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Dedicamos este livro às nossas alunas

e aos nossos alunos, bem como a todos os interessados

pelo vasto campo da Cultura do Perfume

e suas imbricações com a Moda, a Arte e o Design.



“Se o recurso ao faro lhe parece pouco nobre, o filósofo 
pode gabar-se de exibir sagacidade e de reivindicá-
la como uma virtude. Pois a sagacidade não passa 

de uma acuidade do espírito e de uma forma de 
perspicácia cujo modelo está no olfato. Sagax, em 

latim, designa aquele que tem um olfato sutil”. 

 (JAQUET, 2014, p. 262) 
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PERFUME, MODA E CULTURA:
ESTUDOS REUNIDOS

ISABELA MONKEN VELLOSO 
FREDERICO BRAIDA
(ORG.)

Nota de abertura
reNata aShcar1

Sinto-me muito honrada em prefaciar este livro que reúne e organiza o trabalho incansável 
dos professores Isabela Monken Velloso e Frederico Braida na difusão da cultura da perfumaria no 
Brasil.

Este desejo sempre norteou minha carreira na perfumaria e apoio com muito carinho todas 
as iniciativas neste sentido. Afinal, o conhecimento é a chave para a liberdade!

O perfume permeia todos os capítulos deste livro, envolvendo aspectos relevantes no que 
tange à cultura, religião, comunicação e também a importância de alguns perfumes icônicos na 
história. Vale muito a pena a leitura. 

Mergulhem nestas perfumadas histórias e aproveitem bastante este conhecimento 
organizado. Aproveito para parabenizar aos professores e a todos os envolvidos na publicação, 
porque esta é a forma mais sólida e enriquecedora de consolidar nosso mercado.

Com muito carinho!

1 Com quase 30 anos dedicados ao estudo, pesquisa e difusão da cultura do perfume no Brasil e no exterior, tornou-se a mais renomada 
profissional brasileira no campo da Perfumaria. Renata é hoje fonte para a imprensa local e internacional sobre o tema de perfumes, 
assinando também vários artigos para revistas nacionais e internacionais. É também palestrante convidada em diversos eventos 
internacionais do mercado de luxo e perfumaria sempre no âmbito de promover um melhor entendimento do mercado brasileiro 
de perfumes. Considerada hoje a maior especialista do Brasil na área de perfumes, além de ter criado o Curso de Avaliação Olfativa 
para pessoas com deficiência visual, Renata ministra treinamentos e cursos livres, além de lecionar nos cursos de pós-graduação em 
perfumaria das faculdades Oswaldo Cruz e Santa Marcelina. Além do icônico livro Brasilessência, entre suas obras se destacam a 
publicação anual do Guia de Perfumes e o Livro do Banho: história e rituais.
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Prefácio: Quem eStá aí?
fauSto viaNa2

Ninguém escreve ou organiza um livro impunemente. Um livro é um filho, um grito no ar, 
um manifesto, um sofrimento ou uma alegria, um prazer, um medo, um desejo que se entrega ao 
leitor e de quem se espera as melhores reações (im)possíveis. Não se faz um livro esperando que 
nada aconteça – ao contrário, é para acontecer alguma coisa que escrevemos. 

Isabela Monken Velloso e Frederico Braida generosamente me convidaram para fazer a 
abertura deste projeto ambicioso de ambos: Perfume, moda e cultura: estudos reunidos. O título 
revela a profundidade da aspiração de firmar o perfume como uma ampla área de estudos na 
academia. 

Meu ímpeto inicial foi usar a arte dramática, minha área principal de pesquisa, para 
ilustrar a importância do tema e da publicação que chega agora às mãos do leitor. E logo pensei nos 
exemplos de William Shakespeare (1564-1616), um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. 
Vê-se, portanto, o porquê do título.

“Quem está aí?” Esta é a primeira fala do texto Hamlet, escrito por volta de 1600. Um 
soldado de plantão está, na verdade, apavorado aguardando uma nova aparição do fantasma do pai 
de Hamlet, que morrera assassinado. 

