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Resumo 
 
Este estudo tem como objetivo refletir sobre a ação dos apelos sinestésicos midiáticos 
sobre o corpo e a mente de seu potencial intérprete. Os enunciados da comunicação 
midiática, em sua composição sincrética e multifacetada, utilizam-se de estímulos 
visuais, auditivos, táteis, olfativos e gustativos, com a finalidade de provocar os sentidos 
do intérprete, conduzindo-o à reação esperada: o consumo de uma idéia, 
comportamento, perfil, produto ou serviço. Enovelados sensorialmente nas artimanhas 
sinestésicas tecidas pelas linguagens sincréticas da mídia, movemo-nos, na maioria das 
vezes, sem escolha, rumo ao objeto anunciado.   
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Percepção sinestésica 
 
Os conhecidos cinco sentidos - o olfato, a visão, o paladar, o tato e a audição – 

oferecem-se como entradas da percepção sensorial, como hábeis sensores que captam os 

mais variados e perturbadores estímulos, que, em seu tempo, são, devidamente, 

processados no cérebro. É recorrente a postura de atribuirmos uma função diferenciada 

a cada uma das modalidades sensoriais, entendendo-as como estanques, especializadas e 

incomunicáveis, no entanto, já na recepção das impressões e sensações, em face do 

hibridismo de suas composições e materiais, a suposta secção dos sentidos não se 

sustenta, posto que há, na verdade, uma imbricação natural dos órgãos sensoriais, 

tendendo a trabalharem interligados e comunicantes.  

Partimos, portanto, da premissa de que o homem é, potencialmente, um ser de 

percepção sinestésica. Entretanto, adaptando-se aos moldes da civilização em que se 

insere, ele convenciona seus modos de sentir e de processar os signos do mundo. Para 
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2 Bacharel e licenciada em Letras, pela USP, especialista em Ensino da Língua Portuguesa, pela USC - Bauru, e 
mestre em Comunicação, pela UNESP – Bauru, e integrante do GETESP – Grupo de Estudos de Textos de Semiótica 
Peirceana (http://br.groups.yahoo.com/group/getesp). Atua como Profª de Literatura Espanhola e Hispano-
Americana, no Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel, e assistente técnico–pedagógico de Língua 
Portuguesa, na Diretoria de Ensino-Região de Bauru.  Endereço eletrônico: vhgeraige@ig.com.br 
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embasar essa idéia, transcrevemos, a seguir, um excerto do artigo A Lei da Mente (CP 6 

102-163), de C.S. Peirce, em que esse autor trata, entre tantas outras questões, das 

múltiplas possibilidades sensoriais do homem, como também da especialização e 

intensificação de alguns sentidos e da dormência de outros, em decorrência da 

habituação advinda do cultural: 

 

Não podemos formar agora mais que uma débil concepção da 
continuidade das qualidades intrínsecas do sentir. O desenvolvimento 
da mente humana extinguiu praticamente todas as sensações, exceto 
uns poucos tipos esporádicos, como sons, cores, odores, calor etc, que 
aparecem agora desconectados e separados [...] Mas dado um número 
determinado de dimensões do sentir, todas as variedades possíveis são 
obtidas, variando as intensidades dos diferentes elementos [...] Segue-
se, pois, da definição de continuidade, que quando está presente 
qualquer tipo particular de sensação, está presente um contínuo 
infinitesimal de todas as sensações, que se difere daquele 
infinitesimalmente (§132). 

 

Não são apenas situações específicas que propõem a conjunção das modalidades 

sensoriais; ao contrário, a cotidianidade apresenta a essas vias da percepção a 

possibilidade de um constante diálogo. O tato se abre para a sensação das texturas, das 

formas e da temperatura das coisas animadas e inanimadas, mas sente, também, a 

vibração dos sons e das cores. O olfato, convencionalmente, está escalado para perceber 

os enunciados em forma de cheiro, não obstante, excita-se ao aspirar o gosto, o sabor 

daquilo que se apresenta à gustação. A olfação e o paladar têm muito em comum, 

mesmo porque a boca está bem perto do nariz, e tudo o que a ela se conduz é desejado 

ou rechaçado pelas fossas nasais. Sabemos, ainda, que muitas sensações percebidas 

como palatáveis se originam nas entranhas da própria olfação. A audição é, por sua vez, 

a via sensorial mais convocada na vida intra-uterina, e, nessa fase fetal, os sons não se 

apresentam apenas como estímulos audíveis, mas são também sentidos como táteis, 

pelos enunciados sonoros e pulsantes do corpo que gera e do corpo gerado. A visão, no 

