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RESUMO 
 

Partindo da criação de um livro objeto, esta pesquisa tem o objetivo de mostrar como a                

comunicação se fortalece através da imagem. Considera-se a fotografia não apenas como            

registro da realidade, mas mais do que isso, como vestígio de uma história que está enterrada                

nos arquivos ou guardada nas caixas de sapato e que pode ser narrada por meio de uma                 

arqueologia visual. Utiliza-se como metodologia um processo curatorial de memórias          

pessoais e familiares que foram pensadas por meio da fotobiografia, que segundo Fabiana             

Bruno (2009), é uma tentativa de descobrir e desvendar – camada após camada, imagem após               

imagem – traços e vestígios de emoções, sensibilidades e sentimentos da vida de uma pessoa.               

O produto final é sustentado por alguns conceitos, tais como, velhice, doença de Alzheimer,              

livro objeto, fotografia, memória e comunicação. Essa pesquisa foi guiada pelo caminho do             

afeto e o medo de perder a comunicação com a minha avó.  

Palavras-chave: Alzheimer; Memória; Álbum de fotografia; Fotobiografia; Livro objeto. 
 
 
ABSTRACT/RESUMEN 
 
Starting from the creation of an object book, this research aims to show how communication               

is strengthened through the image. Photography is considered not only as a record of reality,               

but more than that, as a vestige of a story that is buried in the archives or kept in shoe boxes                     

and that can be narrated through visual archeology. The methodology used is a curatorial              

process of personal and family memories that were thought through photobiography, which            

according to Fabiana Bruno (2009), is an attempt to discover and unveil - layer after layer,                

image after image - traces and traces of emotions, sensitivities and feelings of a person's life.                

The final product is supported by some concepts, such as old age, Alzheimer's disease, object               

book, photography, memory and communication. This research was guided by the path of             

affection and the fear of losing communication with my grandmother. 

Keywords/Palabras clave: Alzheimer's; Memory; Photo album; Photobiography; Object        
book. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ideia dessa pesquisa surgiu com uma pergunta feita por minha mãe. Lembro dela              

sentada ao pé da cama enquanto olhávamos algumas fotografias antigas e então me perguntou              

“como vamos fazer para que sua avó Alice lembre quem é você?”. Isso ficou na minha cabeça                 

por alguns dias, pensava que realmente tínhamos que fazer alguma coisa. 

Minha avó foi diagnosticada com Alzheimer há quatro anos e desde então as coisas              

têm mudado, a rotina, os cuidados, o número de visitas em sua casa, a sua alimentação e                 

principalmente a atenção dos filhos e netos com ela, que acabou sendo redobrada. Nesse              

cenário comecei a me atentar para a questão da memória. Não só a perda dela, como é o caso                   

da minha vó, mas também a sua construção e permanência.  

No início do curso de jornalismo, quando cursei a disciplina de fotojornalismo, o              

meu interesse por fotografia aguçou, é como se uma luz tivesse se acendido dentro da minha                

cabeça e tudo aquilo que era ligado a fotografia brilhava mais forte do que o resto. Com os                  

estudos, conheci os outros usos da fotografia e fui atraída principalmente por sua função              

como arquivo fotográfico e registro de uma memória. Boris Kossoy (2001) vai defender esse              

elo ao afirmar que “fotografia é memória e com ela se confunde” (KOSSOY, 2001, p. 156).                

Foi partindo dessa ligação, entre memória e fotografia, que esta pesquisa se estruturou. 

Este memorial aborda o trajeto da criação do produto final do meu trabalho de              

conclusão do curso, um livro objeto. Constitui-se de uma narrativa visual a partir da história e                

dos momentos vividos por mim e minha família em relação à minha avó. Assim, esse               

memorial levanta questões e abre espaço para dúvidas, hesitações e sentimentos.  