Minha tentativa era introduzir, como faz o livro Perfume, moda e cultura, as muitas 
abordagens oferecidas pelo tema perfume. Ora, qual é a sensação que levou o soldado a temer 
tanto assim os barulhos noturnos? É o cheiro da morte, o aroma espectral carregado de nuances e 
significados. 

Mas de súbito parei e pensei: quem vai ler esta abertura? Que viajante busca esta fonte - o 
livro - para matar sua sede, ou, melhor ainda, se perfumar nos seus inspirados capítulos? 

Quem está aí? Quem é você, leitor?
Talvez seja um leitor que, como eu, pense em organizar este universo perfumado de formas 

distintas. São conceitos tão usados no cotidiano que seus significados podem ficar restritos. Perfume 
é coisa boa, cheiro bom, aroma agradável. Olor. Rosa, do compositor Pixinguinha, gravada pela 
primeira vez em 1917, usava justamente esta palavra: 

2 Fausto Viana é pesquisador de indumentária, moda e trajes de cena. É professor de cenografia e indumentária na Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades (EACH) e na Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP. É doutor em artes e em museologia e fez pós-
doutorado em conservação de trajes e em moda. É autor do livro O figurino teatral e as renovações do século XX e Dos cadernos de 
Sophia Jobim... Desenhos e estudos de história da moda e da indumentária. É um dos organizadores dos livros Diário dos pesquisadores: 
traje de cena (com Rosane Muniz); Traje de cena, traje de folguedo (com Carolina Bassi de Moura); Cenografia e indumentária para 
principiantes absolutos (com Dalmir Rogério Pereira) e Para vestir a cena contemporânea: moldes do século XIX (com Isabel Italiano, 
Desirée Bastos e Luciano Araújo), dentre outros. Todos publicados pela Estação das Letras e Cores.
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Tu és divina e graciosa [...] 
E formada com ardor
Da alma da mais linda flor/ 
De mais ativo olor [...]
Tu és a forma ideal
 
Estátua magistral. [...]
Que em todo coração sepultas um amor
O riso, a fé, a dor
Em sândalos olentes cheios de sabor
Em vozes tão dolentes como um sonho em flor3

Olor é um cheiro agradável4, mas veja que o compositor carioca contrapõe aos sândalos 
olentes – e a sensação é de um perfume quente, sensual – justamente o amor sepultado no coração. 
Um romantismo tardio, já que foi no século XIX que este movimento literário teve seu apogeu. 
Morrer de amor. O perfume como o terceiro convidado no ninho dos amantes – ouvinte de segredos, 
desejos e testemunha de muitas alegrias e desgraças associadas ao tal amor. O cheiro do sangue, da 
pólvora, da podridão... Ou o que motivara o Solfieri de Noite na Taverna5? 

Não será possível seguir adiante sem relembrar as falas mais que delicadas de Julieta para 
seu Romeu:

Julieta: Romeu, Romeu. Por que tu Romeu; recusa teu nome e renega a teu pai; ou se 
preferir abandonarei a minha família para viver eternamente contigo. Mas afinal o que é um 
Capuleto? Não é mão, nem pé, nem braço, nem outra parte do corpo. A flor que chamamos 
de rosa se outro nome tivesse inda teria o mesmo perfume; assim é você Romeu, se outro 
nome que (não Montecchio) tivesses, ainda assim teria a mesma perfeição que tu tens 
agora.
Romeu: Chama-me somente de amor - diz Romeu – e serei novamente batizado e jamais 
serei Romeu outra vez6.

Busquei suavizar o texto para os amantes que creem no amor romântico, como se pôde 
perceber, pois nem evoquei a morte precipitada e trágica dos dois adolescentes no final7.

O perfume, como o aroma do amor, também aparece na obra Joana Francesa, canção de 
Chico Buarque de Holanda: 

3 Rosa – Valsa – Letra e música de Alfredo Vianna (Pixinguinha) – Gravada em disco RCA Victor por Orlando Silva. Disponível em Projeto 
Pixinguinha: https://pixinguinha.com.br/sheets/rosa. Acesso em: 28 fev. 2018.

