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Resumo 
 
Os meios de comunicação e as tecnologias têm ação importante em moldar uma sociedade, 
alteram a percepção, a compreensão, os sentimentos e os valores humanos. Estas são ideias de 
uma perspectiva da Ecologia da Mídia, fundada em 1971, e que McLuhan já estudava nos 
anos 60 o impacto de uma tecnologia no homem e na cultura. Porém, os efeitos gerados pela 
inserção de novas tecnologias são de acordo com a cultura e se modificam ao longo dos 
tempos. Sob esse aspecto, pretendo incluir o perfume como tecnologia que, também, no 
decorrer dos anos vai exercendo e tomando outras proporções de finalidade, usos e 
percepções. Até ser desdobrado como perfume, meio de comunicação e símbolo para se 
alcançar status. O perfume está como uma tecnologia que já participa do nosso dia-a-dia, 
disseminado exatamente como aquilo que nos estende e nos comunica e dessa forma não 
poderemos viver sem (ele). 
 
Palavras-chave: cultura; elemento de comunicação; extensão do corpo; impacto e efeito da 
tecnologia; perfume. 
 
 
Introdução – A tecnologia na perspectiva da Ecologia da Mídia 

 

A Ecologia da Mídia, termo fundamentado por Neil Postman em 1971, caracteriza-se 

por procurar entender como o meio de comunicação / a mídia / a tecnologia – considerado 

como um ambiente que controla a forma, a quantidade, a distribuição, a velocidade e a 

direção de conteúdo – altera a percepção, a compreensão, os sentimentos e os valores 

humanos. Pois, esse ambiente, ao configurar as mensagens, pode afetar social e culturalmente, 

influenciando atitudes e atribuições de valor de uma pessoa. Como afirma McLuhan (2005), 

que já estudava nos anos 60 o impacto de uma tecnologia no homem e sua cultura: “a 

mudança técnica não altera apenas os hábitos da vida mais também as estruturas do 

pensamento e da valoração” (p. 83). 

Neste trabalho busco refletir sobre tecnologias3, de modo particular o perfume, 

especialmente sobre o impacto causado quando este se insere em uma sociedade, a partir de 

                                                 
1 Trabalho apresentado à Divisão Temática de Estudos Interdisciplinares da Comunicação no GP Teorias da Comunicação, 
do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação - Caxias do Sul/RS – 2 a 6 de setembro de 2010. 
 
2 Graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Pará no ano de 2007. Mestrando no Programa de Pós-
graduação em Comunicação Social pela PUC-Rio. E-mail: amandokate@yahoo.com.br 
 
3 Técnica é um procedimento que se aplica sabendo o resultado; trata-se de conhecimento e habilidade / capacidade. A 
tecnologia é uma combinação de técnicas e modos de trabalho e depende de uma série de fatores, de trabalho para trabalho; o 
suporte / meio / tecnologia afeta a comunicação e a percepção. 
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uma perspectiva ecológica da mídia, considerando que dependendo da cultura4 os efeitos 

serão diferentes e se modificam ao longo dos tempos. 

Para a Ecologia da Mídia, quando se fala em ‘meio’ trata-se do meio de comunicação 

em cada ambiente, por exemplo: TV no hospital, TV na sala de aula, TV no celular. São 

meios diferentes, porque as formas de recepção também o são. Já para McLuhan, os meios 

são mais abrangentes, não só o que entendemos por mídia / veículos de comunicação. Para ele 

tudo é tecnologia e influencia a comunicação: a estrada, o papel, o avião, o vestuário, a TV, o 

rádio, a roda, etc. E a partir disso é que considero o perfume como tecnologia (e mais além, 

como meio de comunicação que nos estende). Porém, às vezes, não percebemos uma 

tecnologia como meio de comunicação simplesmente porque ela não possui “conteúdo”, 

como a luz elétrica, a roda, o avião, o perfume. 

