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RESUMO 
O presente artigo pretende explanar as intensidades do processo de memória através de 
uma produção artística pessoal envolta no símbolo casa, visto que a casa é um meio vivo 
que concede margem para possibilidades de rememorações, um dispositivo a ser posto em 
ação. É evidenciada a relação corpo-espaço que se perfaz no ato de habitar um lugar, 
pensando no vínculo presença-ausência, do corpo que ocupa. Desdobra-se o abandono, a 
desocupação e os resquícios que emergem por meio do arquivo e documento. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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SOMMAIRE 
L'article présente un étude sur les intensités de le processus de la mémoire d'après de 
production artistique personnelle qui sont pensés par le symbole de la maison, c'est ta dire 
que la maison est comme une métaphore que mise en place les souvenirs et des possibilités 
qu'on peut évoquer dans un lieu. C'est également mis en évidence la relation corps-espace 
qui fait l'acte d'habiter un lieu. Penser le lien de présence-absence, le corps qu'il occupe. 
Déplie l'abandon, le chômage et les restes émergents dans le fichier et le document. 
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Ato 1: “E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula 

protetora”1
 

A casa é uma pele. É entremeio do corpo e do mundo. É uma criação, uma 

montagem de repetidas camadas de matérias no espaço.  

O artista plástico, escritor, cineasta e compositor brasileiro Nuno Ramos aproxima-se 

desse conceito quando fala sobre a ânsia de arrancar a pele dos materiais que 

envolvem a constituição física da casa.  

Comecei a arrancar a pele das coisas. Queria ver o que havia 
debaixo. Ergui a superfície do assoalho, que saiu inteira, sem 
quebrar. Tive de descascar a pele dos tijolos, aos poucos, com 
paciência. A pele do cimento era a mais fina de todas e a dos 
azulejos refletia como um espelho. Debaixo destas peles parecia 
haver outra pele, idêntica porém enrugada. Retirei mais esta camada 
e o enrugado da superfície aumentou. Fui retirando camadas 
sucessivas, cada vez mais onduladas e acidentadas. (...) Por trás de 
cada pele, portanto, encontrei apenas formas degradadas da pele 
superficial. Ainda que os dados não sejam suficientes, devo concluir 
que esta primeira camada não recobre um interior diferenciado, mas 
é a expressão mais estável deste interior, que a repete 
monotonamente. (RAMOS, 1993, p. 32-33) 

 
É necessário descarnar a superficialidade, a pele, para perceber que a casa é um 

conjunto de matérias constantes, um suporte sólido e acessível, um mecanismo. 

Ato 2: Dentro da casa 
 

Como se desenhados  
Tu 
E o de dentro da casa.  
Entro 
Como se entrasse  
No papel adentro 
 
E sem ser vista  
Rasgo 
Alguns véus e fibras 
 
Sem ser amada  
Pertenço. 
 
Que sobreviva 
O                              
Aroma. Altura. 
E lacerada eu mesma 
 
Que jamais se perceba 
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Umas gotas de sangue na gravura. 
(HILST, 2002, p. 47). 
 

A casa é uma estrutura que ampara via tijolos, concreto, madeira, os corpos que 

nela habitam. Ela por si incita a memória, por sua permanência inerte. 

Transcendendo a descritividade dos aspectos singulares, a casa é a incorporação 

de elementos que se prolongam aos pensamentos, a quimera, as lembranças que 

persistem em momentos temporais distintos: passado, presente e futuro. É ponto de 

contato entre o físico e o utópico, é o alicerce que comporta a morada do começo e 

do fim do corpo                                                                    

                                                 U                           

                                                                            R   

1978, p. 200). É um contorno marcado que segue uma planificação. 

Dentre tantos espaços disponíveis, escolhe-se um pedaço estático para habitar, um 

eixo que abriga uma escolha pessoal, e que nos invade como um lugar relacionado 

à familiaridade, ao senso de pertencimento, como propõe o geógrafo Yi-Fu Tuan 

 Q                                                 -     g     TU N  1983     83    

A familiaridade, que advém do termo família, exorta-nos a uma proposição de lugar 

associado à convivência, com o modo como os seres habitantes se relacionam e 

tornam aquele lugar necessário, sendo então o processo de habitar a casa um meio 

de construção de                             T               O    g     íntimos 

são lugares onde encontramos carinho, onde nossas necessidades fundamentais 

são consi                                            TU N  1983     152    

Ao criar vínculos com uma casa não se contempla somente uma estrutura, o que 

está ali envolvido são outras intensidades como o contato com os objetos inseridos 

em seu interior, pensados para estarem posicionados em determinados espaços e 

escolhidos emotivamente por seus moradores. Os objetos compõem a casa não 

sendo possível desassociá-los desse conjunto e das relações de pertencimento que 

se estabelecem. Eles cedem possibilidades táteis, olfativas que fazem a casa ter 

uma atmosfera própria, íntima e familiar.     

