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Objetos sensoriais: entre usos e arquivos
Luisa Paraguai1

Resumo

Esta texto aborda as articulações sistêmicas 

entre sujeitos e objetos, considerando o contexto 

dos “objetos marginais” (Baudrillard, 2002) para pro-

blematizar a produção artística e seus embates no 

cotidiano.  Neste sentido, importa compreender as 

ordens de uso e construções simbólicas dos obje-

tos de uma perspectiva interdisciplinar entre artes, 

design e cultura material, enquanto reflexão crítica 

sobre a materialização de códigos pré-existentes 

para potencializar e constituir  outros discursos, que 

escapam do domínio e das relações de poder  pela 

instrumentalização.  Assim, a partir de artistas (So-

fie Boons, Peter de Cupere, Andy Warhol, e Sissel 

Tolaas) contextualizam-se as dimensões sensoriais 

dos objetos, especificamente quanto ao sentido do 

olfato,  compreendendo que a “formalidade das práti-

cas” (CERTEAU, 2008) orienta o fazer, a apropriação 

marginal, a experiência.
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Abstract

This text is concerned with the systemic articula-

tions between subjects and objects, considering the 

context of “marginal objects” (BAUDRILLARD, 2002) 

to problematize the artistic production and its daily 

struggles. In this sense, it is important to understand 

the orders of use and symbolic constructions of ob-

jects from an interdisciplinary perspective between 

arts, design and material culture, as a critical reflec-

tion on the materialisation of pre-existing codes to 

potentialise and constitute other discourses that es-

cape the domain and power relations through instru-

mentalization. Thus, artists (Sofie Boons, Peter de 

Cupere, Andy Warhol, and Sissel Tolaas) contextual-

ize the sensorial dimensions of objects, specifically 

the sense of smell, understanding that the “formality 

of practices” (CERTEAU, 2008) guides the doing, the 

marginal appropriation, and the experience.

Key-words

Art and technology, materialities and temporalities, 

places and flows, objects and smells.

Introdução

Interessa-nos neste texto abordar práticas ar-

tísticas, que problematizam mediações entre ações 

e objetos, sujeitos e modos de uso, para pensar os 

processos e fazeres enquanto agenciamentos críti-

cos na cultural material. A partir do conceito de “co-

leção como sistema marginal” (Baudrillard, 2002), 

apresentam-se os projetos Scent Jewerly (2012) de 

Sofie Boons, Soft memory (2016) de Peter de Cupe-

re, Permanent Smell Collection (1977) de Andy Wa-

rhol, e “Smell me” (2012) de Martynka Wawrzyniak, 

enquanto “táticas de resistência” (Certeau, 2008), 

quando rompem com os sistemas de significações 

para negociar outras configurações potenciais nas 

relações descritas por Baudrillard (2002), e neste 

texto categorizados como “objeto/hábito” e “objeto/

tempo”. 
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Aponta-se aqui uma primeira questão em torno 

do termo funcionalidade, que compreendido como 

um aspecto da atuação do homem no ambiente, 

valida-se na/pela modelização de comportamentos, 

construção de distinções sociais e criação de repre-

sentações simbólicas. O conceito atravessa as pro-

duções artísticas e as do campo do design, e sem 

a intenção de qualificar, importa-nos contextualizar 

o argumento de Miller (2010, p.50), com referên-

cias em Goffman (1986) e Gombrich (1979), sobre 

o que nomina de “the humility of things”. Deixando 

de lado as evidentes/reconhecidas contingências 

das relações sujeito/objeto, o autor afirma que nos-

sa existência cultural dá-se na medida em que os 

objetos se apresentam familiares, nos habitam sem 

serem percebidos – tornam-se um hábito, e portanto, 

invisíveis.