Por se tratar de um edital do Pequeno Encontro da Fotografia, optei por expor aqui               

uma parte da pesquisa, de modo que ela se adequasse às normas dispostas. Sendo assim,               

consta aqui os capítulos referentes a fotografia e livro objeto. Assim, essa organização exposta              

foi constituída para que ficasse claro o alicerce que há por trás do produto e o caminho                 

percorrido. 
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2. MEMÓRIA E FOTOGRAFIA 

 
JAZ 

 
Teremos sempre 

- de novo – 
avós bisavós tios 

mãe e pai 
enquanto cultivarmos 

nossos álbuns 
de fotografias 

(Ana Elisa Ribeiro) 

 

Nomeia-se como memória a forma que o nosso cérebro adquire e guarda informações,             

sendo essa considerada uma das funções mais complexas do ser humano. Quando pensamos             

em fotografia e tentamos defini-la, em algum momento a palavra memória vai surgir como              

uma característica. Talvez porque a fotografia se tornou um suporte de memória responsável             

pela sobrevivência de um tempo passado ou talvez porque ela é usada não só como artefato de                 

memória, mas também como um objeto de significado memorial, denominando assim a            

materialidade da fotografia. Segundo Miriam Manini: 

 
Este objeto que carrega um fato, coisa ou pessoa do passado – e cada clique tem seu                 

passado imediatamente criado – insere-se instantaneamente na categoria de objeto          

de memória. Pessoas, grupos, sociedades, povos inteiros poderão reconhecer numa          

fotografia um referente aurático de sua própria história. Na fotografia doméstica, é a             

memória familiar; na fotografia do mundo do trabalho, é a memória institucional; no             

fotojornalismo, é a memória social e política; na fotografia documental, é a memória             

histórica. (MANINI, 2015, p. 5) 

 

Quando falamos na relação de memória e fotografia inevitavelmente também estamos           

falando sobre lembrança e esquecimento. Acostumamos a depender da fotografia para           

rememorar e quase não há mais uma memória dita como “espontânea”, mas sim uma memória               

que é lembrada e usada como rememoração. A fotografia auxilia nessa ação, pois é ela quem                

causa esse exercício de “voltar no tempo”. Olhamos uma foto e lembramos do moletom do               

Piu Piu e Frajola de quando tínhamos 14 anos, ou daquela antiga geladeira vermelha que               

ficava na cozinha, entre tantas outras lembranças. Pierre Nora nos fala dessa memória na              
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fotografia, “... não existe mais o homem-memória, em si mesmo, mas um lugar de memória”               

(NORA, 1993, p. 21). 

Nota-se que a fotografia atrelada a esse lugar de memória está também ligada à               

questão do afeto, o que Kossoy (2007, p. 160) vai chamar de imagens-relicário, essa              

fotografia que nos faz sentir em casa e que provoca naquele que vê um elo afetivo. Esse                 

sentimento está ligado a lembrança e surge desse lugar nomeado memória. Por exemplo, ao              

reconhecer na foto a jabuticabeira como sendo a mesma que tem no quintal de casa, é                

reconhecer muito mais que uma jabuticabeira qualquer, mas é aquela que tem relação emotiva              

e afetiva com sua memória e sua história. Percebe-se, então, como a fotografia puxa esse               

gatilho na memória e provoca uma rememoração vinda com um disparo de sentimentos e              

emoções.  

Lembro que no início dessa pesquisa eu passava muito tempo vendo as fotografias             

que tem em casa e confesso que até decorei o lugar de cada foto. Olhava álbum por álbum e                   

foto por foto. Sentia muita coisa e às vezes sem perceber estava rindo ou então com a face                  

molhada. Recordava-me de momentos passados a partir daquelas fotos, por vezes ficava até             

na dúvida se eu realmente lembrava daquele momento que estava ali registrado ou se era               

aquela imagem criando uma memória que era pra ser minha; um lembrar e esquecer              

constante. Foi então que percebi que isso talvez pudesse ajudar a minha avó com essa ação de                 

ver fotografias antigas e assim essa pesquisa ser muito mais que ajudar ela a não esquecer de                 

mim e da minha família, mas fazê-la lembrar-se dela, de quem ela foi, de quem ela ainda é e                   

de todos aqueles que de alguma forma possuem uma ligação afetiva com ela. Usar a               

fotografia não apenas como objeto que provoca uma lembrança e retorno ao passado, mas              

como algo que cause uma progressão favorável à memória da avó Alice.  

