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RESUMO: O que significa pensar arquivos e coleções como poética? Que reflexões 
as poéticas arquivísticas e colecionistas oferecem à problemática da memória no atual 
contexto sociotécnico? Motivado por essas questões, esse artigo objetiva refletir sobre 
as práticas colecionistas e arquivísticas como fomentadoras de processos criativos 
particulares no contexto contemporâneo da arte. Para promover tal discussão, serão 
tomadas para análise obras artísticas desenvolvidas em torno da apropriação de 
arquivos e/ou coleções particulares, as quais sinalizam para a emergência da figura 
dos “artistas-arcontes”.  
 
Palavras-chave: Arquivo, Coleção, Memória 
 
 
ABSTRACT: What means thinking archives and collections as poetic? And what are 
their relationships with the issue of memory in the current socio-technical context? 
Motivated by these issues, this article aims to reflect about collectors and archival in 
contemporary creative processes of art. This discussion will be conducted by analysis 
of artistic works developed from the ownership of archives and/or private collections, 
which point to the emergence of the figure of the "artists-archons". 
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Introdução 

O que significa pensar arquivos e coleções como poética? Que reflexões as 

poéticas arquivísticas e colecionistas oferecem à problemática da memória no 

atual contexto sociotécnico? Motivado por essas questões elementares,  esse 

artigo objetiva refletir sobre as práticas colecionistas e arquivísticas como 

fomentadoras de processos criativos particulares no contexto contemporâneo 

da arte.  

Para promover tal discussão, serão tomadas para análise obras artísticas 

desenvolvidas em torno da apropriação de arquivos e/ou coleções particulares, 

as quais sinalizam para a emergência da figura dos “artistas-arcontes”.  Nesse 

contexto, a perspectiva metodológica a ser trabalhada no artigo configura-se 
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como um estudo de caso de duas obras artísticas contemporâneas, as quais 

nos permitirão delinear um campo de reflexão sobre as questões  supracitadas. 

As obras escolhidas são: Cicatriz (Rosângela Rennó, 1996-1997) e Tratado de 

pintura e paisagem (Marilá Dardot, 2009). 

Os conceitos operadores a serem utilizados, na perspectiva analítica aqui 

delineada, são: a teoria dos arquivos, tomada na perspectiva teórica de 

Jacques Derrida; o conceito de coleção que será abordado segundo reflexões, 

prioritariamente, de Walter Benjamin e Jean Baudrillard. Vale ressaltar que 

outros autores serão tomados como bases de reflexão teórica. 

Sobre arquivos, coleções e o desejo de memória: alguns contornos  

Pensar a coleção como poética exige-nos investigar os contornos que a 

palavra coleção assume no pensamento de autores como Walter Benjamin 

(1985, 2009) e Jean Baudrillard (1989). É pertinente, no entanto, considerar 

que o conceito de coleção possui forte ancoragem nas teorias dos arquivos. 

Por isso, a coleção nos convida também a visitar o termo arquivo, que, nesse 

contexto, assume a condição de uma palavra-valise1, ou seja, aquela que, de 

tão potente, carrega outras tantas: memória, museu, biblioteca, galeria, 

inventário, álbum, diário, banco de dados e, claro, coleção. As teorias do 

arquivo, portanto, concentram uma série de discussões filosóficas que nos 

orienta em uma abordagem inicial de coleção (uma das figuras do arquivo de 

especial interesse para a discussão aqui apresentada). 

Sobre o arquivo, destacamos as contribuições de Jacques Derrida (2001) para 

quem o arquivo envolve tanto a ideia de origem (uma noção ontológica)2, 

quanto as noções de autoridade, de conservação e, sobretudo, de lugar, 

morada. Acessar um arquivo é adentrar um espaço que acondiciona uma 

origem possível para as coisas. Tal origem, no entanto, constitui-se em 

discurso e está intimamente atrelada ao poder de consignação do arconte, o 

guardião do arquivo. Derrida (2001, p. 13-14), a respeito da função arcôntica, 

diz: 
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Não requer somente que o arquivo seja depositado em algum 
lugar sobre um suporte estável e à disposição de uma 
autoridade hermenêutica legítima. É preciso que o poder 
arcôntico, que concentra também as funções de unificação, 
identificação, classificação caminhe junto com o que 
chamaremos o poder de consignação. 

