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RESUMO 
Este artigo apresenta parte da pesquisa “A casa de Marlene: uma poética”, que desenvolvo 
no Mestrado Acadêmico em Artes, da Universidade Federal do Pará. Um projeto de 

memórias familiares e afetivas, em que se fundem fotografias, vídeos, sons ambientes, 
sentimentos e emoções. 
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ABSTRACT 
This article presents part of the research "The House of Marlene: a poetic", which I develop 
in the Academic Master of Arts, Federal University of Pará. A project of family and affective 
memories, in which photographic, videos, feelings and emotions. 
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“Na casa defronte de mim e dos meus sonhos, 
Que felicidade há sempre!” 

(PESSOA, 1944, p. 56). 

 

Há algum tempo, tenho feito uma viagem ao meu interior, à minha memória afetiva. 

As lentes da câmera fotográfica se voltaram para a casa de minha mãe Marlene, 

onde vivi por 49 anos, desde o meu nascimento. Um bangalô em alvenaria 

construído na década de 1950, no bairro Umarizal, em Belém, capital paraense. Um 

lar simples. Seu valor consiste em afetos. À calçada, um oitizeiro frondoso de folhas 

verde-claras cobria boa parte desse lugar. 

Uma poética. Imagens da casa (Figura 1). Um lugar de lembranças, saudades e 

afetos de alegria, que o filósofo holandês Baruch de Espinoza, no século XVII, 

observou quando a afeição nos leva a uma potência maior de ser e de agir no 

mundo (TRINDADE, 2014). Já o filósofo alemão Martin Heidegger observou na 

primeira parte de sua obra “Ser e tempo”, do século XX, um “fio condutor da questão 

do ser” (HEIDEGGER, 2005, p. 51) e, na segunda parte, o “tempo de vida” 

(HEIDEGGER, 2005, p. 173), que me faz refletir sobre esse percurso. 

 

 

Figura 1: Suely Nascimento (1965-) 
A casa de Marlene, 2011 

Fotografia digital, 4288px x 2848px 
Acervo pessoal, Belém (PA) 
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Iniciei em 2011, quando já utilizava máquina digital. Quase todos os dias, nos 

primeiros raios da manhã, pegava a câmera e percorria a casa. Era um lugar que 

recebia uma boa quantidade de luz solar, através das suas 18 janelas e 17 portas. 

Eu buscava capturar pedacinhos desse lar até onde a claridade alcançava. A 

maioria das imagens era feita nesse período de tempo, desde o jardim até o quintal, 

passando por seus 31 arejados espaços. 

Lembro-me bem da divisão da casa. A sala de jantar, uma peça com 
gobelinos, a biblioteca e três quartos grandes ficavam na parte mais 
afastada, a que dá frente para Rodríguez Peña. Só um corredor, com 
sua maciça porta de carvalho [...]. (CORTÁZAR, 1990, p. 11). 

Imagens sem a presença dos moradores da casa, porém, com uma infinidade de 

vestígios humanos, como a Figura 2 revela o pedaço de louça no quintal, aos 

moldes do que fez Eugène Atget nas ruas de Paris, de 1890 até as primeiras 

décadas do século XX, quando fotografava o vazio das ruas parisienses, às 

primeiras horas do dia, ocupadas apenas pelos indícios da atividade humana do dia 

anterior. Como escreve o filósofo alemão Benjamin (1994): 

[...] curiosamente quase todas essas imagens são vazias. Vazia a 
Porte d‟Arcueil nas fortificações, vazias as escadas faustosas, vazios 
os pátios, vazios os terraços dos cafés, vazia, como convém, a Place 
du Tertre. Esses lugares não são solitários [...]; nessas imagens, a 
cidade foi esvaziada, [...] não encontrou moradores. Nessas obras, a 
fotografia [...] prepara uma saudável alienação do homem com 
relação a seu mundo ambiente. Ela liberta para o olhar [...] o espaço 
em que toda intimidade cede lugar à iluminação dos pormenores. 
(BENJAMIN, 1994, p. 102). 
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Figura 2: Suely Nascimento (1965-) 
A casa de Marlene, 2011 

Fotografia digital, 4288px x 2848px 
Acervo pessoal, Belém (PA) 

 

A cada dia, sentia-me com mais vontade de fotografar a casa construída pelo meu 

avô Benedito, pai de minha mãe, com recursos de seu ofício, o de alfaiate. Ele 

transformou o seu sonho em um sobrado de dois andares, que transpirava o 

aconchego de movimentada atmosfera familiar. 