 

3. ÁLBUM DE FAMÍLIA COMO  LIVRO OBJETO 

A fotografia desde o seu surgimento e ao longo dos anos tem possibilitado que toda               

família possa se transformar num objeto-imagem: fotos 3x4, convites de formatura, datas            

comemorativas como batizados, casamentos e aniversários. Com esses objetos-imagens as          

famílias começaram a reuni-los e a criar um acervo familiar próprio, contendo fotos de cada               

membro da família e que, de alguma forma, contam sua história. Há ainda aqueles que               

tiveram a condição de possuir uma câmera fotográfica e com isso o tamanho desse acervo é                
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muito maior do que de outros, carregado de fotografias não só com fotos 3x4 e de                

aniversários, mas mais do que isso, com registros do cotidiano e da vida.  

Tempos atrás, um fator externo responsável por influenciar na compra de uma câmera             

fotográfica foi as propagandas, sobretudo da marca Kodak. Seus comerciais reforçaram a            

importância de registrar os momentos em família e frases como “Conte sua história. Conte              

com Kodak” ou “Kodak, cada momento um grande acontecimento”, propagandas que           

contavam com imagens de uma família feliz e unida, e que, portanto, causaram uma              

repercussão positiva. Há sobretudo a necessidade de se confirmar uma experiência vivida por             

meio da fotografia e que segundo Sontag (2002, p.19), isso é fruto de um consumismo               

estético estimulado pelas sociedades industriais e que transformou os cidadãos em           

dependentes de imagens. A autora também diz sobre essas fotografias de família            

representarem uma realidade maquiada, pois eram fotografados de modo que aquilo que fosse             

visto caracterizasse como uma família perfeita. Segundo Sontag:  

Por meio de fotos, cada família constrói uma crônica visual de si mesma — um               

conjunto portátil de imagens que dá testemunho da sua coesão. Pouco importam as             

atividades fotografadas, contanto que as fotos sejam tiradas e estimadas. A           

fotografia se torna um rito da vida em família exatamente quando, nos países em              

industrialização na Europa e na América, a própria instituição da família começa a             

sofrer uma reformulação radical. Ao mesmo tempo que essa unidade claustrofóbica,           

a família nuclear, era talhada de um bloco familiar muito maior, a fotografia se              

desenvolvia para celebrar, e reafirmar simbolicamente, a continuidade ameaçada e a           

decrescente amplitude da vida familiar. (SONTAG, 2004, p. 11). 

O cotidiano, presente nas fotos, geralmente é possível de ser narrado por alguém que              

compõem aquele núcleo familiar, mesmo que de forma não linear. Nos registros que             

constituem esse acervo familiar estão quase sempre aquilo que se deseja lembrar e é esse um                

dos motivos da existência dessas fotografias: feitas para serem guardadas como uma espécie             

de arquivo. Nota-se, portanto, um tipo de ritual acerca do álbum de família - olhar o álbum e                  

mostrá-lo para alguém - como um culto familiar que às vezes é solitário e às vezes é dividido                  

com todos da família, conduzido por emoções e sentimentos provocados por essas fotos.             

Kossoy (2012, p. 112) em relação às fotografias nos álbuns diz que: “Estamos envolvidos              

afetivamente com os conteúdos dessas imagens; elas nos dizem respeito e nos mostram como              

éramos, como eram nossos familiares e amigos”. 

Quando um álbum de família - chamo de álbum de família o conjunto de fotos, postas                
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em determinado material, de um grupo ligado por laços afetivos e acervos fotográficos desse              

mesmo grupo - é revisitado, aquele que realiza tal ação é envolvido pela rememoração.              

Recorda-se de momentos passados, como se tirasse pouco a pouco uma lembrança de dentro              

da memória, como afirma Michel de Oliveira (2016, p. 63): “Recordar é como desenrolar os               

fios de uma meada. A tessitura rememorativa é feita de vários fios que se entrelaçam e se                 

entrecruzam, por vezes desenrolando de forma linear, outras vezes esbarrando em nós que põe              

a memória à prova.”  

