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ARQUIVANDO O COTIDIANO: POR UM MAPEAMENTO TÁTIL DA CASA, 
LUGAR DE TRABALHO 

 
 

Cláudia Maria França da Silva – IAR-UFU 
 
 

RESUMO: O texto é a reflexão de alguns aspectos no processo pessoal de criação, 
envolvendo a memória, a listagem e o arquivo. O texto apresenta as figuras históricas do 
mnemon, aedo e arconte como operadores da memória, os modos de organização de 
lembranças materiais e a memória coletiva. A questão da necessidade de um lugar de 
guarda e organização desses materiais remete à casa, espaço de interpenetração da 
administração da vida e do atelier. Na casa, cujo espaço e objeto são marcados pelo 
compartilhamento de usos e concepções, torna-se necessário pensar sobre essas 
interpenetrações, por meio da análise das operações de mapear e listar, que, conforme 
Umberto Eco (2009), são as ações possíveis para lidar com o excedente numérico, ou 
mesmo com a noção de infinito.  
 
PALAVRAS-CHAVE: processo de criação, memória/arquivo, lista, espaço/vivência. 
 
 
 

ABSTRACT: This texts thinks about some aspects in the personal process of creation, 
concerned wuith memory, list and archive.This text presents mnemon, aedo and arconte as 
characters that operate memory, ways of organizing material culture and collective memory. 
A place where these materials are guarded and organized is a very important question, and 
this aspect evokes house as a kind of space where life and art are mixed. It’s necessary to 
organize these interpenetrations, related to the actions, spaces and objects of shared use; 
for this, we analyze two operations: to make maps and to make lists. Umberto Eco (2009) 
considers them as possible operations concerned with the excess of things, or even the 
conception of infinity.   
 

KEYWORDS: creative process, memory/archive, list, space/experience. 
 
 
 
 

1. mnemon, aedo e arconte: personagens da memória e do 
arquivamento 

 

Na Conservatória Geral do Registro Civil localizam-se os registros de nascimentos e 

óbitos. Ali trabalha o Sr. José, auxiliar de escrita responsável por atender o público, 

dar entrada e baixa nos registros. Embora suas atividades o coloquem no mais baixo 

posto dentro da hierarquia daquela repartição pública, ele guarda uma singularidade 

que é o fato de habitar uma casa geminada ao edifício da Conservatória. Esta 

situação respeita ao tempo em que os funcionários podiam residir em uma casa 
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contígua ao cartório. Segundo José Saramago, autor do romance Todos os nomes 

(2003, p. 20), tais casas “(...) dispunham de duas portas, a porta normal, que dava 

para a rua, e uma porta complementar, discreta, quase invisível, que comunicava 

com a grande nave dos arquivos”, o que facilitava sobremaneira o expediente, já que 

“(...) os funcionários não eram obrigados a perder tempo em deslocações através da 

cidade nem podiam desculpar-se com o trânsito quando chegavam atrasados à 

assinatura do ponto”. 

Graças a mudanças estruturais na cidade, tais casas foram demolidas, restando 

apenas uma delas, precisamente a que o Sr. José habita - com a ressalva de que, 

mesmo na posse da chave que dá diretamente à sala de registros, ele não a usasse 

em hipótese alguma, sob o risco de humilhação pública e recolhimento da preciosa 

chave. Embora lhe desse mais trabalho tal proibição, esse resguardo veio a calhar, 

pois na casa cultivava algo secreto que lhe dava realmente prazer: o trato de uma 

coleção de notícias de pessoas famosas de seu país.  

Um dia deu-se conta de que as notícias sobre seus personagens “ilustres” careciam 

de informações que certamente constavam nos arquivos da Conservatória. Veio-lhe 

então a ideia de passar suas noites em trânsito, da casa ao arquivo e vice-versa, 

usando a porta proibida para complementar seus recortes com informações julgadas 

necessárias. A cada ficha de um famoso, seriam acrescidos dados como os nomes 

de seus pais, padrinhos de batismo, o nome do funcionário que fez o registro, entre 

outras informações. Agiu de teste, ao recolher dados do bispo da cidade; subiu-lhe 

um estado de excitação ao atravessar a porta proibida, como se estivesse no limiar 

de outro estado de existência. Após a coleta, olhou para o móvel de guarda de sua 

coleção particular “(...) e sorriu de íntimo deleite, pensando no trabalho que tinha 

agora à sua espera, as surtidas nocturnas, a recolha ordenada dos verbetes e dos 

processos, a cópia com sua melhor letra.” (SARAMAGO, 2003, p. 27-8) 

Decidido a agir assim, é perceptível que o Sr. José construiu para si uma dupla 

jornada de trabalho. De dia, como auxiliar de escrita, submetia-se às ordens de seus 

superiores; à noite, porém, “seria ele o verdadeiro senhor dos arquivos”, mesclando 

seu viver continuamente no espaço da Conservatória. A figura noturna rebela-se da 
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figura solar e obediente, organizando secretamente seu próprio arquivo, 

apoderando-se do lugar público e subordinando o arquivo geral aos critérios 

pessoais de ordenação de sua coleção pessoal, como se tudo fosse seu lócus 

privado. Lidando com um arquivo diurno e outro noturno, o Sr. José pode ser 

considerado um verdadeiro arconte em sua fase lunar.  