4 Assim o define o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, da Academia Brasileira de Letras. 
5 Publicada postumamente em 1855, Noite na Taverna é obra de Álvares de Azevedo (1831-1852). Disponível em: http://objdigital.

bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/noitenataverna.pdf. Acesso em: 28 fev. 2018.
6 Romeu e Julieta, Ato II, Cena II. 
7 O conceito foi apresentado pelo diretor Gabriel Villela (1958) quando dirigiu o espetáculo Romeu e Julieta com o Grupo Galpão, em 

1994. De forma simplificada, o diretor crê que tudo acontece por pressa, por precipitação: os amantes agem por impulso; os adultos, 
não agem como adultos e até mesmo o frei casa os amantes em um ímpeto, pensando que isso seria a solução para o problema entre 
as duas famílias inimigas. 
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Quem me enfeitiçou 
O mar, marée, bateau
Tu as le parfum
De la cachaça e de suor
Geme de preguiça e de calor
Já é madrugada 
Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda8

Para o pesquisador Alberto Lima, este “Você tem o perfume da cachaça e do suor/ geme de 
preguiça e de calor” mostra a busca da personagem “com o amante da satisfação dos seus desejos, 
que nascem de características extremamente sensoriais para ela, como o riso, o sangue, a pele, o 
cheiro de bebida e suor, o folclórico ardor sexual dos habitantes dos trópicos” (LIMA, 2017).

Ainda no campo do perfume na música, em 2005, Maria Bethânia disse no documentário 
Música é perfume: “Música é perfume. Não tem uma coisa que faça você, em fração de segundos, 
visualizar, sentir, viver, lembrar, raciocinar sobre um assunto como uma música ou um cheiro, um 
perfume” (trecho do documentário). 

O perfume é temática recorrente no cancioneiro popular. Dorival Caymmi cantou os 
perfumes de Iemanjá – e o perfume já como oferenda – na Suíte dos pescadores (1957). Ivete Sangalo 
cantou Sorte grande (mais conhecida como Poeira: “Doce dos meus beijos / Calor dos meus braços / 
Perfume de jasmim”9. Já Chitãozinho e Xororó cantaram a composição de Darci Rossi, Fio de cabelo:

Quando a gente ama
Qualquer coisa serve para relembrar
Um vestido velho da mulher amada
Tem muito valor
Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco
Sobre a penteadeira
Mostrando que o quarto
Já foi o cenário de um grande amor10

O frasco do perfume é também em si um portador de memórias. Em 1929, em sua poesia 
Essa negra Fulô11, Jorge de Lima (1893-1953), escreveu assim: 

Ó Fulô? Ó Fulô?
(Era a fala da Sinhá
Chamando a negra Fulô.)

8 Joana Francesa, de 1973, de Chico Buarque para Marola Edições Musicais. Disponível em: http://www.chicobuarque.com.br/letras/
joana_73.htm. Acesso em: 28 fev. 2018. 

9 Sorte grande, composição de Lourenço, gravado por Ivete Sangalo em 2003 e em diversas outras ocasiões. 
10 Fio de cabelo, composição de Darci Rossi. Gravada pela primeira vez por Chitãozinho e Xororó em 1982 para a Copacabana Discos. 

Disponível em: http://baudamusicasertaneja.blogspot.com.br/2015/09/osucesso-da-musica-fio-de-cabelo-foi-um.html. Acesso em: 
28 fev. 2018. 

11 O poema está inserido no livro Novos poemas, de 1929. 
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Cadê meu frasco de cheiro
Que teu Sinhô me mandou?
— Ah! Foi você que roubou!
Ah! Foi você que roubou! (LIMA, 1997, p. 3)

O frasco de cheiro seria a menor das perdas da Sinhá, já que o senhor foi ver a negra ser 
açoitada. Vendo-a nua, enlouquece de desejo na mesma medida em que Fulô aumenta os desvios 
dentro de casa: somem o lenço de rendas, o cinto, o broche, o terço de ouro... Até sumir o próprio 
Sinhô, arrebatado pela paixão avassaladora pela Negra. 

