem camisa. Raios solares incidem sobre eles 
formando sombras em seus corpos, aparentemente de pele escura. Uma terceira mão ao centro da imag em auxilia na sustentação da rede 
aberta. Atrás deles o rio, um outro menino na água, na outra margem algumas casas e o céu nublado. Fim da audiodescrição.





Cópia fotográfica (gelatina e prata), digitalizada em 2021. 

Rodovia Transamazônica, Marabá (PA), 1996. Audiodescrição: fotografia em preto e branco. Formato paisagem. 
Carvoaria. Detalhe do corpo de um homem negro, do joelho ao tórax. 
Ele está em pé, de perfil direito e parece estar caminhando. Veste 
bermuda e blusa clara, mas encardidas de sujeira. No grande forno, 
de estrutura em formato de abóboda, com três buracos formando um 
triângulo, a sombra do corpo do homem é projetada. Nela ele está de 
boné e com a cabeça levemente inclinada para baixo. Ao redor, há 
outros fornos e estacas de madeira. Ao fundo, árvores tropicais e o céu 
sem nuvens. Fim da audiodescrição. 



Cópia fotográfica  (gelatina e prata),  digitalizada em 2021. 
Mercado do Ver-o-Peso, Belém(PA), 2006.

Audiodescrição: fotografia em preto e branco e em formato retrato. Duas pessoas de pele 
escura estão sentadas lado a lado segurando uma ave. Apenas podemos ver parte do ombro 
ebraços. Do animal só é possível visualizar um olho ao centro da imagem. Na diagonal, 
da esquerda para a direita, debaixo para cima, há uma sequência de cabeças de peixes 
compondo um mosaico desfocado. Os braços e ombros das pessoas formam um triângulo 
equilátero invertido e destacam a torre do Mercado de Peixe do Ver-o-Peso, ao fundo, 
tocando o céu sem nuvens. Fim da audiodescrição.   



KM 3 - Vivência 
1ª AçãoOs  percursos  das imagens 

Você já pensou sobre a origem das imagens, como nascem as fotografias?

Pois é, a ideia é refletirmos tal premissa a partir do nosso próprio corpo. 
Um exercício lúdico, que pode ser feito solitariamente, em família, grupos 
de amigos/trabalho, nas salas de aula. 

Para mediar esses encontros, sugiro imaginar que o nosso cérebro é um filme 
fotográfico (para os que tiveram experiências com máquinas fotográficas 
analógicas) ou um card (esses dispositivos que usamos nas máquinas digitais 
e celulares para armazenar informações/imagens). 
Nossos olhos são as objetivas e vamos usar como ferramenta um protótipo 
de máquina fotográfica, sabendo que a nossa imaginação é a “ base de 
captura”.

Se houver oportunidade, optem por espaços ao ar livre, praças, quintais ou 
ambientes com portas e janelas abertas.

Essa é uma experiência que surte bastante efeito se iniciada a partir de 
um estímulo sensorial, utilizando a música, por exemplo - e com os olhos 
fechados. 

Quando em grupos, alguém que se disponha a intermediar esses encontros 
pode sugerir que os participantes tirem seus sapatos para sentirem a energia 
que vem da terra e perceber que, em contato direto com o chão, mesmo de 
olhos fechados nos sentimos mais seguros. Nesse momento, é importante 
atentar para cheiros, vento, texturas (explorar o próprio rosto de olhos 
fechados é interessante, porque estamos muito acostumas a nos olhar e não 
nos tocar). 

Existem inúmeras possibilidades de sensibilização e exercícios que podem, 
nesse primeiro momento, incentivar a imaginação e sensibilizar o nosso 
olhar. O importante é que os participantes se sintam leves, em harmonia.  
Então, em 5 ações simples, seguem sugestões para embarcar nessa viagem 
fotográfica.  

Construir uma espécie de álbum (um caderninho). Esse que fiz tem 10x15cm, usei
cartolina, mas podemos usar qualquer tipo de papel. Na parte interna coloquei 
metade de uma folha de papel branco. A máquina é bem simples também, basta 
recortar também em um pedaço de cartolina um retângulo e fazer um orifício (como 
uma janela, imitando o visor de uma máquina fotográfica, com a tampa da objetiva), 
essa fiz no tamanho 15x7cm (fica confortável no rosto). Para esse exercício, além da 
cartolina e papel branco, é interessante ter cola, tesoura, lápis de cor, canetas e sobras 
de fitas, barbantes, botões, cascas, pedrinhas, pedaços de papéis diversos e panos.