Por meses a fio, eu não tinha ideia que construía um percurso. Acreditava que 

estava guardando aquele lar em minha memória, em minha lembrança, em 

pequenos quadrados fotográficos coloridos, como o detalhe da Figura 3. E, no que 

se refere ao estudo da memória, Bergson (1999, p. 156) preocupa-se em distinguir 

claramente os termos “lembrança pura, a lembrança-imagem e a percepção, dos 

quais nenhum se produz, na realidade, isoladamente”. Para esse autor: 

A percepção não é jamais um simples contato do espírito com o 
objeto presente; está inteiramente impregnada das lembranças-
imagens que a completam, interpretando-a. A lembrança-imagem, 
por sua vez, participa da "lembrança pura" que ela começa a 
materializar e da percepção na qual tende a se encarnar: 
considerada desse último ponto de vista, ela poderia ser definida 
como uma percepção nascente. Enfim, a lembrança pura, 
certamente independente de direito, não se manifesta normalmente a 
não ser na imagem colorida e viva que a revela [...]. (BERGSON, 
1999, p.156). 
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Figura 3: Suely Nascimento (1965-) 
A casa de Marlene, 2011 

Fotografia digital, 4288px x 2848px 
Acervo pessoal, Belém (PA) 

 

Cerca de um ano após o início desse percurso, esteve em Belém o fotógrafo e 

pesquisador Pedro Vasquez, vindo de Niterói, do Rio de Janeiro. Ele ministrou o 

curso “Desenvolvimento de projetos em fotografia”, nos dias 6, 7 e 8 de julho de 

2012, no Centro Cultural Sesc Boulevard. E falou sobre a necessidade de se 

trabalhar com um tema que se conheça bem e, de preferência, tenha uma real 

conexão com sua vida, sua busca por raízes pessoais e a realização de um trabalho 

que não fosse apenas um bom exercício técnico e sim, uma „viagem espiritual‟. Algo 

de visceral que seria feito de qualquer forma por uma necessidade vital íntima, ainda 

que não encontrasse eco no mundo exterior (informação verbal). Identifiquei-me. 

Pensei nas imagens que estava capturando. Senti-me incentivada. 

Jardim, pátio, sala, corredor, varanda, jardins de inverno, quartos (Figura 4), 

cozinha, sala de televisão e quintal. Fotografava tudo e cada detalhe. Os dias 

passavam e fotografava mais intensamente. E identifico-me com Calvino (1992): 

Qualquer pessoa que você resolva fotografar, ou qualquer coisa, 
você tem que continuar a fotografá-la sempre, só ela, a todas as 
horas do dia e da noite. A fotografia só tem sentido se esgotar todas 
as imagens possíveis [...]. (CALVINO, 1992, p. 62). 
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Figura 4: Suely Nascimento (1965-) 
A casa de Marlene, 2011 

Fotografia digital, 4288px x 2848px 
Acervo pessoal, Belém (PA) 

 

A partir do falecimento do meu pai, a saúde da minha mãe tornou-se delicada. Eu 

sentia enorme vontade de guardar em minha memória a maneira como ela ajeitava a 

casa. E a fotografia foi um dos meios que utilizei para documentar e registar esse 

universo. Ela era alegre, ativa e agregadora. A casa expressava o seu jeito de ser e 

o jeito que se vivia naquele lar. Minha mãe veio a falecer em um curto espaço de 

tempo. Por um momento, a movimentação da máquina fotográfica ficou meio 

suspensa, pairando no ar. Vivenciava as emoções desse instante em meu interior. 

Algum tempo depois, recomecei a fotografar a casa. Fotografava cada ambiente, 

detalhes dos cômodos, árvores do quintal, flores do jardim. Nessa ocasião, pela 

primeira vez, registrei em filme esse território afetivo. Utilizava, assim, mais um 

recurso da máquina que não era só fotográfico. Fazia um poético e delicado passeio 

pelo mundo das memórias afetivas familiares, e gravava. Sentia-me satisfeita com a 

descoberta de mais essa plataforma. Às vezes, quando chovia no quintal, colocava o 

equipamento sobre o parapeito de uma das janelas que davam para essa parte da 

casa e acionava o dispositivo de gravação. Deixava-o funcionando por todo o tempo 

que a água caía sobre a terra em forma de gotas. 

Comecei, também, a capturar o som dos ambientes da casa por meio de um 

pequeno gravador. Ligava-o e deixava-o gravar por horas. Somente o som. 
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Construía, ainda, um diário dessas “capturas” em páginas de cadernos, agendas e 

folhas avulsas. E passei a escrever lembranças ... Pegava dois banquinhos em 

madeira e levava-os para o quintal. Sob a sombra das folhagens de uma goiabeira, 

eu sentava em um deles. Em cima do outro, colocava o computador com a bateria 

carregada. Em meio àquele ambiente repleto do canto dos passarinhos, escrevia 

histórias que estavam dentro de mim, no interior das minhas recordações e das 

vivências sentidas naquele mundo afetivo. 

Vivenciava uma sinestesia, “muitas sensações simultâneas” (BASBAUM, 2012, p. 

246) que, para explicar, o autor acrescenta: “pessoas que, expostas a um estímulo 

relacionado a uma determinada modalidade sensorial, experimentam sensação em 

uma modalidade diversa”, um “intercruzamento entre os sentidos” (BASBAUM, 2012, 

p. 246). Maneira que abracei para trabalhar em meu interior a passagem de minha 

mãe, desta vida terrena para o plano espiritual. 