É nesse processo instaurado no guardar em uma morada um passado possível 

para as coisas, em conformidade com os critérios de ordenamento de alguém, 

é que se instaura a relação entre arquivo e memória. O arquivo, nesse sentido, 

parece acomodar vestígios de um passado vivido e/ou experienciado, que, por 

sua vez, torna possível aquilo que Paul Ricoeur (2007, p. 48) chama de “dever 

da memória”, a resistência ao esquecimento.  

A memória não é neutra, tampouco inocente. Ao buscar a recomposição do 

acontecimento vivido, o sujeito se engaja em um exercício de preenchimento 

das lacunas que o tempo deixou. A lembrança, “momento objetal da memória”, 

é tanto afecção quanto busca, sendo esta última um esforço de recordação 

(anamnese) em que se entrecruzam dimensões intelectuais e afetivas. 

(RICOUER, 2007, p.46). 

A relação entre o arquivo e a manutenção da memória é abordada por 

Colombo (1991, p.17) que atenta para a “mania arquivística que permeia 

conjuntamente a cultura e a evolução tecnológica”. Um arquivo, na perspectiva 

do autor, consiste em um sistema de estocagem de dados que implica tanto 

um certo tipo de tradução quanto a espacialização da informação. O conjunto 

de dados, então, se torna institucionalizado por categorias e parâmetros que 

permitem sua localização e acesso. Os arquivos, portanto, se prestam ao 

âmbito da coletividade, sendo ordenamentos formais que, decerto, permitem 

os percursos individuais. 

Assim como os arquivos, uma coleção se estabelece em um conjunto de 

signos, uma série de elementos organizados segundo determinados critérios. 

Yvette Sánchez (1999), ao discutir a etimologia das palavras coleção e 
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colecionismo, enfatiza que o ato de colecionar implica na produção de um 

discurso, o qual se edifica em torno de um particular e criterioso processo de 

seleção e acumulação. A autora atenta-se para as várias funções de uma 

coleção, ora destinada à conservação e preservação, ora vinculada à 

manutenção/demonstração de poder. Chama atenção o fato de que, a partir do 

século XVIII, o colecionismo como conservação faz-se central a ponto de 

Sánchez (1999) afirmar que, hoje, vivemos na “era dos depósitos”. Tal aspecto 

parece dialogar com o “desejo de memória” postulado por Derrida: 

Levanta-se então infinita, fora de proporção, sempre em 
curso, ‘em mal de arquivo’, a espera sem horizonte acessível, 
a impaciência absoluta de um desejo de memória. (DERRIDA, 
2001, p.9) 

Apesar de o termo coleção ter fundamento filosófico em teorias mais amplas 

sobre os arquivos, é interessante observar que as discussões de Benjamin 

(1985) e Baudrillard (1989) sobre as práticas colecionistas sinalizam 

singularidades que nos permitem destacar as coleções desse contexto mais 

geral. Nos processos colecionistas, os percursos individuais tendem a ser 

enfatizados em parte pela particular relação que um colecionador tem com 

seus pertences de estimação.  

Baudrillard (1989, p. 99), em uma perspectiva semiológica, aborda a coleção 

como sintagma (série) onde cada elemento ali articulado se configura como 

paradigma.  O ordenamento desses paradigmas, por sua vez, são motivados 

por instâncias sensíveis e intelectuais, capazes de conectar elementos 

singulares na formação de um todo. A coleção se sustenta em paradigmas cujo 

valor e poder se organizam em torno da paixão e da motivação do sujeito 

colecionador.  

Só uma organização mais ou menos complexa de objetos que 
se relacionem uns com os outros constitui cada objeto em 
uma abstração suficiente para que ele possa ser recuperado 
pelo indivíduo na abstração vivida que é o sentimento de 
posse. Esta organização é a coleção. (BAUDRILLARD, 1989, 
p.95).  
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A relação do colecionador com seus pertences de estimação é o tema do 

ensaio de Walter Benjamin (1985), intitulado “Desempacotando minha 

biblioteca”3. Para Benjamin, há uma relação misteriosa que une o colecionador 

e sua coleção. Há, no ato de colecionar, um pólo de tensão entre a ordem e a 

desordem. Na relação com seus pertences, o colecionador “não põe em 

destaque o seu valor funcional ou utilitário, a sua serventia, mas que as estuda 

e as ama como o palco, o cenário de seu destino” (BENJAMIN, 1985, p.228). 

Em uma coleção, cada peça é encerrada em um “circulo mágico”.  

