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RESUMO 
Abordo aqui a recorrência da representação de assuntos relacionados à casa, entendida como 
imagem e como conceito, ao longo de meu processo de criação artística. Procuro investigar 
como o retorno desses elementos contribui para a criação de uma narrativa e de que maneira o 
processo de acúmulo transforma o sentido de cada trabalho. Identifico em certas situações e 
imagens o conceito do “estranho”, de Sigmund Freud, e também algumas noções sobre o 
fantástico. Busco, por fim, relacionar o relato dos meus trabalhos à história das imagens e ao 
conceito de memória para o historiador Walter Benjamin, na medida em que opero a partir da 
justaposição e do anacronismo.  
 
PALAVRA-CHAVE 
Casa, recorrência, memória, estranho, anacronismo.   
 
 
ABSTRACT 
This article is about the recurrence of subjects related to the house, as image and as concept, 
inside my own process of creation. The investigation is about how the return of the same 
situations contribute to the creation of a narrative and in what way does the process of 
accumulation transform the meaning of each image. It is identified, in certain situations, the 
concept of the uncanny, of Sigmund Freud, as well as some ideas related to the magical-
realism. At the end, the work is related with the history of the images and to the concept of 
memory of Walter Benjamin, seen that my process operates through juxtaposition and 
anachronism.   
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A história que irei apresentar aqui não possui começo nem fim1.  O seu começo é a 

própria ausência de um começo. São situações que vão e voltam no tempo, sendo 

difícil estabelecer uma ordem cronológica de s eventos. Trata-se de uma história feita 

por meio da recorrência de fragmentos de naturezas distintas, imagens, situações e 

acontecimentos que se acumulam de forma a construir uma espécie de narrativa 

fantástica. E é em torno da casa que esses fragmentos se acumulam (fig. 1). A casa 

singular, familiar e ao mesmo tempo estranha. A casa que é conceito, lugar e imagem. 

Uma casa que sobrevive ao tempo, sem porta de entrada, nem porta de saída. Um 

espaço fechado, finito, e que justamente por ser finito, torna-se infinito, pois dela 

sempre podemos esperar sair2. A partir dessa casa, é que inicio a contar a presente 

história.  

 

Fig. 1: Desenho da casa (vista de fora).  
Fonte: reparos constantes, Luis Larocca, 2016.  

Imagens do arquivo do artista.  
 
 

 

 



 

 
SANTOS, Luis Henrique Larocca. Reparos constantes, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, 2017. p.1180-1195. 

1182 

Capítulo 1 

Em agosto de 2013, ao chegar para uma visita na casa de minha avó, fui avisado por 

ela, antes mesmo de abrir o portão, que o assoalho de um dos quartos do andar de 

cima havia aberto um buraco. Subindo as escadas, encontrei meu avô debruçado sobre 

o chão, tentando organizar em pequenas pilhas os tacos que haviam se soltado.  

Enquanto ele tentava me explicar a origem da infiltração, algo envolvendo o telhado, 

uma pedra e uma rachadura minúscula em uma das telhas, fui tomado por um 

sentimento estranho de déjà-vu, uma sensação de que eu já tinha presenciado aquela 

cena antes. Incapaz de lembrar exatamente o quê era, deixei o sentimento de lado, 

coloquei minha mochila em um canto e fui ajudar a juntar os tacos do chão junto a meu 

avô. Passei a tarde toda o ajudando a organizar os tacos no canto do quarto e quanto 

mais tacos eu empilhava, cada vez mais me invadia aquele sentimento estranho. Tinha 

outros compromissos para fazer naquele dia, mas sabia que se deixasse os tacos de 

lado por um instante sequer todo aquele sentimento me escaparia.   

 
Fig. 2: Fotografias e anotações do artista. 

Fonte: reparos constantes, Luis Larocca, 2016.  
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Imagens do arquivo do artista. 

O motivo que estava me causando aquela sensação de familiaridade na cena do 

assoalho descolado, provocando aquele estranhamento, era porque aquela cena se 

assemelhava muito a um trabalho que havia realizado em 2011, enquanto ainda estava 

na faculdade de arte (fig. 2). Naquele momento, utilizei tacos de madeira para construir 

um tablado, sobre o qual enfileirei cópias em gesso de cachorrinhos em miniatura, que 

pertenceram a casa em que vivi com meus pais durante a infância. 