Ao arconte, cabe tradicionalmente a responsabilidade pela segurança física de 

documentos públicos e o poder de sua interpretação, implicando a existência de um 

lugar para tal. Jacques Derrida trabalha o sentido da palavra, dizendo que os 

arcontes eram cidadãos representantes da lei e do poder político: “Levada em conta 

sua autoridade publicamente reconhecida, era em seu lar, nesse lugar que era a 

casa deles (casa particular, casa de família ou casa funcional) que se depositavam 

então os documentos oficiais” (DERRIDA, 2001, p. 12). Soma-se a isso o fato de 

que o radical arkhé (de arconte, de arquivista, de arquitetura) reúne dois princípios: o 

físico - “ali onde as coisas começam” - e o nomológico: da lei que rege o 

funcionamento de um lugar, da autoridade exercida. (Ibidem, p.11)  

Em seu texto “Memória”, Jacques Le Goff (2006, p. 427 et seq) descreve 

transformações da memória na passagem da oralidade à escrita. Informa-nos sobre 

o mnemon, figura importante na oralidade, mas que, com o desenvolvimento da 

prática escrita, cede lugar ao arquivista (arconte), aquele que também opera a 

memória, senão por meio da guarda de documentos e lembranças materiais que 

registram e evocam os fatos de um grupo. Os mnemones são funcionários atuantes 

no direito e práticas religiosas na sociedade grega arcaica, por usarem a memória 

em seu sentido operacional. Testemunham leis e práticas - dão depoimentos e 

transmitem saberes, funcionando como “memórias vivas” que alimentam a memória 

coletiva de um grupo. Nas narrativas míticas, o mnemon acompanha o herói, 

lembrando-o sempre de uma ordem divina que rege suas ações; o esquecimento 

dessa ordem poderia gerar a morte do herói (LE GOFF, 2006, p. 433). Mas no 

mundo da oralidade figuram também os aedos. Estes são poetas que recitam 

poemas épicos acompanhados de um instrumento musical. Apresentam-se em 

banquetes, jogos e festas religiosas, congregações e em praças públicas. Em 
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função de sua relação estreita com o ato de memorizar, dizia-se que tais poetas 

deviam sua prática à Mnemosine, guardiã de segredos sobre a arte da memória.  

Com efeito, Cícero, em De oratore 1, vincula esta prática (também chamada de 

mnemotécnica) à ação de um aedo, Simônides de Ceos. Diz a lenda que o nobre 

Scopas lhe havia solicitado uma ode a ser recitada em um banquete. Ao entoar o 

poema lírico em homenagem ao seu anfitrião, Simônides louva também Castor e 

Pólux, o que deixa Scopas bastante ressentido. No momento de lhe pagar os 

serviços, o nobre cede somente a metade, dizendo-lhe que a outra metade cabe aos 

heróis gêmeos. Logo depois, um servo avisa Simônides que dois jovens o 

esperavam à porta; indo ao local, não encontra ninguém, mas é impedido de voltar 

ao banquete: a casa desmorona completamente, não deixando sobreviventes, 

sequer Scopas. Os corpos ficaram deformados de tal modo que ninguém conseguia 

reconhecê-los, a não ser Simônides. O poeta pôde indicar aos parentes o lugar de 

cada um dos mortos, pois recordava de suas posições à mesa. É a partir da 

percepção dos lugares dos convivas que Simônides compreende que a arte de se 

lembrar segue alguns princípios, dentre os quais, a disposição ordenada dos 

elementos a serem evocados. 

Em seu texto Funes, o memorioso, Jorge Luís Borges nos apresenta um estranho 

personagem. Após um acidente com seu cavalo, Ireneo Funes fica imobilizado 

permanentemente em sua cama, mas adquire a capacidade de reter na memória 

tudo o que percebe, sonha e lê: “Eu sozinho tenho mais lembranças que terão tido 

todos os homens desde que o mundo é mundo” (BORGES, 2007, p. 105), diz. Sem 

chance para o esquecimento, sua mente age estranhamente, somando cada 

imagem como única ao corpo das lembranças de inumeráveis imagens. Repetia ao 

narrador todos os conteúdos de um livro recém-lido: 

(...) começou por enumerar, em latim e espanhol, os casos de 
memória prodigiosa registrados pela Naturalis historia: Ciro, rei dos 
persas, que sabia chamar pelo nome todos os soldados de seus 
exércitos; Mitridates Eupator, que ministrava a justiça nos vinte e dois 
idiomas de seu império; Simônides, inventor da mnemotécnica; 
Metrodoro,  que professava a arte de repetir com fidelidade o que 
escutava uma única vez. (Ibidem, p.104) 
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Funes tornou-se um “artista da memória”, e não é sem sentido a menção aos 

personagens da História Natural de Plínio, para indicar que a “arte da memória é 

como uma escrita interior” (YATES, 2007, p.23). As referências da citação lidam com 

objetos de difícil memorização em função do dado quantitativo extenso.  