A arte visa conferir forma e peso aos mais in-

visíveis processos. Quando partes inteiras da 

nossa vida caem na abstração devido à mudan-

ça de escala da globalização, quando funções 

básicas do nosso cotidiano são gradualmente 

transformadas em produtos de consumo […], 

parece muito lógico que os artistas procurem 

rematerializar essas funções e esses processos, 

e devolver concretude ao que se furta à nossa 

vista. […] como suportes de experiências: a arte, 

ao tentar romper a lógica do espetáculo, resti-

tui-nos o mundo como experiência a ser vivida 

(BOURRIAUD, 2009, p.31-32).

Neste sentido, considerando a experiência hu-

mana como uma construção cultural dos sentidos, 

na perspectiva da fenomenologia, Mills (apud NOË, 

2004, p.79) afirma que os objetos são “possibili-

dades permanentes de sensação” – construções 

lógicas de “sense data”, que dependem de uma 

exploração espaciotemporal das pessoas – modos 

de movimentar-se e comportar-se. Sendo assim, 

apresentaremos a seguir algumas práticas artísticas 

agenciadas por objetos, que a partir do olfato situam 

as nossas construções perceptivas em relação ao 

ambiente da perspectiva “enactive”. Esta abordagem 

propõe a percepção espacial enquanto exercício e 

“arranjo de habilidades sensorio-motoras” (NOË, 

2004, p.90), pois estabelece-se somente com o cor-

po em ação. Este engajamento corporal, que tanto 

define quanto se modeliza, enquanto uma “interação 

incorporada” (DOURISH, 2004), revela uma atitude 

conversacional, que demanda trocas sincrônicas. 

A partir dessa abordagem, os objetos pessoais as-

sumem uma importância metodológica para refletir 

sobre as “culturas da proximidade” (SANTAELLA, 

2009, p.144), enquanto o que é ou não experien-

ciado apresenta-se conformado pelas distancias 

interpessoais em sociedade (HALL, 1966).

objeto/hábito: modos de usar

Ainda que haja uma preocupação crescente 

sobre o tema no contexto contemporâneo, reconhe-

cem-se os obstáculos epistemológicos, na medida 

em que tratar o olfato como principio ordenador de 

significação é pensar outro modelo estruturante na 

nossa cultura, prioritariamente visual. Partindo de 

Classen (1993) e Classen, Howes, Synnot (1994), 

como referências teóricas de pesquisa após um “si-

lencio olfativo”, apontado por Corbin (1987), enten-

demos o sentido do olfato como uma construção po-

lítica, de natureza dinâmica, situacional, contextual, e 

portanto, conformado e formado para constituir um 

lugar na cultura, ainda que impreciso. Como afirma 

Rodaway (1994), 

cheiros não oferecem cenas ou paisagens, 

como objetos organizados e estruturados a dis-

tancia do observador. Mais do que isto, os chei-
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ros estão presentes ou não, em variados níveis 

de intensidade e dependentes dos movimentos 

do ar. Os cheiros se dissipam ou permanecem, 

aparecem ou desaparecem, em vez de assumi-

rem-se ou situarem-se como uma composição 

(Rodaway, 1994, p.64, tradução nossa).

Esta condição instável, condicionou a pes-

quisa por artistas e designers, cujas proposições 

apontassem perspectivas conceituais e processuais 

para abordar materialidades em articulação com a 

primeira categoria, definida como “objeto/hábito” 

(Baudrillard, 2002), no contexto da cultura material. 

O projeto Scent Jewerly (2012), de Sofie Boons, 

aborda a transitoriedade dos cheiros em uma série 

de anéis de vidro, preenchidos por óleos essenciais 

(Figura 1). Para a artista, os anéis operam com a 

dualidade entre o desejo de manter o ornamento 

intacto e a tentação de sentir o perfume, e assim, 

condicionam a obra na e pela experiência do visitan-

te (BOONS, 2012a). Ao conter o cheiro no objeto de 

vidro questiona-se a propriedade físico-química de 

dissipação dos odores, ao mesmo tempo que a ma-

terialidade inviabiliza a retomada da forma anterior 

se quebrada (PARAGUAI, 2016). Esta provocação 

poética modula a configuração plástica da obra com 

a perspectiva de funcionalidade, que insere a mesma 

no estatuto de objeto: anel. Este define-se pelo re-

conhecimento e execução de códigos pré-existentes 

do cotidiano.