Ítalo Calvino (2010), em seu ensaio Coleção de areia, se aventura no relato de 

sua experiência ao visitar uma exposição em Paris, no ano de 1974, uma 

exposição de “coisas estranhas”. Assim começa seu texto: “Há uma pessoa 

que faz coleção de areia” (CALVINO, 2010, p.11). A assertiva da frase já 

anuncia certo espanto com aquela inusitada coleção. O que conduz uma 

coleção?, pergunta-se Calvino. Nas palavras do autor:  

a necessidade de transformar o escorrer da própria 
existência numa série de objetos salvos da dispersão, ou 
numa série de linhas escritas, cristalizadas fora do fluxo 
contínuo do pensamento. O fascínio de uma coleção está 
nesse tanto que revela e nesse tanto que esconde do 
impulso secreto que levou a criá-la (CALVINO, 2010, 
p.13).  

Há, pois, nesse fragmento, apontamentos importantes para uma abordagem da 

coleção:  

1) a coleção como uma série, cujos elos associativos entre suas unidades 

permitem reinaugurar (ou reinventar?) a existência dispersa de seus 

elementos.  

2) Como série (re)ordenada que é, a coleção é também um discurso. 

(FOUCAULT, 1987) 

3) A coleção como série se presta a uma organização de seus elementos, 

segundo critérios particulares, subjetivos, afetivos, de seu possuidor. 

(BAUDRILLARD, 1989 e BENJAMIN,1985 e 2009).  
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4) A coleção existe sob a ameaça do esquecimento. Entre a lembrança e o 

esquecimento, configura-se  como uma resistência possível, uma 

memória. 

Poéticas colecionistas e o artista-arconte 

O que significa, então, pensar a coleção como poética? Considerando o 

conceito de poética4 como o programa interno de uma obra, ou seja, como o 

conjunto de questões que habitam o coração de uma obra, a poética 

colecionista poderia sinalizar para a existência de obras que organizam uma 

coleção em um plano estético particular - organização semiótica autônoma. 

Nesse contexto, a coleção e o arquivo estariam incrustrados nesse programa 

interno da obra, compondo uma singularidade estética fruto do particular 

arranjo arquivista e/ou colecionista do artista (uma espécie de artista-arconte).  

Tal incorporação de arquivos e coleções no cerne de processos artísticos 

correspondem a gestos de apropriação, conceito que possui especial interesse 

no contexto contemporâneo da arte.  Decerto que a apropriação é uma prática 

que remonta a movimentos modernistas como o cubismo sintético e o 

dadaísmo. No entanto, se as vanguardas da arte moderna se ocupam  em 

laborar a forma artística sob o signo do novo, as motivações da arte 

contemporânea já não se pautam no quesito da novidade. A noção de forma 

como unidade coerente encerrada sobre si mesma dá lugar a uma formação 

que “vai além de sua forma material: ela é um elemento de ligação, um 

princípio de aglutinação dinâmica” (BOURRIAUD, 2009a5, p. 29).  

Em publicação posterior, Nicolas Bourriaud (2009b 6 , p.13) avança nas 

discussões sobre os processos de apropriação na arte contemporânea, 

nominando essa prática de pós-produção:  

A pergunta artística não é mais: “o que fazer de 
novidade?”, e sim: “O que fazer com isso?”. Dito em 
outros termos: como produzir singularidades, como 
elaborar sentidos a partir dessa massa caótica de 
objetos, de nomes próprios e de referencias que 
constituem nosso cotidiano?” 
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As discussões de Bourriaud colocam a obra de arte contemporânea como 

instância que se edifica – sempre em caráter provisório – em meio a rede de 

signos e não como desfechos de processos de criação. Para o autor, a obra de 

arte funciona hoje como “uma narrativa que prolonga e reinterpreta as 

narrativas anteriores” (BOURRIAUD, 2009b, p.16). 

Os processos criativos instaurados a partir da apropriação de arquivos e 

coleções representam apenas um recorte dessa cultura da pós-produção 

trabalhada por Bourriaud que, por sua vez, contempla múltiplas abordagens. 

No entanto, esse recorte específico se aloca no centro dos interesses desse 

artigo, sendo, pois, prioritariamente referenciado. 