Mia Couto (1955), o escritor moçambicano, inseriu o conto O perfume no livro Estórias 
abensonhadas, de 1994. A protagonista é uma mulher negra, esquecida pelos outros, pelo marido 
e por ela mesma. Em um determinado dia, o marido lhe traz um vestido novo e a convida para ir ao 
baile. Ela não tem forças para acreditar em nada e quando vai se ver no espelho, vê a imagem do 
marido. O frasco de perfume se torna um quase baú de memórias. 

E segurou o frasco de perfume, antigo, ainda embalado. Estava leve, o líquido havia 
evaporado. Justino lhe havia dado o frasco, em inauguração do namoro, ainda ela meninava. 
Em toda a vida, aquele fora o único presente. Só agora se somava o vestido. Espremeu 
o vidro do cheiro, a ordenhar as últimas gotas. Perfumei o quê com isso, se perguntou 
lançando o frasco no vazio da janela12.

Quanto tempo esta mulher ficou sem cuidar dela mesma, até que todo o conteúdo do 
frasco de perfume secasse? O perfume passa a ser um cronômetro. O mesmo frasco, jogado por 
ela pela janela, vai quebrar na calçada e, mais tarde, se tornar um importante agente simbólico nos 
novos caminhos de vida que a protagonista, já abandonada pelo marido, vai ter que seguir. 

Boa parte dos exemplos literários ou musicais relacionam o perfume à figura feminina, 
notadamente quando elas estão no exercício de sua sedução. Justamente por isso a figura de 
Margarida Gauthier, a protagonista de A dama das camélias (1848), de Alexandre Dumas Filho 
(1824-1895), é tão discrepante ao papel que representa: uma cortesã, nome refinado para uma 
prostituta do século XIX. 

O que se espera de uma prostituta? Cores e aromas extremos, e em visão mais estereotipada 
possível, que seu perfume seja forte e com notas bem adocicadas.

Margarida tem o seguinte diálogo durante o espetáculo, com a empregada Nanine e um seu 
pretendente, Varville: 

Nanine: Também trouxeram umas flores. 
Varville: Que eu mandei. 
Margarida: (Pegando o ramalhete). Rosas e goivos. Leve essas flores para o seu quarto, 
Nanine. (Nanine sai) 
Varville: (Parando de tocar). Por quê? Não gostou? 

12 Disponível em: http://www.contioutra.com/o-perfume-um-abensonhado-conto-de-mia-couto. Acesso em: 28 fev. 2018.
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Margarida: Como é que me chamam? 
Varville: Margarida Gauthier. 
Margarida: Que apelido me deram? 
Varville: A dama das camélias. 
Margarida: Por quê?  
Varville: Porque são as únicas flores que costuma usar. 
Margarida: O que quer dizer que são as únicas flores que me agradam, e que é inútil me 
mandarem outras. Se pensou que lhe ia abrir uma exceção, enganou-se, Varville. O perfume 
me enerva. 
Varville: Não tenho mesmo sorte. Adeus, Margarida. 
Margarida: Adeus13.

Margarida é alérgica e não usa perfumes, mas este não é apenas um de seus traços 
incomuns. Não veste o roxo, o rosa-vivo ou as cores desejadas para uma prostituta: traja branco, 
frequentemente adornado com camélias de seda, um bucólico vestido xadrez e um vestido negro, 
preconizando seu destino de mulher da vida que se apaixona por alguém. 

Se Joana Francesa deu asas aos seus vapores femininos com um latino cheirando a cachaça, 
o mesmo não aconteceu entre Riobaldo e Diadorim, da obra de João Guimarães Rosa (1908-1967), 
Grande sertão: veredas (1956).