Sempre uso as sobras, para reaproveitar tudo que tenho em casa. Evito comprar 
materiais. Convém organizar todo esse material em uma mesa, onde se possa acessar 
os utensílios e criar os dispositivos para essa ação: a máquina fotográfica e o álbum.

Audiodescrição: fotografia colorida em formato paisagem. Sobre uma 
superfície de estampa preta e branca com imagem de folhagens, um caderno 
com capa de papelão e um retângulo de papelão com um quadradinho no 
canto esquerdo. Fim da audiodescrição. 



2ª Ação

O momento da  customização da máquina fotográfica é fundamental, é onde 
começa a nossa intimidade com esse instrumento. 

É  muito importante  que  ela seja  confortável : eu sempre testo uns tamanhos 
diferentes e depois escolho o que melhor se adapta ao meu rosto.

A máquina  (em seu formato e aparência)  reflete o que  estamos sentindo. Nesse 
caso eu tinha uns papéis de carta com desenhos de pássaros, então optei por 
isso porque  eu já tinha decidido sobre a viagem fotográfica  que eu  ia fazer 
(por conta da pandemia  esse percurso seria  dentro da minha casa). Mas, esse 
momento de  “enfeitar” a máquina é muito livre. É bom deixar a imaginação 
voar, e ir experimentando os materiais que você  tiver  disponíveis. Sempre 
pensando que  esse instrumento vai mediar  seus encontros. 

Audiodescrição: fotografia colorida em formato paisagem. Sobre uma superfície de 
estampa preta e branca com imagem de folhagens. Um retângulo de papelão, com uma 
borda riscada de caneta preta, em traços irregulares. À direita, um passarinho alaranjado 
desenhado em colagem de papel, com três pequenas flores ao redor. À esquerda, um 
pequeno quadrado com três lados cortados e ao redor, rabiscado em tinta preta, o 
desenho de uma câmera fotográfica com tripé. Fim da audiodescrição. 



3ª Ação

Com a máquina já customizada escolhi uma distância confortável entre 
o meu rosto e a máquina. Acertei o foco posicionado um dos meus olhos 
bem no centro do visor (essa parte recortada). Pronto! Agora só escolher 
a cena para fotografar.

Audiodescrição: fotografia colorida em formato paisagem. Sobre uma superfície de 
estampa preta e branca com imagem de folhagens. Um retângulo de papelão, com uma 
borda riscada de caneta preta, em traços irregulares. À direita, um passarinho alaranjado 
desenhado em colagem de papel, com três pequenas flores ao redor. À esquerda, um 
pequeno quadrado com três lados cortados e ao redor, rabiscado em tinta preta, o 
desenho de uma câmera fotográfica com tripé. Fim da audiodescrição. 



4ª Ação

Como estamos vivenciando um momento pandêmico, de isolamento, eu fiz a minha saída 
(viagem) fotográfica na sala da minha casa, escolhi uma foto minha que está emoldurada em uma 
das paredes. Com a máquina de papel sempre nos olhos, fiz o movimento de aproximação da 
fotografia(caminhei em direção a imagem) e fui percorrendo toda a sua extensão. Fiz o exercício 
de me imaginar entrando nessa cena, sentindo o cheiro, o vento desse lugar. Nesse momento tive 
a sensação de que alguns desses pássaros inertes me olhavam, então, me aproximei  mais de um 
grupo deles e fiz uma fotografia

Audiodescrição: fotografia em preto e branco em formato paisagem. No rio, 
finos troncos de árvores com galhos secos abrigam dezenas de pássaros negros. 
Ao fundo, a margem do rio, de terra e capim baixo, e mais atrás uma densa 
floresta em um planalto. Fim da audiodescrição

Fotografia digital. Tucuruí(PA), 2012



5ª Ação

Depois de fazer a fotografia me sentei novamente na mesinha onde estavam os 
materiais que usei para customizar a máquina e fiz isso com o álbum.  Resolvi  
criar uma unidade visual entre o álbum e a máquina fotográfica (mas isso foi só 
uma escolha momentânea, não precisa ser assim, podemos customizar tanto o 
álbum quanto a máquina de múltiplas formas).