A função arcôntica do artista-colecionador pode ser ilustrada na obra Tratado 

de Pintura e Paisagem de Marilá Dardot (2009). Nessa obra, a artista 

apresenta, em um ensaio fotográfico, uma peculiar organização para uma 

coleção de livros. Cada elemento da série fotográfica (também uma coleção) 

apresenta agrupamentos de volumes de uma biblioteca, acomodados em meio 

a florações de mesma orientação cromática. É dessa forma que James Joyce 

faz vizinhança com Marcel Proust, ou mesmo, Michel Foucault é posto ao lado 

de Cyro dos Anjos e Guimarães Rosa. O critério dessa singular organização é 

a cor. Os habituais critérios de ordenamento funcional de uma biblioteca são 

subvertidos por critérios particulares que ressignificam os elementos da série. 

Vale ainda dizer que a forma como a série fotográfica de Dardot é organizada 

em sua proposta expositiva também parece jogar com signos de uma suposta 

ordem catalográfica.  
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Marilá Dardot, 2009. - Fonte: www.mariladardot.com 

 

A obra de Dardot ilustra também o fato de que organizar implica estabelecer 

associações. Sobre esse aspecto, vale retomar a ideia de consignação, 

trabalhada por Derrida (2001) e citada anteriormente. 

Nesse sentido, a habilidade da reunião do arconte parece dialogar com a 

noção de associação, a qual é trabalhada no contexto dos processos de 

criação por Fayga Ostrower (2001). Vale dizer que tal perspectiva também se 

mostra coerente com as formulações de Baudrillard a respeito da atividade do 

colecionador. 

“[...] as associações compõem a essência do nosso mundo 
imaginativo. São correspondências, conjeturas evocadas à 
base de semelhanças, ressonâncias íntimas em cada um de 
nós com experiências anteriores e com todo um sentimento 
de vida. [...] Apesar de espontâneo, há mais do que certa 
coincidência no associar. Há coerência” (OSTROWER, 2001, 
p. 20). 
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A perspectiva da coleção como poética artística implica, portanto, reconhecer 

um processo de criação em que, diante de um conjunto de signos, o artista 

exerce seu poder de consignação. No espaço da arte, no entanto, a atividade 

consignatória tende a ampliar o poder fabulativo dos elementos da série em 

peculiares e inventivos critérios de organização, os quais habitam o centro da 

proposição da obra.  

 

Rosângela Rennó, 1996-1997. 

Fonte: www.rosangelarenno.com.br 

Se Marilá Dardot, em Tratado de Pintura e Paisagem, inusitadamente, 

reorganiza sua suposta biblioteca particular, Rosângela Rennó se apropria do 

acervo fotográfico do Museu Penitenciário Paulista para sua obra Cicatriz 
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(1996-1997). A obra constrói uma narratividade tendo como fio condutor as 

tatuagens de presos da primeira metade do século XX. As imagens foram 

encontradas pela artista durante pesquisa no referido acervo. Sua obra parece 

trabalhar exatamente sobre vestígios de identidade dos sujeitos e sobre o tema 

contrastante da memória e do esquecimento social. Ao se apropriar das 

fotografias, a artista parece ilustrar o gesto da anamnese, que opera as 

camadas e fragmentos temporais no intuito de reter o acontecimento em uma 

ordem possível e provisória.  

A obra de Dardot toma pertences particulares e, pela via da linguagem 

artística, socializa essa singular experiência de retenção do sentimento de 

posse do colecionador. Já a obra de Rennó parte de um acervo institucional, 

preparado, pois para uma coletividade, o transforma segundo as “ciladas que o 

imaginário arma para a memória” (RICOUER, 2007, p.70) e novamente o 

devolve em forma de proposição artística para um processo de socialização. 

Nesse último caso, a artista parece enaltecer o dever da memória de não 

esquecer.  

Tratado de pintura e paisagem e Cicatriz são dois diferentes ordenamentos 

que se dão em planos estéticos para a memória das coisas. São jogos que se 

movimentam entre a imagem-lembrança e a memória-hábito, respectivamente. 

Essas duas expressões tem origem nas formulações de Henri Bergson (1999) 

e são relidas por Eclea Bosi (1994). Para Bergson (1999), a imagem lembrança 

é fruto da atividade do espírito que permite re-apresentar. Esse tipo de 

imagem, por sua vez, expande o corpo da memória, em uma espécie de 

reconstituição do objeto percebido. A imagem-lembrança mostra-se irredutível, 

trazendo para o presente um momento único e subjetivo. No entanto, não se 

trata de um deslocamento do presente em direção ao passado, pois é este que 

vem até nós. Bosi (1994, p. 49) discute os dois tipos de memória formulados 

por Bergson. Para a autora, “A memória-hábito faz parte de todo o nosso 

adestramento cultural”, unificando o modo como agimos cotidianamente e 

como percebemos o tempo presente. Os processos artísticos aqui 

evidenciados parecem brincar com essas duas instâncias da memórias. 
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Considerações finais - A poética colecionista como signo de memória 