Figura 1. Scent Jewerly, 2012. Fonte: <http://sofieboons.
com/catalog/alchemy-of-scent/#all>.

O cotidiano, como afirma Certeau (2009) 

é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos 

cabe em partilha), nos pressiona dia após dia, 

nos oprime, pois existe uma opressão no pre-

sente. [...] O cotidiano é aquilo que nos prende 

intimamente, a partir do interior. É uma história a 

caminho de nós mesmos, quase em retirada, às 

vezes velada (CERTEAU, 2009, p.31).

http://sofieboons.com/catalog/alchemy-of-scent/#all
http://sofieboons.com/catalog/alchemy-of-scent/#all
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Considera-se, conforme o autor, que o homem 

ordinário consome os bens materiais e imateriais 

diariamente mas sem submeter-se, no entanto, to-

talmente à ordem o estabelecido. Este exercício de 

oposição – crítico e criativo, também se reconhece 

no contexto do sentido do olfato – cheiros, odores e 

aromas – que mesmo determinante pelas memórias 

pessoais – dos lugares, do corpo, dos gestos, da 

infância, pode apresentar uma potencialidade dis-

ruptiva sobre os modos de agir, uma vez acionados 

em outras situações/ambientes/contextos. 

Toma-se neste sentido as “formalidades das 

práticas”, definidas por Certeau (2008, p.92), para 

explicitar as escolhas e intenções da artista, na 

medida em que desvia as ordens e as relações de 

poder estabelecidas pelos lugares institucionais e 

modos de consumo. Este campo político, social e 

cultural de uso modeliza a funcionalidade do objeto 

investigado, que é então reconfigurada pelas ações 

abstrata e operativa da artista. São “frases impre-

visíveis num lugar ordenado pelas técnicas organi-

zadoras de sistemas” (Ibid. p.97), enunciados não 

coerentes com a configuração institucionalizada e 

que formulam outro fazer. Assim, as provocações da 

artista sugerem um embate ao instituído pelo hábito, 

entendendo que “o hábito é descontinuidade e repe-

tição (e não continuidade como o emprego sugere). 

É pela divisão do tempo em nossos esquemas ‘ha-

bituais’ que solucionamos o que pode ter de angus-

tiante sua continuidade e a singularidade absoluta 

dos eventos” (Baudrillard, 2002, p.102). Entendendo 

que estas operações comuns do dia-a-dia operam 

na/pela linguagem, também interessa pensar sobre 

a sintaxe destas práticas, as regras e a materialidade 

que traduzem uma visibilidade social e terminam por 

operar e mobilizar dispositivos da cultura (CERTEAU, 

2009).

Citamos então o artista Peter de Cupere e sua 

respectiva obra Soft memory (2016) (Figura 2), na 

medida em que desafiam a culturalidade ao deslocar 

os objetos de seus lugares e reorganizá-los a partir 

de outras disposições espaciais, em oposição às 

representações herdadas ou ensinadas. Estas prá-

ticas podem ser denominadas de “artes do fazer”, 

conforme Certeau (2008) escreve, na medida em 

que (re)apropriam dos códigos do espaço e do uso 

subjetivamente. Peter de Cupere cria uma escova de 

cabelo e a insere no sistema da Arte, condicionan-

do-a como objeto singular e histórico, na medida em 

que os cabelos datam da II Guerra Mundial e evo-

cam a possibilidade de recuperar pela memória um 

cheiro perdido. O artista, enquanto (re)condiciona a 

materialidade do objeto escova, busca desarticular 

os seus processos culturais de legitimação em so-

ciedade.