Preocupado com a progressão geométrica de seu conjunto de lembranças, Funes se 

propõe a elaborar um sistema de classificação numérica de todas as informações 

retidas. Cada uma, mesmo referindo-se a um único referente externo, teria um 

código próprio, não sendo, para ele, uma variação do mesmo, mas algo distinto. Já 

havia ultrapassado vinte e quatro mil classificações numéricas, mas o mais 

instigante é o fato de não haver escrito ou deixado notas sobre tal sistema, “(...) 

porque o que pensasse uma única vez já não se apagava de sua memória” 

(BORGES, 2007, p.106). Ao mesmo tempo, tem consciência da inutilidade de todas 

as suas lembranças e do caráter interminável desta empresa, pois o sistema 

numérico não substituía o conjunto desordenado de dados, e sim duplicava a 

informação. A ausência do esquecimento tornava-o “como um monte de lixo”, pleno 

de detalhes e de diferenciações do mesmo: 

Não só lhe custava compreender que o símbolo genérico cachorro 
abrangesse tantos indivíduos díspares de diversos tamanhos e 
diversa forma; incomodava-o que o cachorro das três horas e catorze 
minutos (visto de perfil) tivesse o mesmo nome que o cachorro das 
três e quinze (visto de frente). Seu próprio rosto no espelho, suas 
próprias mãos, surpreendiam-no a cada vez. (Ibidem, p.107) 

Sendo poliglota e figurando uma personagem da sociedade da escrita, Funes não 

poderia, no entanto, ser considerado um arconte. Conforme Borges nos diz (na voz 

do narrador do conto), o mundo de Funes é “entulhado”, composto de “detalhes, 

quase imediatos.” Isso talvez seja a causa de sua relativa incapacidade de pensar, 

pois, “(...) pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair” (Ibidem, p.108).  

Soma-se a essa dificuldade de interpretar um fenômeno, o fato de Funes não 

socializar seu sistema de classificação numeral, pois o que marca a ação de um 

arquivista é a objetividade de critérios de classificação de dados em uma ordenação 

a mais acessível aos outros que queiram usá-lo. Ele não compreende que arquivar é 
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construir um modo de acesso a dados; a norma tornou-se um dado a mais, pois ele 

desconhece essa repetição ou duplicação da informação.  

Colocando as figuras de transmissão da memória oral – mnemones e aedos  - ao 

lado da figura do arconte como agente das sociedades da escrita, temos que, para 

além das diferenças da oralidade e da escrita, aqueles primeiros trabalham na 

itinerância, indo de uma cidade a outra ou acompanhando as jornadas dos heróis. 

Por estar imobilizado em sua cama, Funes não é nômade como os mnemones e 

aedos, mais são os outros que o visitam. Coloca-se em uma estranha posição: é 

uma “memória viva” de tudo o que vê, lê e percebe; mas ao morrer, levará toda a 

sua memória consigo. Esse nomadismo da prática do mnemon/aedo cede lugar à 

sedentarização do arconte, já que lhe é necessário um espaço físico para a 

organização de documentos. Talvez seja essa a razão para que José Saramago 

(2007) se detenha longamente na descrição espacial do ambiente de trabalho do Sr. 

José. Sua casa tem descrição abreviada, talvez porque a dinâmica na parte inicial 

do romance seja mesmo esse tornar-se casa “particular”, a casa originalmente 

“funcional”. Mesmo que o Sr. José tenha tido condições de promover o diálogo entre 

as duas coleções, a porta e sua chave ainda constituem o elemento de separação 

de instâncias, fortemente estabelecidas durante o dia.  

Tais personagens, colocados aqui no campo do mito e da ficção, são disparadores 

para pensarmos em nossos ofícios de artistas (e também como sujeitos), lidando 

com a memória em nosso processo de criação. Afinal, a memória relaciona-se ao 

psiquismo e refere-se à propriedade de conservação de informações passadas que 

podem ser atualizadas, relacionando-se também com as materialidades que evocam 

essas situações passadas. Documentar, registrar, colecionar e arquivar são ações 

diretamente ligadas à memória. Como vivemos em sociedade, a memória também 

tem sua função social, pois por ela adquirimos um “comportamento narrativo”, que 

nos impele a contar a outra pessoa ou grupo de pessoas, algo que já está ausente2. 