 

Assim, decifrando o diário da melancólica (ou feliz?) 
colecionadora de areia, cheguei a interrogar-me sobre o 
que está escrito naquela areia de palavras escritas que 
enfileirei durante minha vida, aquela areia que agora me 
parece tão distante das praias e dos desertos da vida. 
Talvez fixando a areia como areia, as palavras como 
palavras, possamos chegar perto de entender como e em 
que medida o mundo triturado e erodido ainda possa 
encontrar nelas fundamento e modelo (CALVINO, 2010, 
p. 15-16). 

Retomando o relato do ensaio de Calvino (2010) mencionado no início desse 

artigo, vale lembrar que o autor se depara, na inusitada exposição, com uma 

série de “pastas simples de papelão”, identificadas cada uma com títulos 

escritos por mão feminina: “Os homens que me agradam”, “Os homens que 

não me agradam”, “As mulheres que admiro”, (...) “Meus castelos” (...) “Os 

papeis que envolviam as laranjas que eu comi” etc. A linguagem do inventário 

ali se instala. Inventariar é o verbo também carregado pela “valise” do arquivo.  

O que nos interessa, nessa exposição de pastas de papelão – vizinha à 

coleção de areia, é a descrição que a dona da coleção (segundo Calvino, “uma 

artista de profissão”) faz:  

Tento possuir e apropriar-me da vida e dos 
acontecimentos de que tenho notícia. Durante todo o dia, 
folheio, recolho, ponho em ordem, classifico, peneiro e 
reduzo o todo à forma de vários álbuns de coleção. 
Essas coleções então se tornam minha própria vida 
ilustrada. (CALVINO, 2010, p.14) 

Na fala da artista, estão dispostos verbos inerentes ao ato de colecionar: 

recolher, classificar, ordenar, selecionar.  Nesse sentido, uma obra, ao operar a 

coleção como poética, carrega consigo vestígios dessas ações do artista: 

recolher, classificar, ordenar, selecionar.   

No contexto da arte contemporânea, é como se a obra se configurasse como o 

“círculo mágico” ao qual se refere Benjamin (1985), capaz de singularizar 
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experiências em um contexto de fluxo simbólico frenético e práticas de 

consumo culturais cada vez mais comoditizadas. Reorganizar e ressignificar 

signos passa a ser uma espécie de imposição para uma existência particular 

em um mundo seriado. E é nesse contexto e sob essa demanda que se 

instauram os processos artísticos  em que as coleções e os arquivos habitam a 

poética das obras. A arte seria, então, nesse contexto, um espaço expressivo 

particular que reconfigura, em plano estético, conjuntos de signos. Obras que 

se ocupam tanto da mnémé, como também, e sobretudo, da anamnese – e da 

operação fabulativa que lhe é intrínseca. 

A coleção incorporada nos processos artísticos, ao tempo que diz de uma 

resistência diante do esvaziamento das coisas que a lógica de excesso do 

tempo presente carrega, configura-se também como gesto criador de memória. 

A memória diz da capacidade humana de guardar e reter acontecimentos. A 

memória, em sua condição de discurso, está sempre à beira do esquecimento 

e/ou da renovação.  

A coleção é, pois, uma tentativa de recompor os acontecimentos das coisas e 

da vida, preenchendo as lacunas do esquecimento. Ao preencher essas 

fissuras, a imaginação se faz potente. Trata-se de um reordenamento possível 

(e sensível) do mundo, da nossa experiência no mundo, inserindo-a em um 

tipo de ordem provisória. Um provisório e localizado exercício de poder que 

busca imobilizar a ampulheta do tempo. A areia que escorre é, no entanto, 

parcialmente lembrada e parcialmente esquecida. Eis o mistério da coleção 

como poética.  

 

Notas 

                                                        
1 Expressão pertencente ao corpus téorico da denominada crítica genética 
2 Tal noção é problematizada inclusive por Foucault (1987). 
3 Neste ensaio, são percebidos fragmentos vários que também estão dispostos em seu “capítulo-
mapeamento” sobre coleção, no livro Passagens (2009). 
4 Cf. ECO (1997), PAREYSON (1993) e PLAZA E TAVARES (1998). 
5 Original, em francês, de 1998. 
6 Original, em francês, de 2004. 
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