Ao considerar que toda tecnologia é meio de comunicação e vice-versa, McLuhan traz 

outra ideia: de que os meios de comunicação são extensões do próprio homem. Qualquer 

invenção ou tecnologia é uma extensão de nosso corpo, nossa mente, nosso ser, o que vai 

exigir novas relações entre os demais órgãos e prolongamentos do corpo. “Queremos dizer 

que podemos traduzir a nós mesmos cada vez mais em outras formas de expressão que nos 

superam” (Ibidem, p. 77). Este autor fala, por exemplo, da roda como extensão do pé, do 

vestuário como extensão da pele, do livro como extensão da faculdade visual, como extensão 

tipográfico do homem e também, considerado pelo autor como a primeira máquina de ensinar 

(p. 199). E assim segue com todos os tipos de tecnologia / meio de comunicação. Adaptando 

(e arriscando) para o interesse deste trabalho: o perfume como extensão do corpo e dos 

sentidos e elemento de comunicação, por exemplo.  

Um dos principais pressupostos de McLuhan é de que o “o meio é a mensagem”. O 

que significa dizer que a forma estrutural do meio é mais importante do que o seu conteúdo, 

porque é o meio que configura e controla a proporção e a forma das ações e associações 

humanas. O que encadeia para o próximo pressuposto: de que as tecnologias possuem sua 

própria ideologia e desígnio desde sua criação, são armas poderosas em sua própria forma e 

estrutura.  

Ele não ignora completamente o conteúdo ou que o valor de uma tecnologia é 

determinado pela maneira como é empregada. Mas inova, naquele tempo, ao acreditar e 

estabelecer que não há como esquecer a natureza do meio, isolando o modo operacional de 

uma tecnologia.  

                                                 
4 Cultura definida como o modo de vida comum, aprendido, partilhado pelos membros de uma sociedade e consistindo na 
totalidade de instrumentos, técnicas, instituições sociais do grupo. E sociedade, como um agregado de pessoas, identificável 
que pode ser desde um grupo de camponeses ou uma nação moderna. 
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Pois a ‘mensagem’ de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, 
cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas 
humanas. A estrada de ferro não introduziu movimento, transporte, roda ou 
caminhos na sociedade humana, mas acelerou e ampliou a escala de funções 
humanas anteriores, criando tipos de cidades, de trabalho e de lazer 
totalmente novos. Isto se deu independentemente do fato de a ferrovia estar 
operando numa região tropical ou setentrional, sem nenhuma relação com o 
frete ou conteúdo do veículo ferroviário. O avião, de outro lado, acelerando 
o ritmo de transporte, tende a dissolver a forma ‘ferroviária’ da cidade, da 
política e das associações, independentemente da finalidade para a qual é 
utilizado (MCLUHAN, 2005, p. 22). 

 
O que ele quer dizer é que o efeito de uma tecnologia não está relacionado apenas ao 

conteúdo ou ao modo como é usada. Ele acredita ser muito ingênuo pensar que o revólver, por 

exemplo, depende apenas do modo de usar, mas que é uma tecnologia que tem o seu próprio 

desígnio e intenção desde sua criação. 

Outra característica dos estudos de McLuhan é a definição dos meios como quentes e / 

ou frios. Um meio quente descreve-se por prolongar um de nossos sentidos em alta definição 

de forma completa, exigindo menos representação do homem sem a necessidade de 

complementá-lo, pois já se apresenta pronto e fechado. O meio frio distingue-se por ser de 

baixa definição e se apresentar de forma aberta, a ser interpretada e complementada, porque 

traz pouca informação, fazendo o homem trabalhar mais, aliando todos os sentidos por 

sinestesia. Um meio quente permite menos participação do que um frio: um livro envolve 

menos do que um diálogo, por exemplo. Digo quente e/ou frio porque essa definição de um 

meio vai depender da relação aos pares entre um meio e outro, entre um meio e a sociedade. 

Dessa forma, esses meios vão apresentar efeitos bem diferentes em seus usuários. O 

rádio mudou a maneira como as histórias eram apresentadas e contadas no cinema falado. A 

televisão mudou o rádio. O cinema incorporou características do romance, do jornal e do 

palco. Seria cada meio influenciando e alterando outro meio, refletindo também alterações no 

social, psicológico, etc., pois muda exatamente a escala em que o homem é afetado. 