útero e nos primeiros meses de vida, mostra-se bem precária; em contraposição, mais 

adiante, em meio à civilização da escrita e da saturação imagética, sobrepõe-se como a 

modalidade mais especializada e predominante. Contudo, vale lembrar que à visão 

acorrem as texturas, os relevos, as amplitudes, os volumes, entre outros apelos que não 

são estritamente visuais. Assim sendo, mediante os enunciados híbridos, surge a 

possibilidade, por exemplo, de comermos com os olhos, inferindo e recordando sabores 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UERJ – 5 a 9 de setembro de 2005 

 

 3

e odores, a partir de um texto visual tentador; ou, ainda, de tocarmos, com os olhos, os 

signos táteis inseridos nos planos imagéticos. Esses são alguns dos muitos exemplos das 

relações dialógicas entre as modalidades sensoriais e evidências, portanto, de sua 

funcionalidade conexa.  

Apelos sensoriais na comunicação midiática 

Vivemos a era da comunicação midiática, onde acelerados fluxos de imagens, cores, 

formas, dimensões, texturas, volumes, espessuras, sons, ruídos, palavras, sabores e até 

odores criam ambientes multifacetados. Onipresentes e ininterruptos estímulos 

midiáticos se apresentam às entradas de nossa percepção sensorial e, em frações de 

segundos, sem mesmo pedir licença, tomam conta de nossos corpos e mentes, 

imprimindo-lhes suas marcas e provocando-lhes impressões, sentimentos, emoções, 

sensações e reações. A cada passo, deparamo-nos com um exército de ideologias 

persuasivas, e, nas tramas de sua manipulação, vemo-nos, sem reflexão, prontos a 

consumir o supérfluo. A sensação, diante das penetrantes e invasoras estratégias da 

comunicação midiática é a de que não temos mais como escolher, mas que somos 

escolhidos antes. Uma imagem, uma cor, um cheiro, uma forma, e somos, subitamente, 

apanhados. O corpo capta as sedutoras idéias encarnadas, as quais, no cérebro, são 

processadas em forma de emoção, sensação, impressão ou, até mesmo, como uma 

imprescindível necessidade. Os inúmeros perceptos lançados pela comunicação 

midiática perpassam as modalidades sensoriais, podendo ou não ser devidamente 

traduzidos pelo cérebro; ou melhor, no imediatismo da percepção de alguns estímulos 

midiáticos, a mente pode ou não traduzir a mensagem correta ou completamente. De 

forma antitética, o intérprete desses apelativos enunciados se mantém atento, alerta, com 

os sentidos à flor da pele e a reflexão possivelmente anestesiada. 

 

Redimensionamento textual na comunicação midiática 

 

Os apelos sinestésicos da mídia enovelam todos os nossos sentidos, em uma profusão 

sedutora de efeitos que nos prende no texto. Diante da evocação da palavra “texto”, 

surge, muitas vezes, a convencional forma textual: um suporte, que geralmente é uma 

folha de papel, de cor branca, com signos lingüísticos impressos em preto. No entanto, 

essa imagem textual vem sendo subvertida e redesenhada na comunicação midiática. 
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“Texto”, do étimo latino textu, significando “tecido”, redimensiona-se como uma trama 

persuasiva e semiótica, de interfaces sonoras, visuais, verbais, olfativas, gustativas, 

táteis, térmicas, enfim, híbridas, que se entrelaçam e propõem, pela imersão em 

ambientes polissensoriais, a perda do fio linear da percepção sensorial compartimentada 

e especializada. O insípido texto cinzento, produto de uma civilização que eleva o 

verbal ao posto de principal forma de expressão, abre espaço para outros suportes e 

“signagens”. Ao invés de se restringir ao papel, a água, o ar, as paredes, as camisetas, os 

corpos podem servir de suportes para a impressão dos signos imagéticos, cromáticos, 

táteis, olfativos, auditivos, entre outros. A “signagem” midiática redimensiona, enfim, 

com seu sincretismo, o conceito e as faces do texto. 

A face maléfica e a benéfica dos apelos sinestésicos midiáticos 

 A conscientização das armadilhas midiáticas pode permitir uma reação contra as 

malhas desse sistema apelativo que põe em xeque o nosso livre-arbítrio, o qual se 

percebe cada vez mais questionável e frágil. Porém, se a saída total das teias da 

manipulação midiática é impossível, que possamos, pelo menos, perceber o poder de 

seus irresistíveis apelos.  