Outra característica sobre o álbum é o fato dele ser feito para ser falado, contado,               

narrado. Conforme Armando Silva (2008, p.38 ) “o álbum é a foto apenas pela metade, a                

outra metade se deve a quem o coleciona e o conta.”. Não possui uma temporalidade               

cronológica, mas sim uma temporalidade afetiva. Essas fotos que estão nos álbuns vão             

ganhando sentidos por aqueles que narram a história, criando assim uma relação íntima e que               

altera essa percepção da temporalidade misturando lembranças, fatos e ficção. Ainda segunda            

Silva: 

Quando a família abre o álbum para contá-lo, reinstala ali mesmo seu imaginário de              

eternidade, evocando o tempo passado em um presente contínuo; como se estivesse            

ocorrendo agora, sem intervalo entre o antes e o presente. Quando o fecha, retorna à               

máxima irrevogável e à única verdade possível: todo o tempo passado está perdido             

para sempre (SILVA, 2008, p. 39).  

 

No início deste ano, a avó Alice esteve em casa. Já era tarde da noite e nós acabamos                  

por pegar alguns álbuns para mostrar à ela. A ação quem fez foi minha mãe, eu fiquei sentada                  

ao seu lado para melhor perceber quais seriam suas reações. Ela, igual eu no início da                

pesquisa, olhava álbum por álbum e foto por foto. Com calma e atenta aos detalhes. Usava o                 

seu dedo indicador para apontar e fazer perguntas do tipo: “Como chama mesmo essa              

menina?”, ou exclamar espontaneamente: “Nossa olha a gente na roça”, “Eu lembro desse             

dia”, “Larissa você era tão pequenininha”, “Olha eu!”. De imediato percebi que fazer um              

álbum para ela causaria, de alguma forma, um efeito positivo em sua memória. 
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Figura 1: Fotografia da minha avó olhando um álbum de fotografia, fevereiro de 2020 

 
Fonte: Inês Oliveira (minha mãe) 

 

Paralelo ao álbum de fotografia, vamos falar sobre livro de artista e livro objeto. Vale               

esclarecer, desde já, que o livro de artista não é um livro pessoal de um artista e também não é                    

um livro de artes, mas é o livro como objeto artístico. Teve seu surgimento datado por volta                 

da década de 60, quando os artistas começaram a buscar novas formas de interagir com o                

universo da arte rompendo com as barreiras que as galerias criavam em relação às exibições e                

acessos. Em uma entrevista concedida a rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,               

Paulo Silveira diz: 

É o livro em que o artista é o autor, mas o que significa essa autoria? É uma autoria                   

de conteúdo ou autoria na conformação de um livro, autoria na elaboração de uma              

forma específica? Isso faz com que o livro de artista tenha múltiplas formas, desde              

um livro puramente textual até um livro escultórico, um livro objeto, um livro de              

parede e toda essa gama de produtos são estudados pelas artes.  (SILVEIRA, 2016) 

 

Pode-se dizer que o livro de artista não possui uma forma fixa e nem um limite, mas                 

que ele excede os padrões funcionais de “livro”, explora a sua visualidade, tatilidade e              

espacialidade. É visto como um suporte artístico por ele mesmo, sendo um espaço de livre               

experimentação e criação; um objeto que se relaciona com aquele que vê, não sendo apenas               

um objeto de contemplação mas mais do que isso, lê-se sua plasticidade. De acordo com               

Paulo Silveira “nem todo livro de artista é um livro-objeto, mas certamente todo livro objeto é                
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um livro de artista” (SILVEIRA, 2008, p.77). 

Nos livros de artista as imagens não são um suplemento do texto, mas fazem parte do                

texto, por vezes, são o que há de texto, criando uma escrita visual. Para Paulo Silveira (2013),                 

todo livro fotográfico é também um livro de artista, partindo do princípio que todo fotógrafo é                

um artista e um comunicador. Neste caso é preciso pensar a fotografia como integrante de um                

processo de linguagens que compõem um livro, sendo este livro parte de um tecido maior,               

constituído por páginas, imagens, narrativas e o próprio ato de folhear. Mas se caso essas               

fotografias fazem parte ou têm função de catálogo e portfólio, a classificação se altera.  