Esse grande banco de dados, do espaço físico e emocional que vivia, foi sendo 

construído aos poucos, quando eu estava lá e já havia tido os primeiros 

ensinamentos da arte fotográfica. Capturei instantes, virei testemunha dessa 

história. São momentos eternos na minha visão, como o detalhe da entrada da casa 

na Figura 5. Um percurso repleto de significados. Como afirma Ecléa Bosi (2003, p. 

69), “uma história de vida não é feita para ser arquivada ou guardada numa gaveta 

como coisa, mas existe para transformar a cidade onde ela floresceu”, e: 

Em primeiro lugar, a casa materna; tal como aparece nas biografias é 
o centro geométrico do mundo e a cidade cresce a partir dela em 
todas as direções. Dela partem as ruas, as calçadas onde se 
desenrolou nossa vida, o bairro. Sons que voltam, sons que não 
voltam mais, pregões, cantilenas [...]. (BOSI, 2003, p. 69). 
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Figura 5: Suely Nascimento (1965-) 
A casa de Marlene, 2011 

Fotografia digital, 4288px x 2848px 
Acervo pessoal, Belém (PA) 

 

Até meados de 2014, fiz um levantamento de tudo o que havia nesse lar que abrigou 

momentos singulares de quatro gerações. Uma reconstituição de pequenas alegrias 

familiares, uma arqueologia de emoções vividas nessa moradia. Segundo Salles 

(2008, p. 125), “o artista anota, pesquisa, experimenta. Nesse percurso, ele registra 

aquilo que lhe parece necessário sob forma de diários, planos, diagramas, etc”. 

Um dos momentos bem delicados desse percurso foi à época da desconstrução da 

casa. Minhas quatro irmãs e eu iríamos dividir cada lembrança. A rotina do registro 

visual, sonoro e escrito intensificou-se. Procurava objetos, separava, limpava, 

organizava e fotografava. Louças, tecidos, livros ... Arrumava-os sobre a mesa da 

varanda e fotografava, como mostra a Figura 6. Organizava encontros com as 

minhas irmãs e fazíamos a partilha. Momentos únicos, alegres e falantes. 

Normalmente, eram à tarde. Depois, fazíamos uma pausa para o café da tarde. 

Para „reencontrar‟ minha mãe, [...] é preciso que [...] eu reencontre 
em algumas fotos os objetos que ela tinha sobre sua cômoda, uma 
caixa de pó-de-arroz de marfim (eu gostava do ruído da tampa), um 
frasco de cristal bisotado, ou ainda uma cadeira baixa que hoje tenho 
perto de minha cama, ou ainda os tecidos de ráfia que ela dispunha 
sobre o sofá [...]. (BARTHES, 1981, p. 97). 
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Figura 6: Suely Nascimento (1965-) 
A casa de Marlene, 2012 

Fotografia digital, 4288px x 2848px 
Acervo pessoal, Belém (PA) 

 

Chegou o momento da casa. Eram conversas pontuadas por emoções inimagináveis 

embaladas por tantas lembranças. A quarta irmã ficou com a casa que abrigou 

momentos inesquecíveis das nossas vidas. Arrumação e mudança. Limpeza dos 

ambientes. Tudo era fotografado, filmado e gravado. Um último registro. Foto da 

sala. Saí. Tranquei a porta. Passei pelo jardim. Fechei o portão. Levei comigo 

emoções e recordações na minha bagagem de viajante desse tempo. 

É essa pesquisa - de meu processo artístico - que desenvolvo no espaço da 

academia, na linha de pesquisa 1, de poéticas e processos de atuação em artes. E 

Salles (1998) é uma das autoras que me acompanha nesse percurso: 

O processo de criação mostra-se [...] como uma tendência para o 
outro. Está em sua própria essência a necessidade de seu produto 
ser compartilhado [...] A voz do poeta é sempre social [...] A criação é 
um ato comunicativo [...]. (SALLES, 1998, p. 41-42). 

A pesquisa vai ter uma visualidade para abrigar o processo criador do banco de 

dados, produzido de 2011 a 2014. Experiencio a criação do livro de artista, a partir 

de um caderno escolar artesanal que minha mãe construiu para utilizá-lo durante a 

primeira série do curso científico, em meados dos anos 1950. Como Derdyk (2013, 

p. 22) ressalta: “livro de artista [...] é, essencialmente, um espaço poético [...]”. 
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A convivência cotidiana, as conversas barulhentas na cozinha, as risadas, as tardes 

à porta da casa, o café com leite e pão no final da tarde, o som do teclado nas aulas 

de música, as canções, os aniversários, as festas de quinze anos, das colações de 

grau, os chás de panela, os casamentos, os baby chás, os batizados, as novenas ... 

É o que senti vontade de guardar em minha memória afetiva por meio de fotografias, 

vídeos, áudios e escritos. E tudo o mais que há em meu íntimo. 

Gostávamos da casa porque, além de espaçosa e antiga (hoje que 
as casas antigas sucumbem à mais vantajosa liquidação de seus 
materiais), guardava as recordações de nossos bisavós, o avô 
paterno, nossos pais e toda a infância. (CORTÁZAR, 1990, p. 9). 
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