
O USO DO ARQUIVO 
PESSOAL COMO DISPOSITIVO 

PERFORMATIVO OU TUDO QUE 
FAÇO COMO DESCULPAS PARA 

NÃO ESQUECER MEU PAI 

1 Zé Caetano
Estudante do Bacharelado em Atuação Cênica na pela Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). É bolsista do Programa de Iniciação Científica da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), orientado pela 
artista-docente-pesquisadora Dra. Tania Alice. Participa do grupo de pesquisa Práticas 
Performativas Contemporâneas (CNPq/Unirio/UFRJ). Desde 2019, integra a plataforma 
internacional Performers sem Fronteiras, coletivo que reúne artista que realizam 
projetos que envolvem poéticas do cuidado. 
caetano@edu.unirio.br

Anderson José Caetano de Souza 
(Zé Caetano)1

RESUMO: A partir de uma escrita em arte, o presente texto 
tenta explorar o uso do arquivo pessoal como catalisador de uma 
pesquisa performativa autobiográfica em desenvolvimento, ques-
tionando o uso de tal ferramenta nas mãos de um artista-arquivis-
ta. Para tal, o luto é convocado como tópico de criação.
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À minha mãe: por todos os gritos que vieram 
depois de longos silêncios.

Faz três anos e quinze dias que meu pai bateu o carro contra 
o muro de uma antiga fábrica de cerâmicas. Algum compo-
nente do automóvel falhou e, consequentemente, meu pai foi 
decapitado. Pouco depois da batida, um infeliz passou pelo 
local e, antes que a polícia chegasse, tirou fotos da cabeça do 
pai jogada no asfalto. Essa imagem chegou a mim pelos grupos 
em redes sociais da cidade. Um dia antes, era aniversário da 
minha mãe, e comemorávamos em uma praça no centro da 
cidade comendo cachorro-quente. 

Segundo o atestado de óbito, às 9h30 o estrondo do impacto 
pôde ser ouvido pelo senhor que trabalhava em frente ao 
local. Se a colisão tivesse acontecido mais ou menos 25 minu-
tos depois, o horário da morte dele teria se encontrado com 
o meu de nascimento: segundo a certidão, eu nasci às 9h55. 
Não que isso faça diferença. 

Acredito que seja esse o ponto de nascimento dessa escrita: a 
morte do meu pai. Percebi que escrevo como quem pede para 
não esquecer. Movimento inútil que nunca conseguirá atingir 
a sua função, o esquecimento faz parte da condição humana 
(RICOEUR, 2007)1. Assim, declaro que me dou por vencido. 
Escrever como quem pede para não esquecer é, justamente, 
um fracasso. 

1             Paul Ricoeur convoca em seu livro A memória, a história, o esquecimento-  
que chegou ao Brasil em 2017- problemáticas relacionados aos trabalhos  

que invocam o passado.



Ou para movimentar uma liberdade, escrever como quem 
pede para ser livre. Da imagem do pai decapitado que pertur-
ba como um fantasma há anos a minha mente, do amor que 
houve durante dezenove anos de relação, do vazio. Libertar-
-se da dor e do amor, mergulhando dentro deles. Libertar-se 
imergindo naquilo que dói. Janaína Leite (2017)2 termina 
o espetáculo Conversas com meu pai 3 dizendo: “(...) Muitas 
vezes eu quis me livrar dessas coisas. A gente não está livre 
dessas coisas. A liberdade é sempre negociada. É sempre uma 
condicional.”. Procurar o limite da condição de negociação da 
liberdade.

Libertar-se. 

Uma espécie de Antígona que tenta a todo custo dar um fim 
digno ao corpo de Polinices: pai, eu estou tentando.

    
 Fig.01: Pai, não consigo te ver. Imagem editada em cima da foto divulgada pelos 

jornais da cidade sobre o acidente. Fonte: arquivo pessoal. 

3  Monólogo em que, a partir de arquivos pessoais, a atriz e diretora conta sua 
relação com seu pai, principalmente nos anos que antecedem a morte dele.



Para Antígona, ver o repouso do corpo de seu irmão, con-
trariando as ordens de Creonte de entregar-lhe aos abutres, 
é libertar-se. Mergulhar na dor e compreendê-la é, para mim, 
um caminho. Talvez, trata-se de emancipar. Com isso, encaro 
uma batalha, uma procura, afundo em tudo que posso sobre 
meu pai, principalmente, arquivos – pessoais ou não – que, de 
alguma forma, tentam dar conta dessa procura. 

É, desse modo, uma investigação causada por uma marca de 
vida. Uma procura, a partir de arquivos, sobre marcas:

O que estou chamando de marca são exatamente estes 
estados inéditos que se produzem em nosso corpo, a 
partir das composições do que vamos vivendo. (...) en-

quanto estamos vivos, continuam se fazendo marcas em 
nosso corpo. (...) E cada marca tem a potencialidade de 
voltar a reverberar quando atrai e é atraída por ambien-

tes onde encontra ressonância (aliás, muitas de nossas 
escolhas são determinadas por esta atração). 