Agora chegou a hora de revelar a minha fotografia. Fechei os olhos. Respirei 
fundo...o cheio que eu havia sentido quando entrei  na cena que fotografei voltou 
e também ouvi o som das águas. Então, escolhi uma folha de papel em branco 
e comecei a desenhar a minha fotografia(estava na minha memória o detalhe 
que fotografei). Aí pensei: e o que senti? Então decidi que a minha fotografia 
seria desenhada e escrita.  Eu curti fazer essa saída fotográfica, é tão bom viajar, 
fotografar ... e como terminei essa revelação no fim da tarde, fui sentir o por do 
sol da minha janela, tomando um suco bem forte de limão com gengibre. Ops! 
Acabei fazendo outra foto! Mas essa eu mostro depois. Adianto que não foi do 
por do sol....essa nova fotografia também não foi desenhada e nem escrita, ela é 
uma escultura e pode  ser degustada. Hummmm...ficou muito boa essa fotinha!

Audiodescrição: fotografia colorida em formato retrato. Sobre uma superfície 
preta e branca com estampa de folhagem, uma capa de papelão, semelhante 
a um caderno, com bordas onduladas. No canto superior direito está escrito “ 
2021 Belém/PA” e mais abaixo “ Àlbum de fotografias”. Na borda esquerda, 
a colagem do desenho de dois passarinhos e pequenas flores e folhas. Fim da 
audiodescrição. 





Audiodescrição: fotografia em preto de branco em formato 
paisagem. Sobre uma superfície preta e branca com estampa de 
folhagens. Uma folha branca, com borda ondulada na cor preta. Na 
folha a mensagem: “ *Detalhe de fotografia (escrita e desenhada). 
Lembro bem do cheiro dessa cena, ocre. E os pássaros negros me 
impressionaram, tão silenciosos e nenhum sequer tentou voar. Uma 
atmosfera misteriosa. Parece que tudo, todos esperavam por um 
acontecimento. Ao lado do texto um fino tronco de árvore, com galhos 
secos e pequenos pássaros negros repousam sobre eles. No canto 
inferior direito o nome Paula Sampaio. Fim da audiodescrição

Fontes e inspirações: 
As principais inspirações para  o desenvolvimento dessa  experiência  que estou 
compartilhando com todos  foi a convivência e a observação dos procedimentos adotados 
pelo fotógrafo e educador Miguel Chikaoka, de quem sou aluna desde a década de 
1980,   e das pesquisadoras  e também educadoras Janice Lima, Vânia Leal,  Zenaide 
Paiva e Simone Moura, com quem trabalhei  documentando as ações  dos  projetos de 
Educação Patrimonial (coordenados pelo Museu Emílio Goeldi) nas áreas  de salvamento 
de sítios arqueológicos em Abaetetuba , Canãa dos Carajás, Marabá, Parauapebas e 
Paragominas(PA)  entre 2003 e 2011.

A partir de 2015 comecei a experimentar essas vivências que chamei de “Fotografia 
imaginária” como parte das ações educativas e culturais vinculadas ao Projeto “Máquinas 
para Filosofar” , realizadas pelo Núcleo de Fotografia do Sesc/PA, em ações da Fotoativa 
e do projeto ProDocumentales/Chile. 
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Cópia fotográfica (gelatina e prata), digitalizada em 2021. Rodovia Belém Brasília, Porto Franco (TO), 1997.

Audiodescrição: fotografia em preto e branco e em formato paisagem. Detalhe de mãos negras, simétricas, parcialmente entrelaçadas, 
ressecadas e envelhecidas, de unhas sujas de terra, apoiadas sobre coxas, de pernas cruzadas expondo pés com calçados diferentes, uma sandália 
de dedo num pé e um chinelo no outro, ambos desgastados pisando numa terra seca, com alguns ramos de capim. Fim da audiodescrição. 



KM final – Curiosidades

Processo de edição | As descobertas do trajeto

Qualquer leitura é, na essência, uma viagem. Pode ser para dentro 
de si mesmo ou para os lugares mais distantes, mas o deslocamento 
é irremediável. Portanto, um livro, em certo sentido, tem que ter 
movimento.

Assim, o projeto “Rotas Amazônicas: Salvaguarda de um acervo de 
imagens-histórias” encontrou, no seu entroncamento inaugural, a 
trilha possível de um e-book que descrevesse os rastros de tal itinerário 
pelas grandes rodovias da preservação e restauro, sem perder de vista  
as vicinais da memória e das vivências (quase) invisíveis da região 
amazônica.