Sendo assim, somos artistas “possuídos pela memória”, “seduzidos” por ela e a 

partir dela, narramos por meio de imagens3, coletamos tudo ou quase tudo, 

exercemos o comando sobre os materiais, documentos, trabalhos em processo e os 
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realizados, outras lembranças materiais que constituem a especificidade (ou não) de 

um lugar, de um espaço de trabalho.  

2.   interpenetração de lugares de trabalho: um convite à entropia 

Pensando em um lugar genérico do trabalho do artista, temos o seu “atelier”. Nesse 

lugar, experimentamos a compossibilidade de diversos estágios e regimes de 

existência de objetos de arte. É um lugar de coexistência de documentos de 

processo, trabalhos em curso, recém-finalizados, fragmentos que são percebidos 

como relíquias; trabalhos interrompidos; matrizes aparentemente sem função como 

objetos artísticos em potencial; registros de trabalhos já realizados e outras imagens. 

Ao mesmo tempo em que há diversos estágios existenciais de objetos de arte, há 

também diversos níveis de latência, submersos em um espaço entrópico, para não 

dizer caótico. A essa entropia ou caos, quaisquer colecionadores (os artistas que ali 

habitam e trabalham) querem impor uma organização, e 

provavelmente fazem-no por algo a que poderíamos chamar angústia 
metafísica, talvez por não conseguirem suportar a ideia do caos 
como regedor único do universo, por isso, com as suas fracas forças 
e sem ajuda divina, vão tentando pôr alguma ordem no mundo, por 
um pouco de tempo ainda o conseguem, mas só enquanto puderem 
defender a sua colecção, porque quando chega o dia de ela se 
dispersar, e sempre chega esse dia, ou seja por morte ou seja por 
fadiga do coleccionador, tudo volta ao princípio, tudo torna a 
confundir-se. (SARAMAGO, 2003, p.23-4) 

Diferentemente do Sr. José, possuidor de uma chave que separa dois mundos, meu 

viver interpenetra dois arquivos: a coleção de objetos domésticos e a coleção de 

tudo aquilo que foi, é ou poderá se converter em um objeto artístico. Isto porque 

considero minha própria casa o meu atelier, não havendo espaço específico para a 

elaboração de um trabalho de arte. Como a personagem de Saramago, irmano-me a 

pessoas que ocupam 

(...) o seu tempo ou o tempo que crêem sobejar-lhes da vida a juntar 
selos, moedas, medalhas, jarrões, bilhetes-postais, caixas de 
fósforos, livros, relógios, camisolas desportivas, autógrafos, pedras, 
bonecos de barro, latas vazias de refrescos, anjinhos, cactos, 
programas de óperas, isqueiros, canetas, mochos, caixinhas-de-
música, garrafas, bonsais, pinturas, canecas, cachimbos, obeliscos 
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de cristal, patos de porcelana, brinquedos antigos, máscaras de 
carnaval... (Ibidem, p. 23)  

No entanto, a casa não é um mero depósito de objetos, mas um complexo ponto no 

espaço/tempo pelo qual passam infinitas acepções e modos de relação 

intersubjetiva, tendo força relacional e simbólica. Podemos pensar também que a 

casa é um lugar de mundos simbólicos compossíveis, (mesmo) no interior de uma 

solidão compartilhada. Ali, autorrepresentações são tramadas, sonhadas, 

redesenhadas, deslocadas e postas em xeque, coabitando ou não com outros 

sujeitos e suas identidades. Luce Giard (1996, p. 205) percebe a casa como refúgio, 

lugar onde se resguardam os limites entre o(s) morador (es) e os outros. Mas é no 

espaço doméstico que se faz um amplo espectro de ações – as quais não somente 

denotam o esforço de manutenção da privacidade do indivíduo, como também 

revelam o esforço dos moradores em construir a socialização com outros grupos, 

onde se constrói o jogo das identidades pessoais e da coletividade, onde enfim “(...) 

a pressão do corpo social sobre o corpo individual é descartada”.  

Pensar na interpenetração do espaço doméstico e do espaço de trabalho nos dias 

de hoje, envolve uma gama de fatores. A disseminação de modos alternativos de 

trabalho tornou-se cada vez mais comum, com a informatização da vida cotidiana, 

em suas diversas acepções. A flexibilização da noção de lugar por meio de 

dispositivos de alta tecnologia permite-nos acessar remotamente diversas fontes, 

dados e demandas. Por outro lado, temos o compartilhamento de diversas funções 

em um único espaço. O escritor Léon Frapié, em seu romance La maternelle, de 

1905, apresenta-nos uma costureira da periferia parisiense que trabalha em casa. 