(ROLNIK, 1993, p.2)4.

Procurar. Arquivos. Marcas. Arquivar. Desassossegar. Para não 
esquecer. Para libertar. Para que Polinices possa ter um fim digno. 

4 Suely Rolnik é professora e pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, onde coordena o Núcleo de Estudos da Subjetividade.



Em meio a esses três anos, encaro-me como um artista-arqui-
vista que escava a vida da pessoa que mais amei, que procura 
qualquer vestígio sobre o meu pai para dar luz a um processo 
cênico e performativo. Assim, para mim, a luta não é contra 
Creonte, é por uma tal liberdade ou para não esquecer (o 
que, como já disse, é falho). Uma procura por arquivos de 
vida sobre ele. Evoco o nome “arquivo” sobre todo e qualquer 
material físico como físico que guarda um rastro documental, 
como defende Paul Ricoeur (2007). 

Com isso, vou tentando encarar os arquivos como possibi-
lidades de imersão dentro do machucado. Sendo assim, não 
cabe a mim, guiado como artista arquivista, organizar e lidar 
com os arquivos com as mãos de vínculos científicos, cata-
logações e organizações que cabem a outras especialidades 
de estudos arquivistas (BRAGA, 2016), mas sim aprender a 
manusear esses dispositivos como potentes catalisadores de 
afeto: o arquivo enquanto um documento aberto à leitura de 
quem quiser e puder lê-lo, sem destinatário prévio. Aberto. O 
arquivo é, portanto, mudo (RICOEUR, 2007). Eu, enquanto 
artista-arquivista, irei invocar os catalisadores que irão dar voz 
aos dispositivos. Nesse caso, será o afeto que irá mover o 
principal dinamizador de tal processo: abrir e habitar a ferida 
para entende-la, para que possamos enterrar o corpo daque-
les que mais amamos. 
Gravei quarenta minutos e sessenta segundos de conversa 
com minha mãe. Dois anos pós morte do meu pai. Os quatro 
últimos segundos lembram a dor da realidade na voz. Ela diz: 



Fig. 02: Qr Code: Mãe
Aponte seu celular para a tela.

Porque ele não vai voltar mais. 

No dia, foram dois minutos. Minha mãe demorou dois mi-
nutos para atender a insistente palma que batia na frente de 
casa: eram quatro policiais que vinham dar a notícia da morte 
do meu pai. Dois minutos.

Um segundo dois segundos três segundos quatro segundo 
cinco segundos seis segundos sete segundos oito segundos 
nove segundos dez segundos onze segundos doze segundos 
treze segundos catorze segundos quinze segundos dezesseis 
segundos dezessete segundos dezoito segundos dezenove 
segundos vinte segundos vinte e um segundos vinte e dois 
segundos vinte três segundos vinte e quatro segundos vinte e 
cinco segundos vinte e seis segundos vinte e sete segundo vinte 
e oito segundos vinte e nove segundos trinta segundos trinta 
e um segundos trinta e dois segundos trinta e três segundos 
trinta e quatro segundos trinta e cinco segundos trinta e seis 
segundos trinta e sete segundos trinta e oito segundo trinta 



e nove segundos quarenta segundos quarenta e um segundos 
quarenta e dois segundos quarenta e três segundos quarenta 
e quatro segundos quarenta e cinco segundos quarenta e seis 
segundos quarenta e sete segundos quarenta e oito segundos 
quarenta e nove segundos cinquenta segundos quinta e um 
segundos cinquenta e dois segundos cinquenta e três segundos 
cinquenta e quatro segundo cinquenta e cinco segundos cin-
quenta e seis segundos cinquenta e sete segundos cinquenta 
e oito segundo cinquenta e nove segundos setenta segundos 
setenta e dois segundos setenta e três segundos setenta e 
quatro segundo setenta e cinco segundos sete e seis segundos 
sete e sete segundos setenta e oito segundos setenta e nove 
segundos oitenta segundos oitenta e um segundos oitenta 
e dois segundos oitenta e três segundos oitenta e quatro 
segundos oitenta e cinco segundos oitenta e seis segundos 
oitenta e sete segundos oitenta e oito segundo oitenta e nove 
segundos noventa segundos noventa e um segundos noventa 
e dois segundos noventa e três segundos noventa e quatro 
segundos noventa e cinco segundos noventa e seis segundos 
noventa e sete segundos noventa e oito segundos noventa e 
nove segundos cem segundos cento e um segundos cento e 
dois segundos cento e dois segundos cento e três segundos 
cento e quatro segundos cento e cinco segundos cento e seis 
segundos cento e sete segundos cento e oito segundos cento 
e nove segundos cento e dez segundos cento e onze segun-
dos cento e doze segundos cento e treze segundos cento e 
catorze segundos cento e quinze segundos cento e dezesseis 
segundos cento e dezessete segundos cento e dezoito segun-
dos cento e dezenove segundos cento e vinte segundos.