A ideia de criar um álbum de fotografia como um livro objeto, que se enquadra nas                

características de livro de artista, partiu da insegurança sobre o formato um tanto quanto              

restrito que compreende os álbuns de fotografia clássicos e comumente conhecidos. Notamos            

que aquilo que faria a minha avó trabalhar a sua memória deveria ser mais completo,               

divergente e múltiplo. A foto como parte de um álbum de fotografia, que é dono de uma                 

narrativa dita como cronológica, não seria suficiente para contar a história da minha família à               

minha avó, doente de Alzheimer. Os estímulos de memória e afeto precisam ser causados por               

outros elementos que complementam a fotografia. Foi assim, então, que pensamos o álbum de              

fotografia como livro objeto levando em consideração as suas características inerentes e suas             

possibilidades de motivar o tato, olfato, visão, memória, entre outros.  

Considerar o álbum de fotografia como um livro objeto que vai estar na casa da avó                

Alice para que ela desfrute dele de todas as formas possíveis. Simbolicamente, é isso o que o                 

álbum muitas vezes significa e revela na casa das famílias: um objeto familiar e único.  

 

3.1 FOTOBIOGRAFIA 

A fotobiografia foi decisiva para que criássemos a narrativa do livro objeto. Segundo             

Fabiana Bruno (2006, p. 08): “a fotobiografia é a tentativa de descobrir e desvendar os               

fragmentos de uma pessoa”. O estudo acerca da fotobiografia considera a imagem não só              

como um objeto visual, mas mais do que isso, como um acontecimento que une o verbal e                 

visual, permitindo a criação de uma cronologia visual de imagens e palavras que dependem              

um do outro para reverberar sentido. Fabiana Bruno vai dizer que: 

[...] o termo fotobiografia é empregado para remeter a um conceito alinhado a             

espaço da pesquisa – pequeno encontro da fotografia – 7ª edição – Olinda, PE – 15 a 19/03/2021 



 

 
narrativas humanas, e que por sua vez, movimenta-se para além da utilização            

unicamente descritiva ou ilustrativa da imagem fotográfica, nos convidando a pensar           

na existência de histórias visuais, que têm como origem camadas de significações,            

quer seja de memórias, de imaginação, quer sejam de descobertas imagéticas. Uma            

espécie de arqueologia visual de histórias de vida. (BRUNO, 2006, p. 02) 

De acordo com o Manifesto da Fotobiografia (MORA e NORI, 1983), a fotografia se              

tornou “amplificadora de existência” e uma “ponte entre o passado e o presente e o contexto                

do momento fotograficamente imobilizado”. Pensando, então, a fotografia como material,          

além da representação de uma vida é também a escolha e o modo de contar sobre essa vida,                  

pois revela não só memórias pessoais como coletivas. Notamos como a fotobiografia é aliada              

e/ou criadora de uma narrativa visual, capaz de nos mostrar detalhes exclusivos de um              

cotidiano e de uma vida.  

Segundo Mariana Meirelles (2016, p.03), “a fotobiografia é vista como um território            

epifânico, revelador de existências, desencadeadora de reflexões e narrativas sobre a vida e             

cultura dos sujeitos e de seus respectivos contextos”. É como se a fotobiografia se tornasse,               

ainda segundo Mariana Meirelles (2016), uma fonte autorreferencial, que revela uma história            

e um contexto, pouco a pouco, de modo esclarecedor e íntimo.  

 Esse livro objeto tem sua origem muito mais ligada ao medo do que qualquer outra               

coisa. Um medo particular meu, da vó Alice se esquecer dela, de mim ou da minha família.                 