O lar é um lugar íntimo. Pensamos na casa como lar e lugar, mas as 
imagens atraentes do passado são evocadas não tanto pela 
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totalidade do prédio, que somente pode ser visto, como pelos 
elementos e mobiliário, que podem ser tocados e também cheirados. 
(TUAN, 1983. p. 160) 
 

O lar, a casa matriz, constituiu todos os primeiros elos e todas as primeiras 

significâncias. O filósofo e poeta francês, Gaston Bachelard ao discorrer sobre as 

lembranças de nossa casa natal fala na relação estreita que se produz: 

 
Somos o diagrama das funções de habitar aquela casa e todas as 
outras não são mais que variações de um tema fundamental. A 
palavra hábito é uma palavra usada demais para explicar essa 
ligação apaixonada de nosso corpo que não esquece a casa 
inolvidável. (BACHELARD, 1978, p. 207) 
 

A memória se estende a gestualidade do corpo, a experiência está incrustada na 

relação do corpo no espaço. Conhecer e entender o espaço começa em nossos 

corpos para então ressoar no lugar que habitamos. Medimos o espaço pelo nosso 

                                                                        S         

  g       g                      ú                 TU N  1983     203    M       

os primeiros lugares que deixam resíduos indissociáveis no corpo e na mente que 

ficam evidentes quando se passa a habitar outros lugares. É um processo físico 

tornar a casa um lar, leva tempo de convivência e de intimidade.  U           

preenche um refúgio vazio. E as imagens habitam. Todos os cantos são 

                                       R   1978     133   

Uma casa desocupada é um espaço vago, disperso e mudo. Habitar é uma relação 

entre o cheio e o vazio. A partir do momento em que o corpo deixa de residir, de 

preencher um lugar, este passa a ser um espaço indeterminado.  

Ato 3: Derrelição 

Derrelição, termo dissecado na prosa    O       S          de Hilda Hilst: 
 

O que é Derrelição, Ehud? 
vem, vamos procurar juntos, Derrelição Derrelição, aqui está: do 
latim, derelictione, Abandono, é isso, Desamparo, Abandono. Por 
quê?  
porque hoje li essa palavra e fiquei triste 
triste? Mesmo não sabendo o que queria dizer? 
DERRELIÇÃO. Não, não parece triste, talvez porque as duas 
primeiras sílabas lembrem derrota, e lição é sempre muito chato. 
não, não é triste, é até bonita. Desamparo, Abandono, assim é que 
nos deixaste. (HILST, 2001, p. 35-36) 
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Em uma relação de topofilia com a casa de minha avó, produzi a série fotográfica 

 Notas sobre d              2014  N                               dentrei a casa 

depois de 10 anos sem contato algum. Casa nesta em que havia passado grande 

parte da infância estabelecendo uma relação e ligação afetiva, e que hoje se 

encontra em estado de abandono, sem qualquer preocupação de conservação, 

somente entregue ao tempo. Cada detalhe do desgaste é um arquivo, (Figura 1).  

                                   
Figura 1 

Larissa Camnev 
Notas sobre derrelição, 2014 

Fotografia 
Fonte: Acervo pessoal 

As rachaduras surgem como elementos com vida própria (Figura 2), decidem os 

desenhos que tecem, produzindo mapas. Vertem e fluem na parede em sua 

ausência por sustentação buscando se segurar no que está embaixo. A umidade 

que se instalou em partes da casa causou não só paredes estufadas (Figura 3) 

como um cheiro forte de algo inacabado, fluido, em processo. Os estufados 

transcendiam uma respiração cansada, eram rastros ocos permanentes de finas 

cascas de tinta e reboco que ao toque se desfaziam (Figura 4), mudando sua 

materialidade para pó, mas que em contrapartida quando quietas permaneciam 

físicas e pendentes. As cascas de tinta realizavam um movimento de estar e não 

estar, produzindo um estado intermediário, entre dois momentos: o de ainda 

pertencerem a casa e o de não pertencerem mais. 
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Figura 2 

Larissa Camnev 
Notas sobre derrelição, 2014 

Fotografia 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Figura 3 

Larissa Camnev 
Notas sobre derrelição, 2014 

Fotografia 
Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 4 

Larissa Camnev 
Notas sobre derrelição, 2014 

Fotografia 
Fonte: Acervo pessoal 

Nada permanecia funcionando. As portas não se fechavam, sempre se mantinha um 

vão entre a porta e o batente, o encaixe entre o ausente e o presente não acontecia. 

Não havia mais um isolamento de um cômodo por meio do ato de inviabilizar um 

acesso, a casa estava aberta, com todas as suas entradas e saídas disponíveis. Em 

um plano mais verdadeiro, as portas não funcionavam, ou estavam impossibilitadas 

de serem abertas ou a partir do momento que abertas não se fechavam mais.  

É no resquício que emerge memória, naquilo que um dia havia sido uma casa 

(Figura 5). Mesmo não sendo mais um lugar habitado, a casa de minha avó revela: 

sua constituição física é um dispositivo vivo de acesso a reminiscências.   