É um jagunço macho que dá este depoimento sobre outro jagunço macho no texto, onde 
destaca-se o perfume materializado em desejo, atração sexual reprimida e proibida no contexto do 
sertão: 

Deixei meu corpo querer Diadorim; minha alma? Eu tinha recordação do cheiro dele. 
Mesmo no escuro, assim, eu tinha aquele fino das feições, que eu não podia divulgar, mas 
lembrava, referido, na fantasia da ideia. Diadorim – mesmo o bravo guerreiro – ele era para 
tanto carinho: minha repentina vontade era beijar aquele perfume no pescoço: a lá, aonde 
se acabava e remansava a dureza do queixo, do rosto... Beleza – o que é? E o senhor me 
jure! Beleza, o formato do rosto de um: e que para outro pode ser decreto, é, para destino 
destinar... E eu tinha de gostar tramadamente assim, de Diadorim, e calar qualquer palavra. 
Ela fosse uma mulher, e à-alta e desprezadora que sendo, eu me encorajava: no dizer paixão e 
no fazer – pegava, diminuía: ela no meio de meus braços! Mas, dois guerreiros, como é, como 
iam poder se gostar, mesmo em singela conversação – por detrás de tantos brios e armas? 
Mais em antes se matar, em luta, um o outro. E tudo impossível (ROSA, 1994, p. 828).

O conflito, aparentemente, só foi resolvido após a morte de Diadorim, quando seu 
verdadeiro sexo biológico foi revelado.

As relações sexuais, seus conflitos e atrações, e mais recentemente as relações de gênero, 
têm sido abordadas brilhantemente nos comerciais de perfume, um tema que está bem discutido 
neste livro que apresento, Perfume, moda e cultura. Verdadeiras obras primas da construção 
mercadológica têm sido produzidas com o claro objetivo de vender perfumes. 

13 Cena V, Ato I de A damas das camélias. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00006a.pdf. Acesso 
em: 01 mar. 2018. 
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A literatura dramática está repleta de referências aos aromas, olores, cheiros e/ou fedores... 
Inúmeras referências aos perfumes estão na música e na literatura.

Mas também no misticismo e na ciência. 
Não é nenhuma novidade que o contato com outros mundos ou energias seja alcançado 

(facilitado ou intermediado) pelo vapor, pela fumaça ou por outras formas aromáticas menos 
materiais ou densas.

O incenso talvez seja o elemento mais divulgado entre as diversas culturas. Está presente 
no rito católico, budista, judaico, nos mais diferentes cultos afro-brasileiros e em muitos outros. 
Mas estas mesmas culturas também se valem dos óleos aromáticos, das águas perfumadas e dos 
perfumes em si.

O cruzamento entre ciência e misticismo também é antigo. O site da empresa Biociência 
esclarece que: 

As culturas mais antigas valorizavam os benefícios terapêuticos dos óleos de plantas 
aromáticas. A antiga literatura védica da Índia e os textos históricos da medicina chinesa 
documentam a importância dos óleos aromáticos para a saúde e para a espiritualidade.
Registros procedentes do Oriente mostram que destilarias primitivas já eram empregadas 
há 5.000 anos, embora provavelmente produzissem loções em vez de óleos essenciais.
Hipócrates, considerado “o pai da medicina”, utilizava fumigações aromáticas para erradicar a 
praga de Atenas, e os soldados romanos se fortaleciam em banhos aromáticos e massagens. No 
entanto, as tradições aromáticas mais interessantes pertencem aos antigos egípcios. Médicos 
do mundo todo iam ao Egito aprender a cura pelos aromas com os mestres de então14.

Agora, se existe algum preconceito com relação ao tema na ciência, que tal lembrar que, 
em 2004, Richard Axel15 e Linda B. Buck16 ganharam o Prêmio Nobel de Medicina? Eles foram 
laureados pelos seus estudos sobre os receptores olfativos e a organização do sistema olfativo nos 
seres humanos.

O Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial resumiu a pesquisa da seguinte 
maneira: 

Os dois pesquisadores foram premiados porque [...] descobriram uma grande família 
genética constituída por cerca de mil genes diferentes – 3% do nosso padrão genético – que 
estão na origem de um número equivalente de tipos de receptores olfativos.
Esses receptores estão situados nas células receptoras olfatórias, localizadas na parte alta 
do epitélio nasal e que têm a capacidade de detectar as moléculas odorantes inaladas. 
O Instituto Karolinska, que concede o prêmio, defendeu a escolha dos pesquisadores, 
afirmando que Richard Axel e Linda Buck desvendaram alguns mistérios importantes do 
olfato, um campo em que as pesquisas em todo o mundo estavam atrasadas em relação aos 
estudos dos demais sentidos.