Tínhamos as imagens, as tramas do tempo e a imaginação do real - 
fotografar também é criar uma realidade. Então, bastou seguir o ritmo 
do trajeto e, nesse percurso, incorporar a audiodescrição, a utopia da 
arte-educação e, ainda, as contingências do sempre delicado processo 
de digitalização. Uma nova vida (res)surgiu a partir daí: testemunhamos 
ela ganhar forma e autonomia. O gesto de editar permite  descobertas

Adolfo Gomes.

Audiodescrição: fotografia colorida em formato retrato. Uma prancheta 
com uma folha branca afixada, com a descrição topicalizada do roteiro por 
Adolfo Gomes. Fim da audiodescrição. 



A base da  proposta gráfica | Traços e percursos

Sempre que inicio um projeto sinto a necessidade de entender a geografia dos 
espaços onde pretendo transitar.   Consulto todos os tipos de mapas (políticos, 
rodoviários, de relevo, de vegetação) e quando chego a um determinado 
destino costumo  redesenhar os mapas à mão e vou fazendo anotações e 
marcações.
 
Com as publicações acontece o mesmo: começo desenhando, fazendo várias 
“bonecas” da proposta. É assim que organizo meu pensamento e isso é a 
base   para  começar a conversa com os designes que executam as propostas 
gráficas. Durante a realização deste projeto, reencontrei nos arquivos vários 
desses “estudos”, cadernos onde “desenho” as idéias para publicações/ 
exposições.

No caso deste projeto, comecei fazendo “as rotas” que serviram para as 
artes de divulgação  feitas por Melissa e que também são a base da proposta 
gráfica deste e-book. Fui traçando os caminhos, imaginando as curvas, os 
“acidentes” geográficos e principalmente os desvios que faço quando viajo.  
Depois  fotografei as principais etapas dos processos  de salvaguarda do 
acervo e escolhi as  imagens a partir da edição e dos textos feitos pelo editor, 
que perfazem o trajeto (ideia) de uma viagem.

Esses traços,  são uma forma de materializar sentimentos e ideias  que me 
mobilizam, são  a minha estrada interna de pensamento.

Paula Sampaio 



Na mesa de trabalho os exercícios feitos à mão, 
para chegar ao traçado final das artes.

Audiodescrição: fotografia colorida em formato paisagem. Visto de cima, sobre a mesa, uma 
luminária clareia papéis sobrepostos, uma fotografia colorida de uma estrada de terra, canetas e dois 
pequenos vasos. Fim da audiodescrição. 



As artes gráficas
criadas por Melissa e Paula

Meu trabalho com Paula Sampaio ao longo dos 
anos sempre foi de muita colaboração, em alguns 
de seus projetos eu recebia o material, ela me dava 
alguns direcionamentos e me dizia: “Carissima, 
crie” e depois que eu apresentava o resultado 
vinham as sugestões, trocas e negociações

Desta vez fizemos algo diferente, Paula já tinha 
algo em mente, além de elementos, imagens 
desenhos e outros, ela me apresentou sua ideia 
e fomos trabalhando de forma mais próxima, 
agenciando, até chegarmos em um projeto gráfico 
que traduzisse o que Paula desejava somado a 
minha interpretação técnica e criativa que estão 
expostos neste projeto visível e vivo que aqui lhes 
apresentamos.

 Melissa Barbery



Audiodescriçoes: Travessias

Atravessar caminhos, compreendê-los e percorrer de volta 
trazendo uma outra perspectiva de uma mesma mensagem. 
Audiodescrever é exercício, é troca cultural: que assunto 
é esse? Que objeto é aquele? Que nome tem? Entrevista, 
questiona, argumenta, sugere e traduz.

Modificar a forma mantendo o conteúdo, transformar 
uma imagem em um texto escrito e ampliar a mensagem a 
pessoas com deficiência visual é a função social que eu escolhi 
como carreira, e recebi o convite para audiodescrever este 
livro como um desafio inédito, que compartilho com meu 
parceiro Fábio Pinheiro, audiodescritor consultor, onde juntos 
atravessamos palavras, selecionando cada léxico, buscando a 
carga semântica adequada para informar sobre o que está 
exposto em cada foto conduzindo este público à mesma 
emoção e catarse que qualquer pessoa vidente pudesse sentir. 