A infiltração na casa de minha avó descolou uma quantidade muito próxima de tacos - 

se não a mesma - da quantidade que eu havia utilizado para construir o trabalho da 

faculdade dois anos antes. Por isso não se tratava de apenas uma memória reavivada, 

mas de uma coincidência estranha e quase absurda. Quais as chances de a mesma 

quantidade de tacos que eu havia utilizado em um trabalho passado ser descolada do 

assoalho da casa de minha avó, dois anos depois do ocorrido? 

 

Fig. 3: Fotografia e anotações do artista. 
Fonte: reparos constantes, Luis Larocca, 2016.  
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Imagens do arquivo do artista. 

Capítulo 2 

Em março de 2014, por volta de um ano depois do acontecimento da infiltração, outro 

acontecimento tornou a ligação dos fatos ainda mais curiosa. Depois de encontrar um 

anúncio na internet, decidi sair da casa de meus pais e ir morar em uma república com 

mais quatro pessoas. Meu quarto passou a ser um quartinho bem pequeno, sem 

janelas e um metro e meio de parede (fig. 3). Havia cabide sobre a cama, um armarinho 

no espaço sobre a porta e uma prateleira de arame em outra parede. Havia também: 

uma cama, um cabide de chão, um armarinho com três gavetas, onde eu pude guardar 

todas as minhas coisas durante um ano inteiro.  

Depois de alguns meses vivendo ali, perguntando-me sobre o que havia me levado 

para aquele lugar, comecei a perceber um fato curioso.  Tal como o descolamento dos 

tacos da casa de minha avó, que abriu um buraco no chão do quarto do andar de cima, 

o tamanho do quartinho em que eu estava morando tinha uma quantidade muito 

próxima de tacos de madeira. Era também uma quantidade muito próxima de tacos da 

instalação que exibi em 2011, o que me fez começar a criar toda uma explicação para 

aquele ocorrido. Era como se os tacos tivessem se soltado de um lugar e se deslocado 

para outro, e tal como uma coincidência do destino, transportaram-me junto para aquela 

casa.  Apesar de não ser uma pessoa que acredita muito em coisas do destino, não 

pude deixar de fazer essas ligações, afinal os tacos estavam atravessando o meu 

caminho de uma maneira que eu não podia evitar.  

Os acontecimentos que eu estava presenciando, tal como a relação entre o quartinho e 

o descolamento dos tacos em uma infiltração ocorrida dois anos antes, estavam 

justamente neste lugar entre o real e o fantástico, uma vez que surgiam a partir de 

situações banais do cotidiano. Freud (1996)  afirma que uma situação apenas fantástica 

não seria o suficiente para causar o sentimento do estranho3. Para isso, é preciso que, 

de alguma forma, os limites entre o fantástico e o real sejam confundidos:  

Refiro-me a que um estranho efeito se apresenta quando se extingue a 
distinção entre imaginação e realidade, como quando algo que até então 
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considerávamos imaginário surge diante de nós na realidade, ou quando 
um símbolo assume as plenas funções da coisa que simboliza, e assim 
por diante. (FREUD, 1996, p. 261) 

Desse modo, a recorrência de situações extremamente parecidas estaria, segundo 

Freud (1996), muito relacionada ao que seria uma característica da própria natureza 

dos sentidos, uma compulsão à repetição própria da mente inconsciente, muito 

presente nos devaneios e nos sonhos.  

Começo então a pensar na recorrência dessas imagens e situações como uma 

possibilidade de pesquisa e resposta para todas as minhas inquietações. Inicio, assim, 

um processo de associação, criação e coleta de outras imagens, às vezes provenientes 

de situações banais como a do assoalho descolado, que acabam se tornando cada vez 

mais presentes em meu cotidiano. Esses procedimentos aproximam a pesquisa de uma 

possível poética do arquivo, em que o processo se torna mais importante que o 

resultado, até porque nunca se chega a um resultado final, a uma resposta (DA 

COSTA, 2012). O interesse reside justamente nos deslocamentos provocados a partir 

das mudanças de contextos, procurando entender como o acúmulo altera o sentido do 

trabalho como um todo. 

Capítulo 3 

Em uma viagem para o Chile, em janeiro de 2013 (fig. 4), deparei-me com a cena de 

um cachorro deitado próximo a uma fita vermelha, ativando conexões com a memória 

de outras situações que já tinha presenciado. Ao observar a cena, entendi o cão como 

uma recorrência da ideia da casa, por seu caráter doméstico e a relação simbólica que 

o animal estabelece com o espaço familiar. A recorrência acontece pelo elemento do 

chão, uma vez que a calçada se relaciona ao taco, ambos remetendo a ideia de lugar. 