Em sua rotina, ela “tem de limpar a mesa de refeições para começar a costurar ou 

para permitir que o garoto faça suas lições de casa” (FRAPIÉ apud PROST, 1992, 

p.25). Embora esse uso compartilhado de uma mesa se dê por razões financeiras e 

de espaço físico no contexto daquele romance, essa questão ainda persiste em 

nossas sociedades, havendo também quem o faça por opção de vida. Mesmo para 

quem trabalha em casa - nesse caso, a interpenetração do tempo é simultânea à 

interpenetração do espaço - é necessário que se estipule a condição mínima para a 

constituição de um espaço de trabalho. Seja uma mesa ou um canto, há a 



   

 

 

2712 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

necessidade de segregação de um todo maior, momento em que se obtém um 

espaço-tempo mínimo para a realização de algo. O espaço mínimo de segregação 

para o trabalho pode ser pensado analogamente aos lugares mínimos de 

privatização e solidão do indivíduo – pequenos cofres e caixas chaveadas onde ele 

possa guardar cartas, diários íntimos, presentes e outros segredos.  

Nas áreas mais públicas de nossas casas, nos esforçamos um pouco mais na 

organização, para que elas cumpram sua função expositiva e social: elas possuem 

uma transparência metafórica. O atelier, mais restrito, pode se tornar o lugar da 

“indecisão” dos rumos dos objetos, pois, mesmo que tenham completado seu ciclo 

funcional, nós ainda os consideramos para alguma serventia. Optamos por tornar 

esse lugar de indecisão como o mais obscuro: ali habita o caos e nossa dificuldade 

de despojamento de coisas. Caixas-pretas, sacolas escuras de plásticos resistentes, 

esconderijos revelam um não querer agir à luz da razão, classificatória e 

discriminatória. Assim é a casa de alguns artistas. É difícil para um elemento externo 

trabalhar ou habitar ali, pois objetos que se tornaram obsoletos em sua 

funcionalidade ganham outra dimensão, estritamente simbólica. A casa torna-se o 

pano de fundo que emerge para a superfície das fundamentações poéticas, lugar 

onde se interpenetram ações cotidianas e ações relativas ao fazer artístico. Ela 

“abraça” o atelier, e nesse gesto, seus limites e especificidades se desvanecem: 

rompe-se a porta e sua chave não tem mais função.  

3. arquivando o cotidiano 

Como fazer o trânsito entre ações domésticas e operações poéticas? Uma das 

vertentes possíveis, dentro do percurso poético pessoal, tem sido ordenar o 

quantitativo de objetos e até mesmo de ações feitas no interior da casa. Tal como 

Funes, me percebo construindo classificações singulares: inventario pertences, faço 

listas, construo esquemas de representação do que é extenso, ou, pelo menos 

daquilo cujos limites não consigo perceber claramente.  

Jacques Le Goff (2006, p. 431) sustenta que a passagem da oralidade à escrita 

alterou as técnicas de memorização e o “interior do psiquismo”: mais do que uma 
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técnica, a escrita fornece uma “nova aptidão intelectual”. A capacidade de elaborar 

listas está no centro dessa aptidão intelectual adquirida.  

Umberto Eco (2009) designa dois modos de ordenação das coisas. Um deles 

consistiria na atribuição de formas ao mundo, desde que o conheçamos em suas 

leis, causas e efeitos. É o caso dos mapas, diagramas e outros tipos de 

representação em que é necessário dar uma forma durante ou a partir do processo 

de configuração do conceito. Eco percebe que numa simples pintura de um céu 

estrelado, podemos experimentar o sublime pela sensação de amplidão e infinitude, 

do que a pintura apenas representa uma fração. É possível também constatar 

objetivamente que o universo, em sua infinitude, não tem forma e que a pintura seria 

a representação finita do infinito. 

Assim temos uma leitura possível dos mapas: modos de configuração da extensão 

desmesurada onde os confins estão distantes no horizonte, desenhos fornecidos 

pela experiência vivida em determinado território. Ordenações que regulamentam 

nosso ir e vir e a passagem do tempo nesse percurso, os mapas provêm da ação de 

pontuar, a partir de práticas de percurso, nossos trajetos, bem como nossa 

capacidade de sermos afetados por esses trajetos. Em geografia, cartografar 

pressupõe o destaque de pontos de interesse e zonas limítrofes: marcar o rio, a 

depressão do terreno, o marco zero de uma cidade, são pontos que podem ser 

unidos por linhas – aí está relativamente estabelecida a “forma” de um território. Esta 

forma obedece a uma funcionalidade: um mapa para que alguém não se perca em 

uma próxima ida ao local, para que encontre um objeto perdido, dentro dos 

propósitos de entendimento e ocupação do sítio em questão.  