Criar um livro objeto com características de um álbum de fotografia e caráter fotobiográfico              

está ligado com a minha intenção de profundidade no que diz respeito à memória. O livro                

objeto poderia ser somente um álbum fotográfico, por exemplo, e até tentamos que fosse. Mas               

chegamos a conclusão que faltava algo, o álbum por si só não era suficiente e não causava o                  

impacto visual devido, quem dirá à avó Alice. Foi então que compreendemos o papel              

fundamental da fotobiografia. Parte daquilo que a lente de uma câmera não foi capaz de               

captar ou que não diz tanto, poderia de alguma forma ser completado pela escrita, já que ela é                  

capaz de não só acrescentar informações e dados para um registro fotográfico e uma história               

contada, mas é também capaz de abrir uma imagem, como se estivesse fazendo uma              

descamação da fotografia, comunicando e informando tudo que pode ou o máximo que pode              

para aquele que vê.  

Nessa combinação, do visual e do verbal, que diz respeito a fotobiografia, tomamos             

cuidado quanto a seleção de tudo aquilo que estaria presente no livro objeto, uma preocupação               
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diante da narrativa a ser criada. O que fizemos, então, foi elaborar uma montagem pensando               

que ela viria a se tornar não só uma arqueologia, mas um tipo de gaveta organizada na casa de                   

vó. Segundo Fabiana Bruno: 

“O que, então, será essencial observar é, a maneira como se dará a montagem - ora                

através de imagens, ora de palavras ou de ambas – e o modo cognitivo e a dimensão                 

estética de cada um desses suportes oferecidos em “termos” e “figuras” de eclosão,             

construção e configuração dessas “histórias de vida”. (BRUNO, 2010, p. 05) 

No próximo capítulo vamos falar sobre a criação do álbum de fotografia como o livro               

objeto. O nosso percurso até aqui, principalmente nessa parte teórica, foi mostrar tudo aquilo              

que está por trás desse produto. O porquê de algumas escolhas, o esclarecimento de outras e                

principalmente, a nossa intenção com esse produto. 

 

4. CRIANDO UM ÁLBUM DE FOTOGRAFIA COMO LIVRO OBJETO 

Ao iniciar essa pesquisa, o formato do produto final ainda era incerto. Estávamos em              

dúvida se ele seria uma produção audiovisual, um ensaio fotográfico, uma monografia ou             

outro tipo. Foi somente no decorrer da pesquisa que decidimos pelo livro objeto em formato               

de álbum de fotografia. Ao elaborar um primeiro esboço, uma boneca do produto final,              

deparamos com diversas questões que nos fizeram repensar sobre as escolhas referentes ao             

produto, o que realmente havia funcionado e aquilo que deveria ser deixado de lado. Essa               

primeira boneca foi crucial para enxergarmos e estabelecermos algumas decisões, como por            

exemplo, o tamanho do papel a ser usado, as dimensões das fotografias, a linguagem visual, a                

linguagem verbal, encadernação, fontes, símbolos, entre outros. Foi também com essa boneca            

que compreendemos a necessidade que as fotografias ali expostas tinham de serem            

complementadas com palavras, uma espécie de legenda para que a avó Alice compreendesse             

aquilo que está ali exposto.  

 

O processo de pesquisa e criação estruturou-se em oito partes sendo elas:  
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● Ideia  

● Curadoria das fotos que há em casa 

● Pesquisa teórica  

● Observação e convivência com minha avó  

● Elaboração da narrativa visual no formato digital 

● Revelação das fotografias  

● Montagem do produto físico  

● Finalização  

 
 4.1 ESTRUTURA E MATERIALIDADE 
 

A estrutura e a materialidade deste álbum foram pensadas de modo que melhor se              

adequassem à condição da minha avó, desde o tipo de papel até a escolha das fotografias. De                 

início precisávamos pensar em um álbum que fosse diferente daquele dito como “tradicional”,             

pois era preciso que ele conseguisse contar uma história ao mesmo tempo que provocasse a               

rememoração e também fosse confortável de segurar, folhear e ver.  