 E para colocar em prática a ideia deste trabalho de que a tecnologia afeta a sociedade, 

de maneira não uniforme, pois dependendo da cultura em que está sendo inserida assume 

diferentes efeitos, McLuhan usa um exemplo de como o rádio, considerado uma tecnologia 

quente, ao ser posto em uma cultura fria pode ser perturbador: “Uma cultura fria, ou pouco 

letrada, não pode aceitar como simples divertimentos os meios quentes, como o rádio e o 

cinema. Estes meios são tão perturbadores para elas como o meio frio da televisão acabou por 

se mostrar em nosso mundo altamente letrado” (MCLUHAN, 2005, p. 47-48). A luz elétrica, 

por exemplo, também reorganiza os padrões de uma sociedade tribal, porque libera atividades 

que dependiam da luz do dia.  
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Assim, não há meio de recusarmo-nos a ceder às novas relações sensórias ou 
ao fechamento de sentidos provocado pela imagem da televisão. Mas o 
efeito ingresso da imagem da televisão variará de cultura a cultura, 
dependente das relações sensórias existentes em cada cultura (Ibidem, p. 63). 

 
Quando uma tecnologia é criada, ao entrar em contato com o indivíduo, sociedade, 

recebe outros significados, além daquele para o qual foi criado, por isso de McLuhan falar em 

pensar antes de inventar algo. Ao criar / inventar uma tecnologia pode haver desdobramento 

imprevisível, às vezes a ideia original não é a que acontece de fato por causa dos diferentes 

resultados de acordo com a cultura: “deixarão de nos espantar se nos dermos ao trabalho de 

inquirir sobre sua ação. Podemos até, se quisermos, pensar as coisas antes de as produzirmos” 

(Ibidem, p. 68). O ideal seria acontecer o que pensa Foster: “digamos que os programas de 

desenvolvimento tecnológico representam a mudança planejada de cultura, reconhecendo que 

a mudança social, sempre presente, está incluída nesta definição” (FOSTER, 1962, p. 22).  

Sob esse aspecto, pretendo refletir sobre cultura e sociedade e como elas mudam ao 

longo do tempo a partir da inserção de uma nova tecnologia. Pois, na perspectiva da Ecologia 

da Mídia, a tecnologia tem ação importante em moldar uma sociedade, (com efeitos 

diferentes, é claro,) e que se propaga por todos os nossos sentidos (MCLUHAN, 2005, p. 37). 

  

Impactos da tecnologia 

 

Para ajustar a relação entre tecnologia e cultura Janet Sternberg, seguidora de 

Postman, definiu5 três etapas, sendo a primeira como a das “ferramentas”, as quais eram 

objetos de pedra e até o próprio corpo era considerado como parte dos utensílios. Nesse caso, 

a cultura, os costumes, os saberes dominam as ferramentas. Em seguida, tem-se o estágio 

denominado de “tecnocracia”, com o início de uma ideologia e uma tecnologia já em 

semelhança com a cultura, mas ainda feitas e controladas pelos homens. A última etapa, que 

estaríamos vivendo agora é a chamada “tecnopólio”, quando a tecnologia passa a monopolizar 

a cultura, já embutida de uma ideologia forte e criada com uma finalidade própria. Só que 

para Janet, não se pode ter determinismo tecnológico, porque a tecnologia nasce dentro da 

cultura que a vai moldando de certa forma e, logo, não desempenham o mesmo papel em 

todas as sociedades.  

Vários exemplos, citados por Foster e McLuhan, podem ilustrar essa questão / situação 

de que a tecnologia afeta a sociedade de maneiras diferentes, mas continua afetando, pois 

“aliada a toda a mudança técnica e material há uma mudança correspondente nas atitudes, nos 

pensamentos, nos valores, nas crenças e no comportamento das pessoas que são afetadas pela 

                                                 
5 Em palestra na PUC-Rio, no dia 09 de junho de 2009, sobre o tema “Ideologia das máquinas: por uma Ecologia da Mídia”. 
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mudança material” (FOSTER, 1962, p. 14). A pólvora é um exemplo clássico, quando 

descoberta pelos chineses foi utilizada, inicialmente para manufatura de fogos de artifícios e 

depois seguiu o destino de canhões e armas de fogo. Uma tecnologia é criada para uma 

determinada finalidade, mas pode se transformar num “ovo de Colombo”, pode virar de 

cabeça para baixo e tornar- se outra coisa. 