Mapear, no sentido deste texto, é configurar um percurso poético, “território” 

supostamente sem fim no fazer artístico de um sujeito. Aqui, em que a casa é o 

lócus de interpenetração do fazer artístico com o fazer cotidiano, é preciso ter em 

mente que ela já é um território delimitado fisicamente. Em função desse dado 

apriorístico, mapear a casa é marcar pontos de interseção entre intencionalidades 

de origem distinta. Por exemplo, arrumar a sala pressupõe recolocar objetos em 

seus locais originais, depois que um ensaio de instalação se deu naquele mesmo 
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local. O deslocamento de móveis e outros objetos é como a abertura de uma 

“clareira” no interior da sala, para a visibilização de um trabalho em processo. Assim, 

mapear a casa pode ser marcar pontos onde esse fluxo de mão dupla seja passível 

de acontecer com mais frequência. Mapear o processo se torna necessário nesse 

momento, como se a poética pessoal fosse uma cidade, ou uma casa a ser 

redescoberta, e por isso, cartografada. 4 

Há outro modo de ordenação, porém, que se vale das listas, pois estas seriam as 

estratégias usadas quando “(...) não se sabe quantas são as coisas das quais se 

fala” ou mesmo “quando não se consegue dar uma definição por essência de uma 

certa coisa” (ECO, 2009, p.17). Umberto Eco nomeia “lista”, “elenco” ou “catálogo” a 

modalidade representativa dessa tentativa de sugestão quase física do infinito. Listar 

pode ser organizar o patrimônio e demonstrar o poder de uma sociedade ou grupo, 

quando é inventário; associa-se ao arquivo no sentido de exercer a memória e 

instituir, na coleção, o princípio nomológico (DERRIDA, 2001): conjunto de leis de 

ordenação e localização que objetivam o acesso aos dados. Para Goody, listar 

implica a ordenação de operações e conceitos; significa elaborar uma sucessão 

ordenada de elementos com os quais se pode “(...) descontextualizar e 

recontextualizar um dado verbal, segundo uma recodificação lingüística” (GOODY 

apud LE GOFF, 2006, p.431) 

Mesmo na especificidade e delimitação mais rígidas de um percurso criativo, não 

deixamos de elaborá-lo mentalmente, para além da elaboração de uma ideia para 

um trabalho artístico. Não me refiro somente às listas de materiais a serem 

comprados em uma loja. O portfólio, por exemplo, pode ser pensado como arquivo 

precedido de uma listagem. No princípio de nossa trajetória artística, ele era uma 

espécie de coleção de trabalhos realizados cuja listagem revelava apenas o 

quantitativo, a soma total de trabalhos feitos e bem sucedidos. Após uma trajetória 

percorrida, podemos considerar o portfólio como arquivo: selecionamos registros e 

documentos a partir de determinados critérios como linguagens, gêneros, lugares de 

exposição ou fases. 

4. entre listas e mapas: modos de ordenar, na arte contemporânea 
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Percebemos o quanto as operações de listar, arquivar e mapear se apresentam na 

arte contemporânea. O Situacionismo, ao fim dos anos 1950, propõe a realização de 

“mapas psicogeográficos” como resultados materiais de investimentos nas práticas 

de deriva, um novo modo de conhecer a cidade em que se habita para além dos 

pontos institucionalmente marcados: os monumentos. Mapear cidades, ou melhor, 

fragmentos delas, a partir de um envolvimento subjetivo e afetivo, pressupõe marcar 

coordenadas distintas das que a História propôs. Recuperam práticas surrealistas do 

estar no espaço da cidade, experimentando-o pela ação do inconsciente, da 

memória involuntária e do automatismo psíquico.  

O conceitualismo, paradigma que tem o seu ápice na Arte Conceitual, a partir da 

segunda metade dos anos 1960, abraça diferentes tipologias que desafiam 

criticamente a obra de arte tradicional, em que se destaca a boa resolução formal e 

a materialização do objeto de arte. Proposições conceituais daquela época 

enfatizavam a questão dos códigos linguísticos (em relação estreita com as 

propostas estruturalistas e com a filosofia da linguagem), por conta mesmo da força 

do texto como substituto do objeto construído ou materializado. No processo de 

desmaterialização do objeto artístico, o que mais importa são os meios de expressão 

de uma ideia, o que pode acontecer por meio de textos, anotações ou outros tipos 

de registros. A Filosofia da Linguagem compreende que o pensamento estrutura-se 

ao nível da linguagem: estudam-se os limites e funções das proposições linguísticas 

para se compreender a estrutura do pensamento e da realidade. Nessa aproximação 

de artes visuais e estruturas linguísticas, temos a declaração de Douglas Huebler 

(apud MARZONA, 2007, p.17): “o mundo está cheio de objectos, mais ou menos 

interessantes; eu não desejo adicionar mais nenhum. Prefiro, simplesmente, afirmar 

a existência das coisas em termos de tempo e/ou lugar”. Temos também as 

comunicações verbais de Robert Barry ao fim dos anos 1960, como “Algo que está 

muito próximo em local e tempo mas que ainda não conheço” (MARZONA, 2007, 

p.17) Daniel Marzona observa que as comunicações verbais que Barry apresenta 

em exposições são pontos de partida de um processo; 