Assim sendo, estabelecemos algumas características que moldaram a personalidade         

desse livro objeto em formato de álbum. A escolha pelo uso do papel 30x30cm foi para que o                  

tamanho e as páginas do álbum ficassem confortáveis para que a avó Alice consiga segurar,               

manusear e não o perca pelas mãos. Este também é o tamanho normalmente utilizado nas               

criações de scrapbook, visto que ele possui uma grande área livre para criação, desde colagens               

a escritos, diferentemente de álbuns 10x15 ou folhas tamanho A4. Assim, com esse espaço              

livre, foi possível usar diferentes formatos na colagem das fotografias sem precisar seguir um              

padrão único. Outra característica sobre a materialidade do papel é sua gramatura de 180g, de               

forma que esse papel utilizado fosse firme o suficiente para aguentar as fotografias e também               

resistir a dobras e amassados que possivelmente surgirão com o tempo.  
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Figura 2: Álbum 

 
Fonte: Larissa Helena 

A narrativa visual presente no álbum segue uma ordem cronológica da história da             

minha família. Mas antes dela começar, a primeira coisa que se vê são fotos em formato 3x4                 

de nós familiares - eu, meus pais, irmãs, tios, primos, tias avós e bisavós - com a intenção de                   

introduzir para minha avó o rosto de todos nós de modo que afete a sua memória e ela consiga                   

não só rememorar dessas pessoas mas também estabelecer uma ponte com o que ainda virá a                

ser mostrado nas próximas páginas.  

Figura 3 fotos 3x4 

 
Fonte: Larissa Helena 

 

Após isso, a narrativa inicia-se mostrando os meus pais com fotografias deles            

solteiros, namorando e até o dia do casamento. Em seguida, o nascimento da minha irmã mais                
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velha, Amanda, depois o meu e por fim a minha irmã mais nova, Livia. Assim, a narrativa                 

segue uma linha cronológica até os dias atuais e é representada por fotografias ditas como               

antigas e atuais.  

Figura 4: Casamento dos meus pais 

 
Fonte: Larissa Helena  

 
Figura 5: Dias atuais 

 
Fonte: Larissa Helena 

 

Diferentemente da primeira boneca, nesse produto final foi acrescentado dados e           

legendas que complementam as informações para minha avó, como o nome daquele que está              

na foto, data e até o que foi fotografado. Por exemplo, as fotografias da Folia de Reis que                  

tiveram uma legenda dizendo “Folia de Reis”, e que pode até parecer bobo ou irrelevante para                
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quem vê, mas para avó Alice pode ser essencial para a rememoração desse acontecimento.              

Atado a isso, outro recurso visual presente no álbum foi a presença de certidões de               

nascimento e certidão de casamento distribuídas em algumas páginas e imersas na narrativa,             

de maneira que agregassem mais informações para que minha avó se lembre de tal              

acontecimento.  

Figura 6: Foto e legenda Folia de Reis 

 
Fonte: Larissa Helena  

Figura 7: Certidão de casamento

 
Fonte: Larissa Helena  

 

Ainda um outro recurso visual presente no álbum é o marcador de páginas que foi               

inspirado naquelas “capinhas” de guardar foto 3x4 e que contém fotografias de cada membro              
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da família e seus respectivos nomes, além disso, é num formato sanfona, ou seja, as               

fotografias estão coladas umas nas outras e assim não há o perigo da avó Alice perder. Ele é                  

possível de ser aberto e tocado em qualquer momento de visualização do álbum, visto que ele                

é móvel e sustentado por uma fita. 

Figura 8: marcador de página  

 
Fonte: Larissa Helena  

Figura 9: marcador de página formato sanfona

 
Fonte: Larissa Helena  

 

Além dessas características há outras submersas no álbum e que possuem           

particularidades afetivas e sensitivas, como por exemplo, em algumas páginas pode-se sentir            

um aroma de café, posto ali em razão da avó Alice ter, para mim, esse cheiro e também por                   

ser esse o cheiro que sinto quando vou a casa dela. Outra característica é a cor da capa ser                   

verde, pois esta é a cor favorita da minha avó e que ela sempre faz questão de dizer ou                   
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comentar a respeito caso alguém perto dela esteja vestindo algo nessa cor. A capa também é                

feita em um tecido aveludado com a intenção de aguçar os sentidos da avó Alice, em sua                 

tatialidade.  
 