Esse dispositivo é ativado no momento em que se tem contato direto. Aquilo que 

estava imóvel: ressurge. Isto só é possível graças a uma vivência anterior, através 

da familiaridade e da intimidade que se estabeleceu por uma porção de tempo. A 

casa ou o que resta dela está disponível para este embate. Foi preciso um tempo 

para deslocar meu corpo nesse espaço, fazendo disto uma tentativa de percorrer os 

vincos, os cantos, as fissuras, os contornos da casa para encontrar reconhecimento.  
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Figura 5 

Larissa Camnev 
Notas sobre derrelição, 2014 

Fotografia 
Fonte: Acervo pessoal 

Confrontei uma casa vazia, repleta do nada, carente de pessoas e com vários 

pertences esquecidos, indicando uma anterioridade. Devastada pelo tempo, a casa 

configurava um lugar em que corpos estiveram em transitoriedade, viveram, 

construíram suas memórias, restando apenas resíduos da presença de pessoas. 

Foram dispositivos suficientes para suscitar memória a ausência de objetos e de 

divisões da estrutura da casa que deixaram de existir. Minha postura corporal diante 

dos objetos ou da inexistência deles revelou também essa memória impregnada. 

No devir do processo poético, criar modos de evidenciar acontecimentos passados 

provindos de afetos é um imbricamento entre a rememoração e as imagens 

registradas. Realiza-se assim por meio de uma edificação um conjunto de 

fotografias, vistas pelo viés arquivístico: o documento.  

Documentar e arquivar são ações intrínsecas com a memória. O arquivo é o meio 

entre o documento (o que é conservado e mantido) e o devir (a anamnese que está 

para acontecer). O filósofo francês Michel Foucault define o arquivo em sua obra 

         g      S     : 

O arquivo é, de início, aquilo que pode ser dito, o sistema que rege o 
aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares. Mas 
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o arquivo é, também, o que faz com que todas as coisas ditas não se 
acumulem indefinidamente em uma massa amorfa, não se 
inscrevam, tampouco, em uma linearidade sem rupturas e não 
desapareçam ao simples acaso dos acidentes externos, mas que se 
agrupem em figuras distintas, se componham umas com as outras 
segundo relações múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo 
regularidades específicas (...). (FOUCAULT, 2007, p. 147). 

 
Atento o olhar para a concepção foucaultiana em relação aos arquivos, visto pela 

perspectiva do documento (que advém do arquivo) como monumento. O arquivo-

monumento trás a postura de sempre estar em movimento de criação, o que 

possibilita irromper e atribuir visões em diversos sentidos. A fotografia como arquivo-

monumento transborda a ideia de linguagem como dispositivo documental quando 

atravessada pela arte por meio da individualidade do olhar do outro.  

Contemplo o pensamento: está infiltrado na essência humana guardar e arquivar, 

mas é também insólito o comportamento de conservar mecanismos que acessam a 

memória. Existem diversas intensidades desses mecanismos permanecerem, 

através de fotografias, de objetos, mas a casa é um elemento poético que perdura, 

que ressoa por um longo período,                                               

coisas que d      P                   ?   R MOS  1993     33   

Ato 4: Fecho 

A casa é mecanismo, é dispositivo e o mais temerário: é possibilidade mnemônica, 

pois aflora o que está quieto.  

É um instrumento que desperta a memória por meio da ação arquivística que se 

perfaz no ato de documentar, acumular e preservar marcas. Essa ação é um 

movimento cíclico de retomar, de colocar sob análise e interpretação diversas vezes 

um objeto, por algumas ocorrências, aguçando outro olhar.          Notas sobre 

derrelição            ntativa de meu corpo ler a antiga imagem que morava em mim 

de uma casa repleta de calor afetivo, buscando encontrar nos restos, ligação com o 

passado, recorrendo à memória pessoal.   

A casa transpassa e transita entre dois lados opostos, a concretude física e a ideia 

imaterial. A potência da dessemelhança não prioriza nenhum dos lados, apenas 

afirma que envolto desse objeto existem duas perspectivas que vão além. Uma que 

possui um corpo no espaço e outra que lida com o pensamento, o sonho, a imagem. 
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Produz-se um encontro de ideias metafóricas entre corpo-casa, em que se vê um 

pouco de corpo na casa (em sua corpulência, matéria e âmago) e um pouco de casa 

no corpo (como morada, abrigo e permanência). Sem a manutenção e o cuidado, 

ambos se deterioram por intermédio do tempo, o abandono ocupa. Faz-se alusão à 

pele pelo seu significado: o de revestir corpos tanto orgânicos quanto inorgânicos. A 

pele teima em envolver através de uma membrana o corpo das coisas, tendo como 

incumbência proteger o de dentro.  

A casa está no corpo e o corpo está na casa.  

 

 

Notas 
                                                           
¹ CALCANHOTTO, Adriana. Esquadros. In: CALCANHOTTO, Adriana. Senhas. Rio de Janeiro, 1992. 1 CD. 
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