 O estribo é outro exemplo de como uma simples tecnologia pode mudar organizações, 

instituições, relações pessoais de uma sociedade. Talvez o mundo fosse bem diferente se ele 

não tivesse existido. As primeiras formas de estribo aparecem na China, com o sentido de 

subir, como se fosse uma escada. Ao chegar à Europa, se dispôs a outra forma, tendo 

consequências inclusive políticas. Até a invenção e a adoção do estribo, um cavaleiro tinha de 

empregar a força das próprias pernas para se manter no cavalo e na sela. Não havia nenhum 

ponto de apoio ou de conexão entre o homem e o cavalo. E com armaduras superpesadas os 

cavalheiros, usando o estribo, poderiam ir mais longe, pois conseguiam se equilibrar em cima 

do cavalo. Dessa forma, também, possuíam maior poder sobre os guerreiros mais pobres que 

combatiam a pé, passaram a vencer todas as batalhas, a acumular terras, a impor sua vontade 

sobre os mais fracos e mais pobres, e consequentemente a exigir obediência e o cumprimento 

de suas regras. Atitudes que geraram, gradualmente, o desenvolvimento de classes e de um 

sistema econômico que originou o feudalismo. O sistema feudal se constituiu numa extensão 

do estribo, tema explicado por Lynn White que se aventurou a estabelecer inter-relações entre 

o estribo e o sistema feudal (MCLUHAN, 2005, p. 205). 

 Mais uma descrição de como uma tecnologia toma outras proporções conforme a 

cultura. Nas regiões de Santa Cruz e Yungas na Bolívia, por volta de 1951, um novo milho se 

revelou muito popular, mas não pelas razões previstas. Sua dureza, boa para armazenamento, 

torna-o difícil para moer. Mas dá um excelente álcool comercial. Assim, uma inovação 

aparentemente desejável promoveu o alcoolismo em vez de um melhor regime alimentar 

(FOSTER, 1962, p. 84).  

Nós que, pela educação e pela oportunidade, compartilhamos os valores das 
complexas civilizações do ocidente, tendemos a considerar o 
desenvolvimento (que equiparamos a progresso) manifesto na ciência e na 
tecnologia: melhores automóveis, aeroplanos mais rápidos, prédios mais 
bem construídos e casas mais confortáveis, semente híbrida e colheitas 
maiores, drogas milagrosas e melhor saúde (Ibidem, p. 15).  

 
Ao inserir um machado de aço em uma cultura, para nós, “civilizados”, é esperado o 

aumento da produção. Algumas vantagens podem ser evidentes para umas culturas, porém, 

não foi o que aconteceu com os nativos australianos, em substituição do machado de pedra. A 

nova ferramenta, como facilitou o trabalho, proporcionou mais tempo livre a comunidade. 

McLuhan (2005), parafraseando Robert Theobald em The Rich and the Poor (“Os ricos e os 
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pobres”) exemplifica este fato clássico de impacto dilacerante de uma tecnologia quente 

sucedendo-se a uma tecnologia fria: 

O machado não apenas era raro como sempre fora um símbolo de classe 
(status), de importância viril. Os missionários providenciaram uma grande 
quantidade de afiados machados de aço e os entregaram às mulheres e às 
crianças. Os homens tinham mesmo de pedi-los emprestados às mulheres, o 
que causou a ruína da dignidade dos machos. Uma hierarquia feudal e tribal 
de tipo tradicional entra rapidamente em decadência quando se defronta com 
qualquer meio quente do tipo mecânico, uniforme e repetitivo. Enquanto 
meios, o dinheiro, a roda, a escrita ou qualquer outra forma especializada de 
aceleração, de intercâmbio e de informações operam no sentido da 
fragmentação da estrutura tribal (p. 40). 

 
O que preserva uma cultura é reagir através do conservantismo essencial dos valores, 

ponto que se deve “prestar maior atenção ao planejar e executar programas de mudança 

tecnológica” (FOSTER, 1962, p. 28). 