Nunca mais ele vai voltar. 



Quando guardo esse pequeno excerto da conversa 
com minha mãe, fica claro que a escavação de um ar-
tista-arquivista envolve recortes ético-políticos; é tra-

balho fruto de recortes e de decisões, pois um arquivo 
não oferece somente a leitura do passado. Trata-se 
também de escolhas de quem o constituiu e orde-

nou, predileções que irão garantir a sua sobrevivência 
ou, até mesmo, a morte de tal documentação (LEITE, 

2017).

Procurar e criar.

Há um verbo que também faz parte da construção que venho 
estudando enquanto artista-arquivista: destruir.



Fig. 03: A gente só morre quando esquece. Arquivo pessoal.



Na fotoperformance5 A gente só morre quando esquece, grada-
tivamente, fui apagando, com cloro e algodão, a figura do meu 
pai de uma fotografia em que estou em seu colo. Consequen-
temente, há uma reconfiguração do arquivo e uma destruição. 
Para mim, trata-se de uma forma de operar junto com aquilo 
que mais tenho medo, o esquecimento. Há um trecho em 
que Tiresias questiona Creonte: “Que força há em assassinar 
o morto de novo?”6. Esquecer, para mim, é como morrer 
de novo. Não há como fugir. Destruir o arquivo, apagá-lo, 
é como brincar poeticamente com esse processo fadado e 
predestinado ao fracasso do esquecimento. 

Há sempre uma luta em buscar guardar as memórias dos 
mortos. Como afirma Assman (2021)7, há – entre os vivos – 
uma espécie de obrigação dos familiares em tentar perpetuar 
a memoração respeitosa de seus entes. Trata-se de uma ação 
que necessita que os vivos trabalhem com a recordação. E, pai, 
eu não sou o jogador do palmeiras. Alguma coisa deu errado 
entre os planos que o senhor tinha em relação a mim e o 
que realmente me tornei. Acho que sou artista. Não tenho 
certeza. O tio Zé me contou sobre o sonho que o senhor 
tinha de que eu seria jogador do Palmeiras. É... Não deu certo. 
Fracassei novamente. 

5  A partir da ideia de Programa Performativo de Eleonora Fabião (2013), o 
artista e pesquisador Moacir Junior (2018) define a fotoperformance como uma 

poética que opera a partir de espaços vazios completados pelo tempo. Trata-se de 
um processo de tentativa de capturar o sensível. 

6  SÓFOCLES. A trilogia tebana. Tradução de Mario da Gama Cury. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1993, p. 220 (v, 637-638)

7  Aleida Assman é uma pesquisadora na Universidade de Konsranz que desti-
na seus estudos às teorias da memória e memória cultural.



E encaro com a verdade função dessa pesquisa: brincar com a 
derrota, o fracasso. No Projeto Ficção (2012)8, da Cia Hiato, 
Thiago Amaral, ator da companhia, convida seu pai para es-
tarem em cena juntos. No final do espetáculo, há um trecho 
em que diz:

Para o pai. Se eu não posso ser o projeto de 
filho que você imaginou, pelo menos a gente 

pode fazer um projeto de peça, juntos, né?
(AMARAL, Thiago, 2019, p. 100).

Já que não posso fugir dos fracassos apresentados nesse tex-
to, só há uma saída: transforma-los em movimento, brincar 
com a vida e a morte e todos os entraves que tal escolha 
apresentará. Talvez trata-se, justamente, de uma tentativa “(...) 
de liberar a vida lá onde ela é prisioneira, ou de tentar fazê-lo 
num combate incerto”, como afirmam Deleuze e Guattari 
(2010, p. 222)9.

Abrir um arquivo pessoal talvez seja como abrir uma ferida: às 
vezes, pode fazer-se necessário para que possamos entender 
o quanto cada passo foi –e ainda será- uma experiência sub-
versiva de amor e dor.

Um dia me tranquei no banheiro só para
 falar a palavra mãe. Saudade.

- Mata teu pai de Grace Passô.

8  No Projeto Ficção, da Cia Hiato, seis atores da criam instalações cênicas e 
dramatúrgicas em que o arquivo pessoal e a intimidade são principais catalisadores. 

9  Em um trecho do livro O que é filosofia?, Gilles Deleuze e Félix Guattari 
dialogam sobre os afectos e peceptos que rodeiam o fazer de um artista. 
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Fig. 01: Pai, não consigo te ver. Imagem editada em cima 
da foto divulgada pelos jornais da cidade sobre o acidente. 
Fonte: arquivo pessoal.
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Arquivo pessoal.