E assim vamos juntos cruzando novas rotas onde a 
audiodescrição é veículo de inclusão social e garantia de 
direitos constitucionais rompendo fronteiras e linguagens e 
chegando para ficar.

Aline Corrêa

Audiodescrição: fotografia preto e branca  em plano médio. Martens Café. 
Salão. Aline está ao centro da imagem. Ela é negra de pele clara, cabelos 
curtos na altura da nuca, crespos, cacheados e escuros. Ela tem o rosto oval, 
olhos levemente amendoados, maquiagem discreta destacando os olhos e 
lábios em cor natural. Usa brincos e colar de arabescos em cor dourado 
envelhecido. Blusa social branca, manga comprida com decote em letra V 
expondo o colar. Ela está sorrindo alegremente com os braços cruzados 
apoiados sobre a mesa e está olhando para nós. Fim da audiodescrição.





Cópia fotográfica(gelatina e prata), digitalizada em 2021.

Lago de Tucuruí (PA), 2000.
Audiodescrição: fotografia em preto e branco em formato paisagem. 
É dia. No rio, em primeiro plano, um menino está mergulhado entre a 
correnteza, só com a cabeça de fora olhando para nós. Ele é negro, de 
pele clara, cabelos molhados, lisos caindo sobre a testa, olhos esticados 
como traços indígenas. Atrás dele, à direita, há um grosso e gigantesco 
tronco de árvore cortado. Na margem esquerda, sobre troncos caídos, 
quatro crianças estão sentadas observando, algumas olhando para nós. 
Ao fundo, a floresta de árvores tropicais e a imensidão do céu com 
pequenas nuvens de algodão. Fim da audiodescrição. 



Adolfo Gomes

Jornalista, crítico de cinema filiado à Associação 
Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) e 
cineclubista. Foi editor de Cultura do Jornal “ A 
Província do Pará” (1999 a 2001), coordenador 
de Difusão da Diretoria de Audiovisual, da 
Fundação Cultural da Bahia (2007-2020). 
Curador de mostras e festivais, colaborou 
com as revistas eletrônicas CineRocinante e 
Contracampo.

Alberto Bitar

Nasceu em Belém (PA) em 1970. Realizou as 
exposições individuais Solitude (1994), Hecate 
(1997), Passageiro (2005), Efêmera Paisagem 
(2009/2011), Sobre o Vazio (2011), Corte Seco 
(2013 em Belém e 2015 em Porto Alegre) com 
essas duas recebeu o Prêmio Marc Ferrez de 
Fotografia da Funarte e ainda Imêmores (voos) 
(2014), Súbita Vertigem (2015), a retrospectiva 
Fluxo (2016), Imêmores (docs) (2016/17), Sobre 
o Vazio (2017) Flux (em Durban-Corbiere em 
2017), Timeline (2019) e Imêmores (2019). 
Participou do Antarctica Artes com a Folha em 
1996, Rumos Artes Visuais do Itaú Cultural 
em 2009, Panorama da Arte Brasileira em 
2011, em 2012 foi convidado para a 30ª Bienal 
Internacional de São Paulo – A iminência 
das poéticas e em 2015 para a 10ª Bienal do 
Mercosul – Mensagens de uma nova América. 
Tem obras em acervos como o da Coleção 
Pirelli/MASP, Museu de Arte Contemporânea 
da USP - MAC/USP, MAC/RS - MAC Rio 
Grande do Sul, Museu de Arte Moderna de São 
Paulo, MAM da Bahia, Museu de Arte do Rio 
– MAR.Tem publicados os livros Passageiro, 
Efêmera  Paisagem, Corte Seco, Súbita 
Vertigem, Imêmores (voos) e Sobre o Vazio.

Aline Correa 

Audiodescritora, graduada em Letras Língua 
Portuguesa pela UEPA , pós-graduada em 
Ensino Aprendizagem da Língua Portuguesa 
pela UFPA, durante a graduação na UEPA 
foi membro da Comissão de Inclusão e 
Acessibilidade da instituição. Qualificou-se 
em audiodescrição pelo Instituto Benjamin 
Constant (RJ), referência nacional na educação 
de pessoas com deficiência visual, e também 
pela Escola de Gestão para o Desenvolvimento 
do Servidor de Campinas (SP) para a mesma 
pauta. Atualmente é proprietária e diretora de 
inclusão e acessibilidade na empresa Imagem 
Acústica Audiodescrição que está há 4 anos 
ativa no mercado, com registro de marca no 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial e 
consultoria do Sebrae Pará.