Figura 2. 'Soft memory' (2016) de Peter de Cupere na 
Exibição ‘AROMATIC ART (RE-)RECONSTRUCTED: IN 
SEARCH OF LOST SCENTS’ organizada por Caro Verbeek. 
Fonte: https://www.mediamatic.net/en/page/368154/pe-
ter-de-cupere-soft-memory-2016.

objeto/tempo: modos de arquivar

Na segunda categoria nominada como “objeto/

tempo” (Baudrillard, 2002), apresentamos os artistas 

Andy Wharol e Sissel Tolaas que escolhem, orde-
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nam, classificam, enquanto negociam a temporalida-

de como ação potente para instaurarem suas obras. 

Os artistas reinventam-se ao inventariar o tempo. 

Esta prática de reunir objetos comuns conforme pro-

posta pessoal descreve o conceito de coleção, que 

“distingue-se do de acumulação. […] Tanto quanto 

por sua complexidade cultural, é pela falta, pelo ina-

cabado que a coleção se separa da pura acumula-

ção” (BAUDRILLARD, 2002, p.111-112). Conforme o 

autor, não importa a singularidade e historicidade do 

objeto, mas as lógicas de codificação que vão deter-

minar outros modos de agrupar, organizar, categori-

zar e hierarquizar. Considerando estes princípios, o 

conceito de arquivo, perpassa também as poéticas, 

quanto às maneiras de selecionar e combinar os 

dados, para construir narrativas e constituir signi-

ficados. Para Moreira (2012), o arquivo instala-se 

pelo recorte, fragmentos e vestígios do que é infinito, 

indefinido. 

Conforme Baudrillard (2002, p.103) “O profun-

do poder dos objetos colecionados não lhes vem 

com efeito nem de sua singularidade nem de sua 

historicidade diversa, não é por este meio que o 

tempo da coleção deixa de ser o tempo real, é pelo 

fato de a própria organização da coleção substituir 

o tempo”. A operação poética apresenta-se como 

uma modalidade de ação e de prática, que formula 

a partir da regularidade dos gestos e do cotidiano, 

uma condição instável de outra natureza – um movi-

mento subjetivo de transfiguração. Neste processo, o 

artista escolhe e significa, configurando uma tensão 

dialética entre a ordem e a desordem, entre organi-

zar e dispersar.

O artista Andy Warhol, ao guardar vidros de 

perfume usados na obra Permanent Smell Collection 

(1977), documenta seu cotidiano e conforma seu 

comportamento, na medida em que nunca repete o 

mesmo perfume, que passa a integrar sua coleção 

somente quando estabelece conexões afetivas com 

o mesmo. A prática de colecionar, parece assim 

exercer controle sobre o seu cotidiano, instituindo 

os objetos enquanto containers das próprias memó-

rias e sugerindo a possibilidade de não perdê-las, 

mesmo que comercialmente o perfume fique fora de 

linha.

Outra maneira de ocupar mais espaço é com 

o perfume. [...] Eu troco de perfume o tempo 

todo. Se eu usar um perfume por três meses, 

eu me forcei a desistir, mesmo que eu ainda 

sinta vontade de usá-lo, então, sempre que eu o 

cheire novamente, sempre me lembrará desses 

três meses. Nunca volto a usá-lo novamente; 

torna-se parte da minha coleção permanente 

de cheiros (WARHOL, 1977, nossa tradução).