Ao analisar a imagem, é possível identificar um “x”, formado pelo cruzamento da fita 

vermelha com a marca que aparece como resquício de outra fita ali antes colada. Além 

da simbólica letra alfabética, o “x” é um signo comumente usado para designar um 

lugar, especificar um ponto ou fazer uma escolha entre múltiplas.  
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O cachorro da fotografia também remete ao cão-miniatura utilizado na instalação (fig. 

2).  Ao contrário deste, que representa uma raça de cão específico, aquele parece mais 

se tratar de um vira-lata. Mesmo tratando-se de um animal vivo, a posição do cão em 

relação a fita vermelha sugere uma leitura contrária, que contribui para o caráter 

enigmático da cena. Logo, a identificação dos mesmos elementos - cão, casa, piso - em 

imagens e situações aparentemente aleatórias, passa a alimentar cada vez mais o 

processo de criação, tornando-o compulsório, na medida em que provoca uma busca 

incessante por relações entre o trabalho e tudo o que o envolve.  

 

Fig. 4: Fotografia de uma viagem para o Chile e anotações pessoais.  
Fonte: reparos constantes, Luis Larocca, 2016. 

Imagens do arquivo do artista. 

 

Nesse ponto, interessa-me pensar nessa memória que se deixa alterar por situações 

vividas no presente, ou até mesmo situações imaginadas, que ainda não foram vividas. 

Essa noção se aproxima da poética de Bachelard (1998), que entende a casa como 

esse espaço ativador não só de uma lembrança do passado, mas também uma porta 

para o sonho e para a imaginação: 
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É necessário mostrar que a casa é um dos maiores poderes de 
integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do 
homem. Nessa integração, o princípio que faz a ligação é o devaneio. O 
passado, o presente e o futuro dão a casa dinamismos diferentes, 
dinamismos que frequentemente intervém, às vezes se opondo, às 
vezes estimulando-se um ao outro. (BACHELARD, 1998, p. 201) 

A casa, nesse sentido, se apresenta como elemento unificador, como o lugar por onde 

todos esses fragmentos de lembrança recorrentes irão se sobrepor, em diversos 

momentos e das mais variadas formas. Não é pura memória do passado, mas o lugar 

onde a memória poderá se se transformar. Um lugar possível onde o tempo e o espaço 

se encontram para instaurar um mundo fantástico, onde tudo é possível.  

 

Fig. 5: Carta à imobiliária.  
Fonte: reparos constantes, Luis Larocca, 2016. 

Imagens do arquivo do artista. 

 

Capítulo 4 
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Em setembro de 2015, dois anos depois da infiltração na casa do avô, uma tempestade 

voltou a deslocar as telhas de lugar, dessa vez, do telhado de uma outra casa, um 

sobrado em que fui morar depois de sair da república. As goteiras logo começaram a se 

multiplicar por todos os cômodos, molhando o piso de madeira, móveis, cama, livros e 

roupas. No dia seguinte, enviei um e-mail à imobiliária (fig. 5), comunicando os 

responsáveis sobre a situação, junto a fotografias e vídeos para comprovar a 

veracidade do ocorrido. O episódio se repetiu pelas semanas que seguiram, enquanto 

cada vez mais goteiras apareciam entre os pequenos adesivos colados do teto do 

quarto. Depois do terceiro mês e muitas cartas à imobiliária, não tive mais opção senão 

ir embora dali.   

Essa situação se conecta às anteriores pelas associações estabelecidas a partir da 

montagem e da imaginação, que estabelecem entre cada imagem múltiplas conexões, 

gerando sentidos muitas vezes absurdos e fantásticos. Relaciono essas características 

a um tipo de narrativa muito explorada pelos escritores da literatura hispano-americana 

e artistas surrealistas, conhecida como literatura fantástica: 

Como a linguagem dos sonhos, o Fantástico se permite qualquer tipo de livre 
associação, deslocação, condensação de imagens ou de cenas, paradoxos do 
tempo e do espaço, de acordo com a intuição do autor. Permite lidar com 
criaturas, lugares e circunstâncias inexistentes em nosso mundo cotidiano. 
(TAVARES, 2007, p.09) 

A fotografia que havia feito do assoalho da casa de minha avó, por exemplo, revelou-

se, por meio de uma nova impressão na pedra llitográfica, como o próprio 

desaparecimento dos limites entre a realidade da casa e o universo fantástico que eu 

estava construído a partir de todas aquelas coincidências que se soprepunham. 

Olhando para o buraco, a partir dessa nova impressão, pude ver pela primeira vez o 

abismo que se abria no assoalho da casa para o universo (fig. 5). 
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Fig. 6: Vista do assoalho da casa.  
Fonte: reparos constantes, Luis Larocca, 2016.  