14 Disponível em: http://www.bioessencia.com.br/o-que-e-aromaterapia/historia-da-aromaterapia. Acesso em: 01 mar. 2018. 
15 Richard Axel, de 71 anos, trabalha na Universidade de Columbia, em Nova York.
16 Linda Buck tem 71 anos e é pesquisadora do Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, Washington. 
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A descoberta dos cientistas reafirma a importância do sistema olfativo na qualidade de 
vida do homem e no sentido do paladar. O porta-voz do Instituto Karolinska disse que “um 
bom vinho ou um morango maduro nos ajuda a detectar as qualidades que consideramos 
positivas. Um odor singular pode despertar velhas recordações”.
Os princípios desvendados por Axel e Buck para o sistema olfativo também podem ser 
aplicados a outros sentidos. Afinal, os feromônios, cujo papel é importante no comportamento 
social e sexual dos animais, são moléculas também detectadas por receptores igualmente 
localizados no epitélio nasal17.

Se o Instituto Karolinska, na Suécia, um dos maiores centros de pesquisa em medicina na 
Europa, reconheceu que as pesquisas na área do olfato estavam atrasadas, esta abertura me parece 
a oportunidade natural para mais uma vez destacar a importância do trabalho liderado por Isabela 
Monken e Frederico Braida. 

Estávamos muito atrasados nesta pesquisa na academia. Agora, já demos vários passos em 
direção ao futuro com esta publicação que chega ao leitor ávido por informação. 

O livro é um banquete para os sentidos! Vamos ao alimento!
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aPreSeNtação
iSabela moNKeN velloSo

frederico braida 

“Nada de manifesto, de discursos barulhentos; procuro para o perfume uma afirmação 
serena. Para mim, o perfume murmura ao nariz, dirige-se ao nosso íntimo, se alia ao pensamento” 
(ELLENA, 2013, p. 106). Com essas palavras, Jean-Claude Ellena, antigo perfumista da casa Hermès 
(atualmente sob a direção olfativa de Cristine Nagel), descreve seu intento e vivências, concebendo 
a relação com perfumes e odores como formas de episteme, ideação e fruição. No mundo 
contemporâneo, estamos sujeitos a estímulos constantes e de diferentes ordens. Quanto mais 
expostos às inúmeras variáveis, ironicamente, sentimo-nos cada vez menos presentes. Vivemos 
muitas promessas no discurso da disponibilidade, escolhas múltiplas de formas, imagens, narrativas, 
prazeres, idiossincrasias e desejos. No entanto, sentimos pouco. A afirmativa do perfumista, assim 
como sua narrativa na criação de fragrâncias, aponta para algo caro à vida moderna: acordar os 
sentidos, diminuir as variáveis e potencializar a experiência. 

Nada mais parece gozar nos dias atuais de algum estatuto de novidade. Nessas horas, em 
que a jornada já se insinua antes mesmo da chegada, indagar-se sobre o caminho parece mesmo ser 
índice de bom senso – como já dizia, sabiamente, Guimarães Rosa: “O real não está na saída nem na 
chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia” (ROSA, 1994, p. 86). Podemos, assim, 
dizer que o interesse pelo universo sutil e, aparentemente, complementar dos odores nasce de uma 
afeição à travessia.