(...) já não podem ser inequivocamente definidas, e terão de, em 
princípio, significar coisas diferentes para cada destinatário. Na sua 
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forma aberta de lingüística, estas obras de Barry resignam-se à 
perda de referência concreta para colocar em marcha os processos 
mentais dos seus destinatários. (Ibidem, p.17) 

Outro exemplo ocorre com a lista de “84 verbos de ação”, que Richard Serra 

escreveu em seu caderno de notas, entre 1967 e 1968. A lista chamou a atenção de 

Rosalind Krauss (1998, p.331), que observou: "Em vez de um inventário de formas, 

Serra registra uma relação de atitudes comportamentais”. As formas não podem ser 

antecipadas em nossa percepção, sequer imaginadas: as ações as determinam. As 

múltiplas ações são potencializadas como respostas técnicas, mas principalmente 

se imprimem como significantes na visualidade resultante. Essas ações inauguram 

um modo de formar, não a partir de uma matéria específica, mas da ação mesma de 

trabalhar. Trata-se, antes de tudo, e mais concretamente, de uma lista de afazeres. 

É o próprio Serra quem considera: 

A certa altura tornou-se necessário construir uma linguagem baseada 
em um sistema que estabeleceria uma série de condições para que 
trabalhasse de um modo não antecipado e provocasse o inesperado. 
Queria me envolver em um processo de trabalho em que não 
projetasse um resultado mas ao mesmo tempo tentasse determinar 
os limites de uma ideia. Quando você está rigorosamente envolvido 
com o processo, você não se preocupa com o resultado final. Eu 
decidi escrever uma lista de verbos e apresentá-los como atividades 
designadas com relação ao tempo, lugar, material, massa e 
gravidade. [tradução nossa] (SERRA, 2005, p.49)  

A seleção de Serra foi base para a elaboração de uma lista pessoal de verbos em 

1996: registro simples de ações envolvidas em meus trabalhos tridimensionais 

realizados até então. Soldar, pintar, oxidar, trançar, costurar, entortar, enrolar, enfiar, 

colar, pregar, amarrar, emparelhar, sobrepor, encostar, relacionar, repetir, esperar, 

substituir, interagir, socializar - era um conjunto de 20 verbos heterogêneos entre si, 

indicando a transitoriedade dos processos envolvidos. Naquela lista havia um olhar 

retrospectivo para a produção tridimensional. Diferente, no entanto, da lista de Serra, 

pois primeiro houve a produção e depois a detecção de ações. Isso permitiu pensá-

las não como determinantes formais, mas como temas importantes no percurso 

poético: instabilidade, efemeridade, peso, relação dinâmica com o espaço.  

As últimas ações elencadas indicavam também o rumo conceitual do trabalho. Os 

quatro últimos verbos: esperar, substituir, interagir, socializar – estão mais próximos 
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de uma “administração” do cotidiano e de relações de trabalho do que de operações 

próprias da manipulação de materiais. Miwon Kwon (2008, p.178) observa, a partir 

de Benjamin Buchloh: 

Se Richard Serra conseguiu descrever os procedimentos artísticos 
com relação a suas ações físicas elementares (pingar, dividir, rolar, 
dobrar, cortar etc), a situação agora demanda um conjunto diferente 
de verbos: negociar, coordenar, acordar, pesquisar, organizar, 
entrevistar etc. Essa mudança foi prevista pela adoção que a arte 
Conceitual fez do que Benjamin Buchloh chamou de “a estética da 
administração”. 

Pude detectar também procedimentos que singularizavam o fazer; um modo ainda 

incipiente de pensá-lo a partir de ações sobre materiais e formas. Uma antecipação 

do que conheceria depois: os conceitos operatórios como modo de análise de um 

trabalho em processo. Segundo Sandra Rey, o sentido do trabalho toma forma por 

meio de suas operações fundamentais. Tais operações, mais do que procedimentos 

técnicos, “(...) são operações do espírito, entendido, aqui, num sentido amplo: 

viabilização de idéias, concretizações do pensamento”. A autora continua: “Cada 

procedimento instaurador da obra implica a operacionalização de um conceito. Por 

isso, os nomeamos conceitos operatórios. [...] [Eles] permitem operar, isto é, realizar 

a obra tanto no nível prático quanto no teórico”. (REY, 2002, p.126) 

Atualmente, a lista pessoal de verbos ressurge, em outro contexto. Trata-se de duas 

listas: uma delas é a seleção de 60 verbos, ações executadas na organização do 

espaço doméstico. Consertar, embalar, dobrar, sujar, amarrotar, plantar, quebrar – 

são alguns dos verbos elencados. A outra lista também possui 60 verbos – ações 

que ocorrem no convívio doméstico, como dizer, confundir, atender, acompanhar. 