Mini bio dos viajantes



Bruna Antunes

Bacharel em Museologia (Universidade Federal 
do Pará). Atua com Consultoria nas áreas 
de Paleontologia e Arqueologia (Prospecção; 
Resgate; Curadoria; Divulgação; Educação 
Patrimonial;Exposição; Documentação;    
Conservação). Desenvolveu atividades 
de informatização de acervos biológicos 
institucionais no Museu Goeldi. Fez parte da 
Comissão Organizadora do III Seminário 
Brasileiro de Museologia (2017). Atualmente é 
Bolsista de Apoio à Difusão do Conhecimento 
no MPEG, no setor de Museologia e Educação, 
trabalhando principalmente na higienização 
e contenção de ataques biológicos nos acervos 
expográficos.

Fábio Ribeiro Pinheiro
 
Graduando de Biblioteconomia na 
Universidade Federal do Ceará,  e membro do 
projeto sociocolaborativo da Associação de e 
para Cegos do Pará - ASCEPA 

Marcia Mello

Bacharel em Letras pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, atua como pesquisadora, 
curadora e conservadora de fotografia. 
Participou da implantação do Departamento 
de Fotografia do Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro, onde foi curadora entre 1988 e 
1997. Entre 2006 e 2015 foi diretora-curadora 
da Galeria Tempo (RJ). Nesse período, além de 
organizar inúmeras exposições, participou como 
expositora das feiras SP/ARTE e ART/RIO. 
Em 2017, foi curadora da exposição “Artesania 
fotográfica - a construção e a desconstrução 
da imagem” no Espaço Cultural BNDES (RJ), 
além de “Carta Negra”, fotografias de Renan 
Cepeda e “Evandro Teixeira - Em torno de 
1968”, no Reserva Cultural (Niterói, RJ). 
Autora dos livros “Só existe um Rio” (Andrea 
Jakobsson Estúdio, 2008) e “Refúgio do olhar, 
a fotografia de Kurt Klagsbrunn no Brasil dos 
anos 1940”, (Casa da Palavra, 2013) ambos em 
parceria com Mauricio Lissovsky.

Melissa Barbery

Artista Visual e Designer, Doutoranda em Artes 
na UFPA em Andamento 2021.  Como Artista 
Visual desenvolvo trabalhos com audiovisual, 
objetos, instalação e processos híbridos.  Exerço 
as atividades de produção audiovisual desde 
2005 com produções artísticas, institucionais e 
educativas até os dias atuais. Atuo na Docência 
desde 2009 e entre 2017 e 2019, ocupando 
cargos de Coordenação de Curso na ESTÁCIO 
e UNAMA. Desde 2012 sou servidora pública 
concursada como Técnica em Gestão Cultural 
- Artes Visuais/Audiovisual até 2014 na 
Fundação Curro Velho e de 2015 até os dias 
atuais na Fundação Cultural do Estado do 
Pará, no audiovisual. E em 2019 experimentei a 
Curadoria de duas exposições, uma coletiva de 
artistas universitários e a fotoinstalação de Paula 
Sampaio.



Paula Sampaio

Nasceu em Belo Horizonte/MG(1965). 
Veio ainda menina para a Amazônia com 
sua família,e em 1982 escolheu viver e 
trabalhar em Belém (PA). Durante o curso 
de Comunicação Social (UFPa), descobriu a 
fotografia, e em seguida foi aluna de Miguel 
Chikaoka, na  Fotoativa(1986). Optou, pelo 
fotojornalismo e a  principal referência nessa 
área é o Jornal O Liberal, onde trabalhou como 
repórter fotográfica entre 1988 e 2015. Desde 
1990 desenvolve projetos de documentação 
fotográfica  sobre o cotidiano de trabalhadores, 
em sua maioria migrantes, que vivem às 
margens dos grandes projetos de exploração e 
em estradas na Amazônia, principalmente nas 
rodovias Belém-Brasília e Transamazônica. 
Em seu percurso  também recolhe sonhos  e 
histórias de vida das pessoas com as quais se 
encontra nesses caminhos. 