Imagens do arquivo do artista. 
 

Assim, os limites entre realidade e imaginação continuam a se perder, na medida em 

que a narrativa sobrepõe situações que não necessariamente possuem uma relação de 

causa e efeito. Existe uma semelhança existente entre o formato deixado pelos tacos 

descolados (fig. 6) e o formato dos tacos da instalação (fig. 2) que me leva a pensar em 

uma possível ligação entre esses eventos, como se os tacos que soltaram do chão da 

casa, cuja ausência formou um buraco, tivessem ido parar na instalação, o que seria 

uma situação totalmente impossível, considerando que esta ocorreu dois anos antes 

daquela.  

A recorrência de imagens que aparecem neste conjunto não pertencem à ordem da 

igualdade e da semelhança, mas à do eterno retorno4 que opera pelo regresso da 

diferença. O conceito de eterno retorno (Ewige Wiederkunft) se fundamenta na teoria de 

Friedrich Nietzsche, cuja tese defende que tudo o que acontece agora já aconteceu um 

número ilimitado de vezes e continuará sendo repetido pela eternidade. Porém, a 

recorrência de que falo trata-se de uma recorrência feita de acasos. Assim sendo, vêm 
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sempre acompanhada de uma diferença: trata- se do mesmo taco de madeira, mas que 

agora adquire um novo significado, construído a partir de todas as imagens que se 

incorporaram àquela primeira imagem. Ao estabelecer conexões entre elementos tão 

distintos, proponho uma reflexão que busca compreender como relacionar o 

microcosmo com o macrocosmo, o espaço doméstico com o espaço sideral. De que 

maneira é possível perceber a repetição por meio de escalas tão distintas? 

Assim, relaciono a recorrência das imagens, tanto do meu trabalho quanto da história, 

com a forma de organização dos tacos de madeira: dispostos em sentidos alternados, 

um taco nunca é colocado na mesma posição em que o seu anterior, sendo que o 

primeiro sempre altera o sentido – a direção – do segundo (fig. 7). Juntando isso às 

irregularidades nos tamanhos dos tacos e às frestas deixadas entre um taco e outro, 

estabelecem-se os deslocamentos e as diferenças que possibilitam deslocamentos de 

sentido.  

A justaposição das imagens, assim como os tacos, altera o significado de cada imagem, 

que se desloca e se modifica a cada nova associação estabelecida. Imagens 

aproximadas e afastadas, acrescidas de anotações pessoais, cartas, desenhos, notas, 

recortes de revista. Todos esses elementos possibilitam não só que um elemento 

influencie o sentido do outro, mas que se combinem de infinitas maneiras possíveis.   

Ao olhar para uma fotografia do álbum de família (fig. 7), é possível estabelecer um 

paralelo entre esta história, que conto a partir do meu trabalho, e a história geral das 

imagens. Da mesma forma que este relato se forma a partir de recorrências de um 

mesmo elemento, a história da arte também é constituída de movimentos de 

alternância, recorrências, que repetem seus assuntos sob a forma de uma história das 

mesmas imagens (DIDI-HUBERMAN, 2011).  
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Fig. 7: Estudos e anotações do artista sobre fotografia do álbum de família.  
Fonte: reparos constantes, Luis Larocca, 2017.  

Imagens do arquivo do artista. 

 

Para Freud (1996), repete-se tanto mais o passado quanto menos ele é recordado. 

Nesse sentido, o processo de recorrência das imagens se relaciona com a memória, ou 

com a sua falta, uma vez que o discurso do artista ou historiador se constrói sempre a 

partir de um olhar que vai do presente para o passado. Esta concepção se aproxima 

das ideias defendidas por Benjamin e Didi-Huberman, que ressaltam o caráter 

anacrônico dessa história que é feita a partir da memória: “no se puede aceptar la 

dimensión memorativa de la historia sin aceptar, al mismo tiempo, su anclaje en el 

inconsciente y su dimensión anacrónica (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.60).  Assim sendo, 

as imagens não devem ser entendidas apenas como pontos sobre uma linha, pois a 

memória não é linear, e sim feita de inversões e descontinuidades, em que cada objeto 

se choca constantemente com o seu antes e o seu depois.  
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Fig. 8: Recorte de notícia de jornal.  
Fonte: reparos constantes, Luis Larocca, 2017.  

Imagens do arquivo do artista. 