Sabemos que a ânsia de desenvolvimento e a disposição para mudar não existem 

igualmente em todas as pessoas. Existem motivos extratécnicos que se opõem à mudança e 

outros que a estimulam. Sobre esta estimulação há um caso ocorrido na Europa protestante da 

pós-Reforma: “o desejo de encontrar a salvação pela interpretação pessoal da escritura dava 

grande importância a saber ler. Uma motivação religiosa – o desejo de ler a Bíblia – ajuda 

assim a explicar o primeiro desenvolvimento da alfabetização em massa no mundo” 

(FOSTER, 1962, p. 136). Às vezes o motivo de sucesso de uma inovação tecnológica é outro: 

competição, diversão, prestígio e status. Até pelo fato de algo ser novo e diferente é razão 

suficiente para que se valorize, encaminhe e experimente uma mudança. 

 Uma tecnologia pode, também, ao longo do tempo permitir novas possibilidades de 

relacionamento, conteúdo, experiência e interpretação. A TV, por exemplo, homogeneíza as 

informações, a consciência social e globaliza por todos ficarem sabendo, e, ao mesmo tempo 

fragmenta a relação social, a relação familiar, pois cada um pode assistir TV em seu próprio 

quarto.  

Combinando mais um exemplo com os conceitos e ideias de McLuhan, percebe-se que 

cada cultura guardará de maneira específica a acuidade dos órgãos, ou seja, os sentidos. Em 

nossa civilização encontramos a valorização cultural do sentido do olhar. A pessoa tem que 

“ver para crer”, considera “os olhos são o espelho da alma” e repete várias expressões como 

“visão de mundo” e “ponto de vista” e ainda chama atenção pelo olhar, “olhe que bolo 

gostoso”, “olhe que cheiroso” (RODRIGUES, 2006). É como se negássemos os sentidos do 

olfato, da audição, do tato e do paladar e atraíssemos / capturássemos para a visão. “Os russos 

acham muito natural a espionagem por via auditiva, mas se sentem ultrajados por nossa 

espionagem visual, que eles não consideram nada natural” (MCLUHAN, 2005, p. 52).  
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Da mesma forma o perfume, só que mais abrangente, envolve uma sinestesia de 

sentidos. Entre o tato e olfato, ao perceber o cheiro; com o paladar, quando sentimos o cheiro 

associamos (e experimentamos) o gosto na boca. E o que liga a visão, aparência (e 

lembrança), sentido, este, que remete à embalagem, marca, elegância, preço e valor simbólico 

do perfume para o indivíduo e sociedade. É como se o perfume pudesse expandir os sentidos. 

Dizemos, por exemplo, que um perfume é doce, cítrico, refrescante, sexy e gostoso. 

Qualidades, estas, associadas aos outros dos nossos sentidos. “Se o som, por exemplo, for 

intensificado, tato, paladar e visão serão afetados imediatamente” (Ibidem, p. 63). 

 

O perfume como tecnologia, como elemento de comunicação 

 

Depois dessas exemplificações pretendo incluir o perfume como tecnologia, que 

também, no decorrer do tempo vai exercendo / tomando outras proporções de finalidade, 

usos, percepções e até de tipos de fragrâncias. Considerando que, conforme a cultura 

contextual as modificações na percepção do perfume são e serão diferentes. Atualmente, por 

exemplo, o perfume é como um veículo de comunicação. Como uma segunda pele. 

Agregamos ao cheiro a possibilidade de ter status, “exalando” e comunicando um símbolo 

que tem a ver com a personalidade, jeito de ser e com a ocasião para a obtenção de certos 

privilégios. 

Mas antes de entrarmos neste ponto, faço uma breve passagem pela história dos 

perfumes. “Verificaremos que os signos de limpeza corporal no passado foram 

simultaneamente parecidos e diferentes dos nossos: davam ênfase a traços que depois se 

tornaram acessórios, faziam pouco caso de detalhes que para nós vieram a ser essenciais” 

(RODRIGUES, 1999, p. 155). 

A palavra “perfume” – designando as resinas, as essências, os óleos e os incensos 

queimados em geral – vem de per fumum, em latim, que quer dizer “através da fumaça”. A 

arte de elaboração dos perfumes nasceu no Egito. Eram usados como oferendas aos deuses e 

como “veículo” para entrar em contato com o divino. Seu uso estava ligado a cerimônias 

religiosas e fúnebres.  