A mídia, tendo corpos e mentes como seus alvos principais, à medida que os embevece, 

com seu discurso estético e sensório, convence-os a consumir e a manter o hábito do 

consumo. Cabe, nesse ponto, destacar que a comunicação midiática expõe esses 

mesmos corpos e mentes a situações e estímulos inauditos, alheios a codificações 

sistemáticas, desequilibrando suas crenças sedimentadas e fixando outras que lhes 

pareçam interessantes. Dessa forma, abalados seus hábitos e crenças, sente-se o 

intérprete, diante da exposição contínua às provocações das mensagens midiáticas, 

impelido a procurar padrões sensoriais alternativos ou a resgatar as sintaxes sensoriais 

sinestésicas originais, no intento de responder mais adequadamente aos estímulos que 

lhe acometem. Assim sendo, embora considerados perturbadores e maléficos, os apelos 

sinestésicos midiáticos podem implicar, ainda que visando a fins de consumo, o 

exercício da percepção sinestésica, fator que pode ser considerado benéfico. 

Entendemos que o constante diálogo entre as modalidades sensoriais, impulsionado pela 

comunicação midiática, propõe um costumeiro intercruzamento dos sentidos, que, por 

sua vez, acarreta uma percepção mais aguçada dos signos do mundo, fazendo com que 

os modos de sentir recebam novas configurações.  
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Marcas sinestésicas no discurso publicitário 

Até o presente momento abordamos, de forma ampla, a idéia de comunicação midiática. 

No entanto, com a finalidade de melhor enfocar as implicações dos estímulos 

sinestésicos sobre os hábitos de consumo, ora daremos ênfase ao discurso midiático da 

publicidade por seu teor, indiscutivelmente, apelativo e sedutor.  

As provocações sensoriais presentes no discurso publicitário objetivam mais que a 

venda de um determinado produto, mas também a aderência sensível da marca ao corpo 

e à mente do consumidor. Essa aderência sensível tende a conduzir-nos à fidelidade e ao 

consumo continuado. O que voga, para a consecução da fidelidade, não é apenas a 

credibilidade no produto anunciado, mas sim uma somatória de sensações, impressões e 

relações que se sugere, sob o produto, envolvendo o consumidor mais emocional do que 

racionalmente. Strunck (2001, p.18) aponta que “marcas vencedoras apresentam 

benefícios funcionais e emocionais”, o que resulta em “fidelização”. A marca apela às 

emoções, aos sentidos do consumidor, estabelecendo com ele uma relação mais sensível 

e complexa do que a inteligibilidade da real necessidade dos produtos à venda. Por ser 

circundante à questão da fidelidade à marca, o citado publicitário explana, também, 

sobre o conceito de branding, termo recorrente no léxico da publicidade: 

Brand significa marca em inglês. O termo foi utilizado originalmente 
para o ato de uma pessoa marcar o seu gado, formalizando sua posse. 
Porém, esse ato representava também que o dono tinha a 
responsabilidade de alimentá-lo, cuidar dele [...] como acontece com 
os produtos e serviços, que, quando têm uma marca, transmitem aos 
seus proprietários toda uma carga de direitos e deveres (STRUNCK, 
2001, p.21). 
 

Podemos propor que fixar marcas sobre a pele e a memória do consumidor é um dos 

objetivos da publicidade, porém tal impressão não se fará à brasa, de forma rudimentar, 

mas com idéias sedutoras, tentadoras, sensíveis, encarnadas, com sabores, cheiros, 

cores, sons, temperaturas, formas, espessuras, volumes. A publicidade lança idéias 

corpóreas, desejáveis e vantajosas, que se entranham na memória de seu intérprete-alvo 

por inúmeras vias associativas. Diante da menor sutileza relacional, essas idéias vêm à 
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tona, e, por afecção, tomam conta dos sentidos desejantes de seus potenciais 

consumidores. 

No discurso publicitário, signos múltiplos e híbridos irradiam mensagens que falam 

diretamente aos sentidos, reforçando o querer do consumidor e a necessidade do 

produto. O consumidor passa a depender de um produto cuja marca foi-lhe 

sensivelmente impressa na memória. Tendo em vista o conceito de branding, 

entendemos que há um pertencer do consumidor ao produto e à sua marca e não o seu 

reverso. Paradoxalmente, podemos propor que o produto, objeto de consumo, apossa-se 

das idéias de seu fiel consumidor, etiquetando-o e apropriando-se de seu corpo e 

memória. Por outro lado, a definição de brand (marca), transcrita de Strunck (2001, 

p.21), traz a idéia de compromisso do “proprietário” para com seu “rebanho”. Esse 

compromisso, no entanto, não significa a obrigatoriedade de “alimentação” e 

“cuidados” por parte da marca proprietária em relação ao consumidor sob sua posse. 