Sem utilidade, os vidros quase vazios de per-

fume passam a registrar sua história e configuram 

um arranjo pessoal (GILBERT, 2008). O ato de co-

lecionar define primeiramente o evento da busca, 

escolhas de momentos oportunos e circunstâncias 

propícias, para em seguida realizar um processo de 

arquivamento, que busca realocar os aspectos ma-

teriais e temporais para nomear outros atributos aos 

objetos, conforme Benjamin (2006) afirma

o objeto seja desligado de todas as suas fun-

ções primitivas, a fim de travar a relação mais 

íntima que se pode imaginar com aquilo que lhe 

é semelhante. Esta relação é diametralmente 

oposta à utilidade. É uma grandiosa tentativa de 

superar o caráter totalmente irracional de sua 

mera existência através da integração em um 

sistema histórico novo, criado especialmente 

para este fim: a coleção (Benjamin, 2006, p. 

239).
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A artista e pesquisadora Sissel Tolaas, com o la-

boratório SMELL RE_searchLab, fundado em 2004 e 

financiado pelo International Flavours and Fragrances 

(IFF), passou a organizar sua investigação olfativa 

com mais de 7000 cheiros e 2500 moléculas, cata-

logados desde 1990. Esta prática de pesquisa gerou 

a obra em processo “Smell archive” (1990-atual) (Fi-

gura 3), que também implica em um arquivo físico 

de dados – latas de alumínio do mesmo tamanho. 

Os cheiros enquanto objetos, são qualificados pela 

artista conforme a estrutura química, e desta forma 

organizam-se para posteriormente serem recupera-

dos pela mesma.

Figura 3. ’Smell archive’ [1990-atual] de Sissel Tolaas, 
no laboratório SMELL RE_searchLab, em Berlin. Fonte: 
https://old.researchcatalogue.net/view?weave=1036.

Todos os dias, respiramos cerca de 23.040 
vezes e movemos 438 pés cúbicos de ar. Le-
vamos cerca de cinco segundos para respirar 
- dois segundos para inalar e três segundos 
para expirar - e, nesse momento, moléculas 
de cheiro inundam nossos sistemas. Inalando 
e exalando, cheiramos. Os cheiros nos circun-
dam, nos rodeiam, entram nos nossos corpos, 
emanam de nós. Ainda assim, quando tenta-
mos descrever um cheiro, as palavras nos fa-
lham como construções que são (ACKERMAN 
apud TOLAAS, 2011).

Para a artista não importa qualificar o sentido 

do olfato como bom ou ruim, mas sistematizar uma 

terminologia, em uma escala que varia de substan-

tivos e adjetivos para verbos, e insere-se no campo 

da linguistica, como Classen et al. (apud TOLAAS, 

2011) afirma

O cheiro [...] é um fenômeno evasivo. Os odo-

res, ao contrário das cores, por exemplo, não 

podem ser nomeados - pelo menos não nas 

línguas européias. ‘Cheira a …’, temos que dizer 

ao descrever um odor, tentando expressar nos-

sa experiência olfativa por meio de metáforas. 

[…] No domínio do olfato, devemos descrever e 

lembrar (CLASSEN et al. apud TOLAAS, 2011).

O cheiro, abstraído de sua condição invisível do 

cotidiano, recebe um estatuto estritamente subjetivo: 

torna-se objeto de coleção, e passa a ser elemento 

do discurso latente de Tolaas. Como afirma Bau-

drillard (2002, p.94) “todo objeto tem desta forma 

duas funções: uma que é a de ser utilizado, a outra 

a de ser possuído”.

https://old.researchcatalogue.net/view?weave=1036
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Considerações finais

As coleções parecem articular mundos dis-

tintos, atuando entre visível e invisível, concreto e 

simbólico, material e imaterial, enquanto deslocam 

as narrativas oriundas do cotidiano para então de-

finirem lugares de memória. Espaços imaginários, 

que sem a preocupação do uso dos objetos, guar-

dam indícios, marcas, sinais do que foi vivido. Estes 

discursos poéticos apontam a temporalidade como 

ordem codificadora dos arquivos, pois na medida em 

que colecionam objetos, mobilizam as memórias pela 

ativação do sentido do olfato. Os artistas instituem, 

inventam e fabulam.
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