O poder curativo e inebriante dos perfumes estava associado a essa característica de 

ligação entre as essências aromáticas e o “mundo dos deuses”. Essas essências eram também 

usadas para acalmar, curar certas doenças da alma e induzir as pessoas a um sono tranquilo, 

ou até mesmo alegrar e seduzir.  Outro uso seria o de simplesmente mascarar os odores 

naturais do suor causados pelas altas temperaturas no Egito. 
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No catolicismo, os óleos perfumados são usados em duas importantes cerimônias: na 

crisma e na extrema unção, sendo esta última um sacramento que prepara o indivíduo para 

entrar no mundo dos mortos. O uso do incenso nas liturgias romanas e ortodoxas é feito no 

ofertório e na consagração, com a passagem de incenso pelo altar, nas Escrituras e na cruz. 

Na Roma do século III, o banho “não era uma prática de higiene, mas um prazer 

complexo, mais ou menos a praia entre nós” (Ibidem, p. 156). A vida privada transcorria em 

ambientes públicos, as termas romanas funcionavam como rituais de sociabilidade. 

Odores de alho, canela, âmbar, rosas e vinagre se misturavam nos ambientes públicos 

e privados. Depois, os aromas diversos, antes misturados pela vida em sociedade, são 

lentamente separados dos refinados – da aristocracia – e os do povo, como vinagre e alho. É 

no século XVII (PETTERLLE, 2005) que os perfumes ganham, nas sociedades européias, 

atribuições terapêuticas. As essências perfumadas funcionariam para combater o ar pestilento 

e corrompido dos ambientes públicos e privados. Os aromas florais viriam para contrapor com 

odores de vinagre da rua e da multidão. A ideia é que o cheiro comunique, mais do que nunca, 

certas distinções sociais. No jogo das aparências entre o limpo e o sujo, entre o visível e o 

dissimulado, o perfume desempenharia um papel de purificador, de transformador do 

indesejável para o desejável. 

Na sociedade medieval, era mais importante retirar a sujeira da roupa do que do corpo, 

a preocupação não era exatamente com a pele ou os orifícios corporais (RODRIGUES, 1999, 

p. 158). No século XVI esfregamento e perfumes preponderavam sobre banhos ou lavagens. 

A limpeza pessoal é uma questão mais dos trajes, por aquilo que se interpõe entre o corpo e o 

que se oferece à visão (Ibidem, p. 162). “Ao lado das vestimentas, os perfumes apareceram 

como instrumentos desta nova arte da aparência. Destinam-se a uma encenação enganadora 

que adiciona e sobrepõe à visibilidade das várias camadas de roupas” (Ibidem, p. 164). 

Com o Iluminismo e o culto à razão, o perfume se torna um perigo, por causa da forte 

característica de inebriar, seduzir e que, então, ia contra a natureza do homem. Houve uma 

época em que o cheiro natural do corpo era o mais valorizado. Estar perfumado significava 

exatamente esconder algo por trás, a sujeira, o fedor e mascarar a falta de higiene. Exemplo de 

como o perfume, quando chegou, foi encarado de forma diferente de acordo com a cultura da 

época: “é preciso desconfiar dos que usam perfumes agregados ao corpo, pois que podem 

estar a esconder algum defeito dessa espécie; o melhor odor é a ausência de qualquer odor; é 

sinal de fedor o bom odor...” (Ibidem, p. 165). É como no filme “O perfume. História de um 

Assassino”, baseado no livro de mesmo nome de Patrick Süskind. O protagonista, Jean-

Baptiste Grenouille, considera o melhor das fragrâncias o odor dos próprios seres humanos, 

no caso do filme, das mulheres. O cheiro da pele, do corpo. O cheiro da essência da vida. O 
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personagem de aguçado faro era o único que percebia esse verdadeiro e perfeito perfume, que 

vinha da pele dessas jovens. Ele queria reproduzir esses cheiros em laboratórios, mas 

percebeu, depois de vários testes, que só conseguiria se usasse as belas mulheres em suas 

experiências, ao invés de flores ou folhas. No entanto, sua constante busca pelo aroma 

perfeito o leva a caminhos perigosos.  Para obter essas fragrâncias, a jovem morria. Começa 

assim uma onda de assassinatos por toda a cidade. E após doze matanças, finalmente 

Grenouille atinge seu objetivo: o perfume “único”, capaz de extasiar qualquer um que sinta 

seu aroma.  É como se o odor fosse vital para a existência, a verdadeira essência da vida.  