Nessa versão, o compromisso é selado sob a crença de se estar adquirindo o melhor 

produto, ou seja, de se estar nas mãos de uma marca de sucesso, de credibilidade no 

mercado. A isso ainda se somam os valores agregados sob a marca de sucesso: o status, 

a inclusão social, a aquisição de um determinado perfil, entre tantos outros exemplos. 

Parece hilariante, mas pertencer ao grupo de “etiquetados” de uma marca de sucesso 

pode sugerir o seu próprio sucesso.  

 

 Marketing e neurociências 

 

 Muitas agências de publicidade passaram a se interessar por conceitos das 

neurociências no intuito de desenvolver estratégias que atinjam, marquem, de forma 

incisiva, o público-alvo, como também de analisar o impacto dessas artimanhas sobre 

seus destinatários.  

O neuromarketing3 é uma intrigante modalidade na área de propaganda, atualmente 

bastante difundida, em especial nos Estados Unidos. Segundo Buchalla (2003, p.126), 

“os neuromarqueteiros utilizam aparelhos que fornecem imagens do cérebro, para 

saber que áreas são ativadas quando a pessoa é exposta a marcas, produtos ou 

imagens e falas de políticos”. Dessa maneira, eles desenvolvem pesquisas que aliam as 

                                                 
3 No final da década de noventa, registra-se a pioneira experiência na área de neuromarketing: o médico alemão 
Gerry Zaltman, da Universidade de Harvard, submete, pela primeira vez, um voluntário ao equipamento de 
ressonância magnética com esse objetivo (BUCHALLA, 2003, p.130). 
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neurociências ao marketing, em busca de detectar e analisar as emoções, as impressões, 

as sensações, as reações e os sentimentos suscitados pelos estímulos lançados em uma 

determinada campanha publicitária. De posse de informações como essas, podem os 

neuromarqueteiros direcionar e articular melhor as campanhas publicitárias e as 

estratégias de marketing, de acordo com os objetivos e o consumidor que visam a 

atingir. Sobre o neuromarketing, Buchalla (2003, p. 130) ainda expõe: 

 

[...] a curiosa associação entre marketing e neurociências - o 
neuromarketing - leva a que se “leia” o pensamento dos 
consumidores. Ao se monitorar a atividade cerebral do pesquisado, dá 
para saber se ele aprova ou rejeita determinado produto ou marca e, 
mais importante, por quê. As experiências ocorrem da seguinte forma: 
enquanto o voluntário permanece na máquina de ressonância 
magnética funcional, os pesquisadores lhe apresentam fotos ou 
videoclipes. Dependendo da área cerebral ativada pelo fluxo 
sangüíneo, conclui-se que tipo de reação o estímulo causa. 
 

Ao mesmo tempo em que se desponta bastante interessante essa associação entre 

neurociências e marketing, surge uma preocupação ética: até que ponto se tem o direito 

de capturar a atenção e os sentidos humanos em sedutoras ciladas que visam a um fim já 

sabido, o consumo de idéias, perfis, serviços ou produtos. As pesquisas, nessa área, 

oferecem dados muito precisos, sendo capazes de preconizar, por exemplo, a aceitação 

ou não de um determinado logotipo mediante a observação das reações cerebrais dos 

examinados. Conforme Buchalla (2003, p.121), os neurocientistas podem detectar, por 

exemplo, através da migração de sangue para o córtex pré-frontal medial, se o 

voluntário examinado, ao fixar um dado logotipo, identifica-se ou não com ele e com a 

marca que representa.  

Por meio de um experimento, nessa linha de pesquisa, fez-se um estudo comparativo 

entre a Coca-Cola e a Pepsi-Cola, com o objetivo de mensurar a preferência dos 

voluntários por um ou outro refrigerante. Os resultados dos exames apontaram uma 

preferência maior dos voluntários pelo sabor da Pepsi, porém, contraditoriamente, a 

Coca-Cola continuava sendo considerada campeã de venda. Os pesquisadores 

concluíram, portanto, que a razão do recorde de venda da Coca-Cola não era o sabor, 

mas o fato de sua marca (logotipo, cores, formas etc) estimular mais as áreas do cérebro 

ligadas aos atos de vontade, sendo, pois, considerada mais marcante e poderosa que a da 

concorrente. Outra pesquisa interessante na área de neuromarketing foi encomendada 

pela empresa automobilística alemã Daimler Chrysler. Nesse experimento, foram 
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apresentadas 66 imagens de automóveis, sendo 22 esportivos, 22, sedan, e 22, de 

pequeno porte, a um grupo de voluntários (doze homens na faixa de 30 anos), 

concluindo-se que os modelos esportivos provocavam uma excitação maior das áreas 

cerebrais relacionadas ao poder 4. 