Estas listas diferenciam-se da anterior porque consubstanciam a realização de um 

trabalho instalacional, em que a palavra é utilizada como imagem. Não são 

percebidas enquanto puro devir das formas. Diferentemente da lista de Serra, elas 

não se reportam a trabalhos realizados ou a fazer; são ações do presente. Revelam 

também a crescente abertura da poética para outros campos do saber em que a 

palavra e seu significado, bem como o ato de inventariar, são práticas fundantes de 

seus discursos – como na prática literária e na etnográfica – e que retornam para o 

trabalho artístico como imagem e conceito operatório visível. 
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Apresentadas em um espaço expositivo, as palavras, ao mesmo tempo em que 

compõem uma lista de afazeres, demandas e expectativas, podem ser ainda uma 

espécie de “poema concreto”, respondendo enquanto visualidade às demandas do 

espaço expositivo. Mas antes de tudo, dão relevo às ações no interior da casa. O 

trabalho doméstico e a convivência na casa presentificam essas ações, que 

evidenciam um jogo de espelhamento e interpenetração da conduta criadora no 

atelier e na casa, já que ambos os espaços – quiçá os tempos - são os mesmos.  

É o caso de um trabalho recente elaborado a partir dela: construo um calendário 

com os 12 meses do ano; tal calendário ocupa um perímetro de 14 metros. E aqui, 

um calendário de verbos de ação pode ser pensado como arquivo, no sentido de 

que, para além do tempo espacializado, é visível também o conteúdo que compõe 

essa espacialização, que não são números. Ao invés de designar numeralmente os 

dias que caem durante cada semana, cada dia é representado por um verbo no 

infinitivo. Este, por sua vez, é impresso em preto sobre papel vegetal como etiqueta 

e adesivado à parede sem repetir a ação, no intervalo de um mês. Há verbos 

mensais impressos em vermelho, aludindo ao ciclo menstrual da mulher; acrescento 

ainda etiquetas circulares pretas pela marcação da lua nova, de 28 em 28 dias, 

criando duas rítmicas internas no calendário como um todo. O calendário sugere 

leveza na sensibilização da superfície, se visto de longe; mas ao se percorrer todo o 

seu perímetro, alguém pode perceber o “peso” das ações cotidianas, de nossos 

hábitos. Torna-se um modo de mapear o cotidiano pelo viés do trabalho e aponta 

também uma perspectiva de performatividade para ações prosaicas, normalmente 

invisíveis diante do imperativo de organizar a casa, dia após dia. 

considerações finais 

Tenho consciência de que Funes, Simônides e o Sr. José, aqui evocados, ajudam-

me a compreender modos de ação sobre coleções e a operacionalização da 

memória durante a conduta criadora. Devido à interpenetração da vida cotidiana 

com a vida poética, preciso de demandas externas para redirecionar o fluxo 

doméstico, tal como Simônides elabora a loa a partir da solicitação de Scopas, 

convocando a relação estreita da imagem com seu lugar de enunciação, no 
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processo de tentar lembrar. Elaboro como Funes, um sistema de classificação de 

pertences que tende ao caos; espelho-me na figura lunar do Sr. José, quando abole 

a separação da casa e da repartição pública. Este texto procurou revelar outra 

possibilidade de listagem relativamente submersa na poética, mas que emergiu 

desde a constatação de que o cotidiano é uma membrana porosa e vibrátil, a 

separar arte e vida.  

 

                                                           

Notas 
 

1 Citado em YATES, Frances. A arte da memória. Campinas: Editora da UNICAMP, 2007, p.17-8; COLOMBO, 
Fausto. Os arquivos imperfeitos. São Paulo: Perspectiva, 1991, p.31. 
2 “A utilização de uma linguagem falada, depois escrita, é de fato uma extensão fundamental das possibilidades 
de armazenamento de nossa memória que, graças a isso, pode sair dos limites físicos do nosso corpo para se 
interpor quer nos outros, quer nas bibliotecas. Isto significa que, antes de ser falada ou escrita, existe uma certa 
linguagem sob a forma de armazenamento de informações na nossa memória”. ATLAN, Henri, apud LE GOFF, 
op. cit, p. 421. 
3 Desde 2008 venho executando um inventário do que possuo e que possuí, objetos que tocaram e tocam o meu 
corpo, que o vestiram e o protegeram. Inicialmente, a ideia era listar roupas, calçados e também todos os outros 
acessórios que tocam ou tocaram meu corpo: chapéus, anéis, brincos, colares, cintos. No entanto, essa proposta 
converteu-se em um trabalho insano, pois tais acessórios têm uma circularidade muito grande e são mais 
passíveis de serem passados (doados, trocados, vendidos, furtados) a outras pessoas. Este inventário conta 
com a ajuda da catalogação dessas coleções e também com a memória, lembranças de infância e de outros 
tempos passados. Pensando que memória é reconstrução de fatos passados, há uma analogia com a 
associação que fazemos entre inventário e invenção. 
4 Não há espaço para o desenvolvimento dessa questão da cartografia, neste texto. 
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