Já em nosso tempo, convêm fragrâncias discretas, suaves, sutis, nuançadas para se 

agregar ao corpo.  “De maneira totalmente diversa, naquele momento a que me referia, isto é, 

nos séculos XVII e XVIII, quando a preocupação era crucialmente com a contenção e a 

repressão dos cheiros orgânicos, o perfume-antídoto deveria ser violento, sufocante mesmo” 

(Ibidem, p 165). 

“Somente aos poucos, muito aos poucos, é que se foi formando a idéia de que limpeza 

física constituísse também limpeza moral” (Ibidem, p. 169). Como exemplificado por 

Rodrigues (1999), passando a considerar as pessoas mais confiáveis e aproximáveis, como 

gente com quem fosse possível fazer amizade e partilhar refeições, casar, negociar. 

Se o uso ritual dos aromas estava ligado a práticas sagradas em algumas religiões; na 

sociedade, a utilização de perfumes estava associada a práticas de beleza e higiene — e 

frequentemente de sedução. Tanto na esfera do sagrado como na do profano, pode-se dizer 

que o perfume é um elemento de comunicação, seja entre homens e deuses ou entre sujeitos 

da cultura. A magia dos cheiros age no sistema das emoções: “Através dos séculos, o 

perfume, muitas vezes, tem ocupado o lugar de uma espécie de alquimia mágica, como um 

exacerbador dos sentidos, uma forma de chegar ao divino e de representá-lo” (ROCHA, 2006, 

p. 112). Hoje, ainda se usa a ideia de perfume como espécie de poção mágica, os banhos 

cheirosos para atrair sucesso profissional, amores, saúde, dinheiro, prosperidade e “afastar 

mal olhado”. “Também na sociedade contemporânea – e, é claro, como objeto de consumo 

definido no discurso publicitário – o perfume assume a condição de elemento capaz de agir 

magicamente na solução de impasses e problemas do consumidor” (ROCHA, 1984 apud 

ROCHA, 2006, p. 112). As mídias são agentes de mudança geral na nossa interação com o 

mundo. A mídia expande. 

Arrisco dizer que o perfume além de ser individual, ele se torna público. É 

individual, porque segue o gosto de cada um e está associado ao próprio corpo. É público, 

porque não é somente o possuidor que sente o cheiro, seja do shampoo, do desodorante, da 

colônia ou do perfume. Por ser público, é preciso cuidar da aparência olfativa. E mais ainda, 
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posso dizer que o perfume é visível?! Já que o cheiro não está sozinho na pessoa, ele está 

reunido e combinado a outros itens que compõem o visual, tem que estar em concordância 

com a roupa, o lugar, se dia ou noite, situação, se para ir ao trabalho, a festa ou uma simples 

ida a feira. O perfume torna-se também questão de aparência. 

De purificador do ambiente o perfume chega ao olfato e a visão. “Agora, entretanto, 

surge uma verdadeira mania de se perfumar, parte fundamental dos artifícios de aparecer” 

(RODRIGUES, 1999, p. 164). Torna-se espetáculo, parte de um conjunto de recursos 

estéticos aplicados ao jogo das aparências. Os aromas comunicam a condição social e 

personalidade de seu usuário: status, saúde física e mental, limpeza, beleza. E sedução. Os 

perfumes estão inseridos na moda, que regula tendências e estilos. A partir daí, a imagem 

começa também a influenciar no cheiro e vice-versa, e o corpo / pessoa passa a ser o veículo 

de comunicação desse perfume. Passa-se a fazer associações entre diferentes tipos de aromas 

ligados a diversas intenções, como situações especiais, e linguagem de sedução e conquista. 