Considerando essas novas pesquisas, ressaltamos que já é possível começar a analisar e 

compreender de que formas e em que intensidade a presença de apelos sinestésicos, na 

comunicação midiática, interfere no consumo. Os experimentos no segmento de 

neuromarketing permitem apontar as partes do cérebro que se ativam ao ser o potencial 

consumidor exposto a uma determinada imagem, som, combinação cromática, entre 

outros estímulos. Recordando, portanto, que as sinestesias promovem a interação, o 

diálogo entre duas ou mais modalidades sensoriais, consideramos que seu emprego, nos 

enunciados midiáticos, resulta em uma maior comunicabilidade e intersecção entre as 

áreas cerebrais e, conseqüentemente, em uma recepção mais sensível e propagadora da 

mensagem pela mente interpretadora. Desse modo, o intérprete-alvo pode ser conduzido 

a um estágio sensorial extático e perturbador, estando mais suscetível ao consumo. 

Enfatizamos, outrossim, que esses alinhavos sensoriais, provocados pela comunicação 

sinestésica, tendem a resultar, como já explanado, em uma maior aderência da marca na 

memória de seu público-alvo. 

 Considerações finais 

Muito além da comunicação verbal, existem signos de outras espécies - sonoros, 

imagéticos, olfativos, táteis, gustativos, cinéticos, híbridos -, que se dirigem ao corpo e à 

mente do intérprete. Esses signos sensíveis se apresentam nas mais cotidianas situações, 

mas são intensificados nos enunciados midiáticos, com a finalidade de influenciar os 

hábitos de seu consumidor-alvo. Nesse aspecto, propomos, portanto, a reflexão sobre a 

influência exercida pela comunicação midiática, mais particularmente pelo discurso 

sincrético da publicidade, sobre a mente interpretadora: até que ponto as provocações 

sensoriais contidas nesses enunciados híbridos influenciam nossos hábitos de consumo? 

A idéia do consumo está imbricada além e aquém dos signos verbais, isto é, manifestada 

em forma de impressões sensíveis que são, na maioria das vezes, sorvidas 
                                                 
4 Em 2001, a empresa americana de marketing BrightHouse (Atlanta) passou a dedicar-se ao neuromarketing, 
conquistando, entre seus clientes, marcas famosas como a Coca-Cola, a Delta Airlines (companhia área), e a Daimler 
Chrysler (automobilística alemã) e a Ford européia. Outra empresa de marketing que também explora esse filão é a 
Lieberman Research Worldwide (Los Angeles), prestando serviços a renomados estúdios de cinema, no intuito de 
testar a receptividade dos trailers de filmes em iminência. Muitas outras empresas começam a ver a aplicabilidade 
dessas pesquisas no segmento da política (BUCHALLA, 2003, p.130-131). 
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irrefletidamente, sugerindo sensações e instalando necessidades imediatas e outros 

quereres. Tornamo-nos, enquanto consumidores, alvos fáceis de se atingir, mobilizando-

nos rumo ao produto, idéia ou serviço anunciado e, por conseguinte, procedendo a 

aquisições quase sempre impetuosas, pautadas pela emoção e embevecimento dos 

sentidos. Os já citados estudos na área de neuromarketing tornam essa problemática 

ainda mais evidente, demonstrando, via exames de imageamento cerebral, a ação 

concreta e em tempo real, dos apelos midiáticos na mente de um determinado público-

alvo, permitindo, por exemplo, prever o impacto, a eficiência e o poder de comunicação 

de uma logomarca, embalagem ou peça publicitária em seu receptor.   

Santaella (2004, p.45-46), em uma de suas mais recentes publicações, que versa sobre o 

corpo e os sintomas da cultura, conclui que “a superfície do organismo é uma fronteira 

entre o organismo e seu ambiente, cujos limites não são rígidos nem muito bem 

demarcados” e que “não é possível entender o tato, assim como a locomoção e a 

manipulação, sem entender a relação do corpo com suas extremidades”. Depois, 

finaliza assegurando que “os sistemas perceptivos são órgãos de atenção ativa, 

suscetíveis de aprendizagem” (2004, p.47). Suas palavras confirmam, desse modo, o 

que se expôs neste trabalho sobre a comunicação sinestésica midiática e suas 

implicações sobre a percepção sensorial humana. 
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