Figura 10: capa verde musgo 

  
Fonte: Larissa Helena  

 

Figura 11: folha manchada com café

 
Fonte: Larissa Helena 

 

Um outro aspecto é a capa interna que possui o desenho de uma cebolinha. Minha avó,                

apesar do Alzheimer, toda vez que me vê lembra de um momento típico da minha infância,                

em que eu enfiava a cabeça na janela da cozinha e gritava alto pra ela: “Vovó, sem ceboinha”.                  

Naquela idade além de falar errado eu não gostava de quando a comida tinha muita cebolinha.                
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Ainda hoje, quase 20 anos depois, sempre que estamos juntas ela conta essa história, da               

gargalhada e diz que tem saudade daquela época. E eu aprendi, devido a ela, a gostar de                 

cebolinha na comida. 

 
Figura 12: desenho cebolinha 

 
Fonte: Larissa Helena 

 

Por fim, nas últimas páginas do álbum há um envelope contendo cinco cartas escritas              

por cada um da minha família - eu, minha mãe, meu pai e minhas duas irmãs - e nelas                   

contamos sobre quem somos hoje, o que fazemos, onde moramos e coisas do tipo. A intenção                

com essas cartas é de conseguir trazer para a minha avó a nossa realidade de hoje, de quem                  

somos, independentemente dela conseguir guardar essa lembrança só por alguns minutos. 

Cuidar de alguém com Alzheimer nos faz aprender a contar a mesma histórias diversas              

vezes, a repetir a mesma frase até cansar e de dizer quem é você a cada duas horas. Apesar                   

disso, continuarei dizendo pra avó Alice quem sou eu, de todos os jeitos possíveis e quantas                

vezes forem preciso.  
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Figura 13: envelope com cartas 

 
Fonte: Larissa Helena 

 

Mesmo que eu tenha finalizado o álbum, a pesquisa e a funcionalidade 
dele continuam e se perpetuam. 

Figura 15: álbum de fotografia 1/5

 
Fonte: Larissa Helena 
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Figura 16: álbum de fotografia 2/5

Fonte: Larissa Helena 

Figura 17: álbum de fotografia 3/5

Fonte: Larissa Helena  
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Figura 18: álbum de fotografia 4/5

Fonte: Larissa Helena 

 Figura 19: álbum de fotografia 5/5

 

Fonte: Larissa Helena 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A escolha por uma narrativa fotobiográfica deu-se desde quando a pesquisa percorreu            

os estudos de Proust, Sontag e Kossoy, pois tratam dessa união entre fotografia e memória e                

foi isso que nos chamou atenção, a questão da memória tão entrelaçada com a fotografia,               

transformando-a num artefato, amuleto. A memória e a fotografia possuem essa relação tão             

própria e intrínseca, e mesmo que tal lembrança pareça não existir mais, a fotografia como               

registro continua a existir e a carregar uma memória - gravada nesta fotografia. Assim,              

notamos a potência da fotografia para lutar contra o Alzheimer da avó Alice e capaz de                

provocar a rememoração.  

Para encontrar uma resposta à pergunta da minha mãe, do início, foi inevitável que eu               

não me envolvesse emocionalmente com a pesquisa. Embora tenha aprendido a enxergar o             

Alzheimer em outras situações, diferente do que eu vivencio com a minha avó, e abrir os                

olhos para as inúmeras possibilidades de lidar com a doença, ainda assim, o Alzheimer              

continua com a sua singularidade de ser uma doença doída e ingrata para a pessoa que tem e                  

para os que a amam. 

Ao pensar o álbum de fotografia como livro objeto, destacamos a fotografia como             

protagonista por ser ela quem comunica e desperta a memória, apesar de não atuar sozinha,               

pois tem a ajuda de todas as outras características táteis e olfativas que aqui foram cruciais                

para a ação do rememorar. E é por isso que o livro objeto é mais do que um álbum de                    

fotografia, ele é também um objeto de memória que tem cheiro, tem cor, tem toque e tem algo                  

para comunicar com remetente específico - a avó Alice.  
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