 

Conclusão 

 

São tecnologias, rádio, TV, cinema, computador, Internet e, no caso, o perfume, que 

apresentam uma função e vão se ajustando e se transformando ao longo do tempo, em 

consonância / concordância e afetando a cultura e a sociedade. E talvez o ideal fosse 

pensarmos nos costumes e seus possíveis impactos antes da instalação de uma nova 

tecnologia, pois como afirma Foster (1962) “o desenvolvimento é muito mais do que a 

aceitação franca de melhoramentos materiais e técnicos. É igualmente um processo cultural, 

social e psicológico” (p. 14). 

Durante os anos, o perfume vai ganhando outras técnicas de usar, de se “mostrar” e de 

ser útil ou de simplesmente como item para se alcançar status. O perfume passa por variadas 

formas e usos. Como incensos, como sabonetes para limpeza, para esconder o fedor, como 

fragrância. Até ser desdobrado e ser perfume e símbolo de privilégio. Passando a influenciar 

as escolhas de cada um; seu uso vai depender da ocasião, se de dia ou noite, para passear com 

a família ou sair com o namorado. São variados tipos de fragrância para diversos fins para 

atender um público cada vez mais específico e fragmentado. Um público que pode seguir a 

tendência do mercado, da moda e ainda pode ser o que quiser dependendo do estado de 

espírito de cada dia, inclusive de cada hora. O cheiro torna-se um índice e uma metáfora da 

pessoa, apresentando, indicando e comunicando imagens e representações dessa pessoa.  

Hoje, tem-se uma extensão de cheiros imensa. Além do cheiro pessoal, há os cheiros 

dos espaços, da cidade, da escola, da feira, da casa da avó, da própria casa, do ônibus, do 
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escritório, do bar, etc. Mais alguns cheiros que gostamos para lembrar, para memorizar, para 

refletir, para usar no corpo e curtir. E com o avanço da tecnologia alguns odores são 

materializados, como a reprodução do perfume de carro novo, de plástico ou de couro. Ou 

ainda aqueles que aguçam nosso olfato, como o cheiro de comida ou que favorece a 

convivência, como tintas de parede de cheiro fraco que evaporam rapidamente. 

Vemos perfume em variados produtos que a função principal não é perfumar. Como 

tintas de parede, detergentes, sabonetes, protetores solares, cremes para o rosto, 

desodorantes, cremes hidratantes para o corpo, creme para barbear, cremes depilatórios, 

entre outros. Uma variedade enorme de produtos que, além de exercer sua função de pintar a 

casa, proteger do sol, hidratar a pele, desodorizar as axilas e limpar o corpo, perfumam com 

vários aromas de frutas, de plantas, de sementes, etc.  

Até o vocabulário olfativo e outras definições são agregadas: o perfume é doce, 

refrescante, quente, sexy, masculino, feminino, forte, sensual, irresistível. Denominações que 

estão além do olfato, mas aliadas a sensações, desejos, alegria, que uma simples fragrância 

pode proporcionar.  

O perfume está como uma tecnologia que já participa do nosso dia-a-dia e do ritual 

diário de perfumar-se, por isso que talvez seus efeitos tenham sido mais notados no seu 

surgimento do que hoje em dia, disseminado exatamente como aquilo que nos estende e nos 

comunica e dessa forma não poderemos viver sem (ele). 

 

Referências bibliográficas 

 

FOSTER, George M.. As culturas tradicionais e o impacto da tecnologia. São Paulo: Fundo de 
Cultura, 1962. 
 
 
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 
2005. 
 
 
PETTERLE, Andiara Pedroso. Mulher, sedução e consumo: Representações do feminino nos 
anúncios publicitários. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social da PUC-Rio, 2005. 
 
 
ROCHA, Everardo. Representações do consumo. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: Mauad, 2006. 
 
 
_______. Veneno hipnótico: representações publicitárias e sociabilidade feminina. In ROCHA, 
Everardo. Representações do consumo. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: Mauad, 2006, p. 107 – 119. 
 
 
RODRIGUES, José Carlos. O corpo na História. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1999. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010 

 

 12 

 
 
_______.  Uma paixão cega pelos meios visuais? In: Comunicação e Significado. Mauad – PUC Rio, 
2006. 
 
 
VILLAÇA, Nízia.  O corpo da moda, o corpo das marcas. Rio de Janeiro, 2007, p. 112 – 149. 