Renata Rodrigues

Graduada em Museologia pela Universidade 
Federal do Pará (2014). Mestra em 
Antropologia com ênfase em Arqueologia 
pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(2017). Tem experiência em Arqueologia, 
atuando principalmente nos temas: cultura 
material, análise tecnológica de indústrias 
líticas, cadeia operatória em indústrias líticas 
de quartzo. Atuou como assistente de pesquisa 
no Projeto Arqueológico Carajás (PACA) na 
área de Arqueologia do Museu Paraense Emílio 
Goeldi (MPEG) de 2012 a 2018, realizando 
trabalhos de campo (prospecções e escavações), 
laboratório (curadoria, documentação 
e conservação) e divulgação, através de 
seminários, palestras e publicação de artigos 
e capítulos de livros. Atualmente desenvolve 
pesquisas em consultorias.

Socorro Barbosa

Formada em Turismo pela Universidade 
Federal do Pará. É produtora cultural e 
cineclubista. Fez parte da Associação Amigos 
do Cinema, criada em Belém em 1996. Atuou 
ainda como supervisora de vendas e logística 
de uma distribuidora de produtos químicos em 
Ananindeua (PA).

Valério Silveira

Arte-Educador, Mestre em educação pelo ICED 
– Universidade Federal do Pará; nas áreas de 
Fotografia e História da Infância. Formação 
– Bacharelado e licenciatura Plena em Artes 
Visuais (UNAMA), atuou no Plano Nacional de 
Formação de Professores – PARFOR – Artes 
Visuais – UFPA, como professor das disciplinas 
Fotografia I e II, e Novas Mídias I e II; atua 
também nas áreas de Curadoria, Edição e 
Tratamento de Imagens; Fundador e sócio 
proprietário do StudioDez Belém, onde realizou 
inúmeros projetos e mostras artísticas. 



PROJETO ROTAS AMAZÔNICAS: 
UM ACERVO DE IMAGENS HISTÓRIAS

Paula Sampaio . Concepção, pesquisa histórica e organização 
de fontes (fotografias, negativos e diapositivos, documentos, 
iconografias, correspondências, escritos, arquivos fonográficos e 
audiovisuais ) 

Adolfo Gomes . Coordenação geral

Alberto Bitar . Consultor para processos de digitalização

Marcia Mello . Coordenação de restauro 

Bruna Antunes e Renata Rodrigues . Museologia

Valério Silveira . Digitalização

Socorro Barbosa . Produção 

E-BOOK

Paula Sampaio . Concepção, fotografias, criação de
elementos iconográficos e edição de imagens

Adolfo Gomes . Coordenação geral e edição

Melissa Barbery e Paula Sampaio . Projeto gráfico

Melissa Barbery . Diagramação

Aline Correa . Audiodescrição

Fábio Ribeiro Pinheiro . Consultor de Audiodescrição

Socorro Barbosa . Produção

Socorro Baia CRB/2 - 553 . Ficha catalográfica

Observações:

Todas as fotografias dos processos de higienização e      
acondicionamento dos itens do acervo (passo a passo) foram feitas 
com celular e câmera digital.

As fotografias de Valério Silveira são autoretratos e a de
Aline Correa é de Vitor Etrusko

Agradeço a minhas famílias, as comunidades que me 
acolheram em todas as estradas por onde andei, aos 
“viajantes” embarcados neste projeto e aos realizadores 
do Edital de Artes Visuais Fotoativa/Lei Aldir Blanc/
Secult-Pa por meio do qual foi possível realizar as ações 
iniciais de salvaguarda do meu acervo e o compartilhamento 
desse processo.
   Paula Sampaio
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   S192r    Sampaio, Paula 
                                 Rotas amazônicas: um acervo de imagens-histórias / Paula Sampaio. —                                                   
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Diapositivo (cromo), digitalizado em 2021. 

Rodovia Transamazônica (PA), década de 1990.
Audiodescrição: Fotografia colorida em plano aberto. Formato 
paisagem. Crepúsculo. Em primeiro plano, no canto inferior da imagem, 
uma via de terra em traços retilíneos escuros misturando marrom e 
preto. Em segundo plano, na transversal, uma estrada de terra, como 
dois traços sinuosos em paralelo direcionando para um ponto acima 
entre a floresta com árvores tropicais. Ao fundo e acima, o céu azul 
crepuscular sem nuvens. Fim da audiodescrição.



REALIZAÇÃO