 

Olhando para a fotografia do álbum (fig. 7), em que apareço ao lado dos cachorrinhos 

de brinquedo originais, já não consigo lembrar daquele momento sem me deixar 

contaminar por outras imagens e recordações. A história, nesse momento, refaz-se pela 

memória, ao mesmo tempo em que reconstrói e atualiza o passado. Assim como tacos 

de madeira, as imagens que formam o conjunto do trabalho também podem ser 

desmontadas e reordenadas de infinitas maneiras, tal como um arquivo, sem o 

compromisso de se estabelecer uma hierarquia entre os elementos ou seguir uma 

ordem cronológica dos fatos.  

Capítulo 4 

Estava a caminho de casa quando vi a notícia em um jornal de rua sobre uma cratera 

que havia se aberto na praça Carlos Gomes, no centro da cidade de Curitiba (fig. 8). Fui 

para casa pensando no que poderia ter acontecido se eu estivesse passando 

exatamente por aquele lugar, exatamente na hora em que o buraco se abriu. Poderia 

ter sido eu, poderia ter sido outra pessoa qualquer. E novamente me lembrei da 
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imagem do buraco no chão da casa da minha avó. Para onde ele me levaria dessa 

vez?  

 

Fig. 9: Estudos e anotações do artista.  
Fonte: reparos constantes, Luis Larocca, 2017.  

Imagens do arquivo do artista. 

 

Situações e imagens que encontrei em caminhadas pela cidade continuam a reavivar a 

memória de imagens anteriores em um processo constante e de transformação infinita 

(fig. 8 e 9). O que faz dessa narrativa uma metáfora para o próprio processo de criação: 

uma casa que está sempre indo e vindo no tempo e cujos limites extrapolam os limites 

impostos pelas suas quatro paredes, abrindo-se para a própria realidade do mundo e 

do imaginário da mente humana.  

O processo de criação se modifica a cada nova imagem que se cria e, a cada 

recorrência, reconstrói-se todo o trabalho, reativando memórias a partir da construção 

de novos espaços. Esses espaços, por sua vez, são construídos também por meio da 
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palavra escrita, acompanhando o movimento orgânico da imagem e resistindo a 

qualquer tentativa de estagnação da história.  

Uma vez que o passado se refaz a partir do presente e que o presente está em 

constante transformação, pode-se dizer que a historia está sempre recomeçando. Não 

tenho como prever como ela irá continuar a partir daqui. Só o tempo poderá dizer para 

como sua narrativa irá se desenrolar. Pode ser que para bem longe daqui, pode ser que 

de volta para a casa de minha avó. Mas de qualquer maneira, os lugares sempre serão 

espaços diferentes, pois apesar da aparente imobilidade da casa, o universo 

permanece sempre em constante movimento. 

                                                
Notas 
 
1
 Este artigo é um desdobramento de um artigo publicado em 2016, intitulado “No hay puerta de entrada: a 

recorrência como poética de criação”, publicado na Revista Art&Sensorium v.3 n. 1 (2016). Por se tratar de um 
trabalho em processo, que se reorganiza a cada nova imagem que se icorpora ao conjunto, senti a necessecidade de 
alterar trechos do texto original e dar continuidade a partir de suas novas imagens e recorrências. 
2
 O crítico e teórico Maurice Blanchot afirma que todo o lugar absolutamente finito, se torna infinito, porque dele 

podemos sempre esperar sair. Ao mesmo tempo em que a vastidão infinita é a prisão, porque dela não se pode sair. 
(BLANCHOT, 2005, p. 137). Relaciono essa ideia para pensar o espaço da casa, que apesar de ser limitado, torna-
se infinito na medida em que se expande para aquilo que está em seu exterior.  
3
 Defino o estranho de acordo com o conceito de Sigmund Freud (1856 – 1939), para quem o estranho é aquilo que 

se relaciona a algo que não é completamente novo ou alheio à realidade, mas justamente ao que é familiar e já se 
encontra há muito tempo estabelecido na mente (FREUD, 1969). 
4
 O conceito de eterno retorno aparece na obra “Gaia Ciência”, publicada por Friedrich Nietzsche em 1882, no 

seguinte trecho: “e se  um dia, ou uma noite, um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão 
e dissesse: “Esta vida, como você a está vivendo e já vive, você terá de viver mais de uma vez e por incontáveis 
vezes; e nada haverá de novo nela, mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento, e tudo o que é 
inefavelmente grande e pequeno em sua vida, terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem - 
e assim também essa aranha e esse luar entre as árvores, e também esse instante e eu mesmo.” (NIETZSCHE, 
2012, p. 205) 
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