No âmbito da produção do pensamento e da arte, quando se observam os materiais 
e os gestos envolvidos, podemos perceber um grande amortecimento relacionado à vivência 
dos sentidos corpóreos. Na arte, a primazia do aspecto visual aponta-se como fato facilmente 
constatável pela simples observação empírica. Seguindo-se à visão, podemos, timidamente, 
pontuar a audição como um aspecto em grau segundo, ainda que plenamente reconhecido pelas 
instâncias normativas. Na produção do saber, parecemos dotados, primordialmente, de olhos e 
ouvidos. O paladar, pouco a pouco, ancorado no universo da gastronomia, vem ganhando dimensão 
acadêmica e reconhecimento cultural. Entretanto, todos os cinco sentidos (visão, audição, tato, 
paladar e olfato), certamente, mereceriam uma nova abordagem, mais holística, mais sensualizada, 
sinestésica, múltipla, equânime e menos hierarquizante. Entre esses cinco caminhos da percepção 
e da criação dos quais nossos corpos são, geralmente, dotados, o olfato é comumente apontado 
como o último na hierarquia dos sentidos e para a ciência continua a ser o mais misterioso 
(MALNIC, 2008). De fato, seu caráter subversivo fundamenta, ainda que parcialmente, tamanha 
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marginalidade. Ele desarticula o modelo ocidental de episteme, solicita o devir em detrimento 
do fixar, a presença na ausência de uma matéria visível ou facilmente quantificável. A história da 
filosofia já nos revelou muito sobre a particularidade desse sentido, como bem o demonstrou 
a pesquisadora Chantal Jaquet em sua riquíssima obra Filosofia do odor: “Ora, o odor, sempre 
movente e volátil, depende do múltiplo e não do Uno, do devir e não do ser. Ele partilha, assim, o 
destino de todas as sensações, que pertencem ao mundo da opinião e não da verdade” (JAQUET, 
2014, p. 266-267).

Em seu estudo, a autora percorreu a longa trajetória cultural e filosófica dos odores, 
destacando grandes nomes do pensamento, da arte e da crítica social, perfumistas, artistas e teóricos 
relevantes, como Alain Corbin, Constance Classen, David Howes e Georges Vigarello. 

Ao estudarmos o olfato, inserido em práticas de ensino transdisciplinares, identificamos 
que, por sua característica e linguagem, esse sentido apresenta consonâncias com outro sistema do 
fazer e do pensar humanos: a moda. Moda e perfumes têm trilhado, ao longo da história, narrativas 
de convergências simbólicas vinculadas à estrutura de sua linguagem e ao seu funcionamento. 

Frequentemente, no âmbito das grandes marcas internacionais, a matéria líquida 
evanescente dos perfumes, com sua carga simbólica, configura-se como o grande 
pilar de um sistema de produção caracterizado por licenciamentos que garantem a 
experimentação do fazer moda. Didier Grumbach (2009), no livro Histórias da Moda, 
dedica um trecho considerável de suas narrativas a pensar a importância desta relação e 
de seu funcionamento no capítulo intitulado O casamento da costura com os perfumes. É 
enfático e categórico ao afirmar, mencionando vários exemplos, que as marcas de moda 
que desejam a permanência só podem fazê-lo se levarem consigo o seu perfume – será 
ele que dará fôlego para as grifes atravessaram crises e mudanças no comportamento 
do sistema produtivo e do consumidor: “Fica assim comprovado que somente as casas 
de costura escoradas nos próprios perfumes podem aspirar à eternidade”. (GRUMBACH, 
2009, p. 165). (VELLOSO, 2017, p. 6).

Esses dois grandes universos (dos perfumes e da moda) por este livro destacados e postos 
em convergência, aliados também ao campo do design e da arte, cumprem não apenas um espaço 
lacunar nas investigações acadêmicas – pouco se tem produzido acerca da relação da cultura do 
perfume com outras áreas do conhecimento – como também se revelam resultantes da inquietude 
dos autores aqui envolvidos acerca das técnicas do fazer e do pensar a produção humana do 
conhecimento, da arte e do design. 

As produções bibliográficas em língua portuguesa acerca da cultura do perfume vêm 
pouco a pouco ganhando algum fôlego, ainda que sejam pontuais os exemplos. Nesse aspecto, cabe 
destacar a obra Brasilessência (de 2001), desenvolvida por um dos principais nomes da cultura do 
perfume no Brasil, Renata Ashcar. Em seu livro, a autora inaugurou, no mercado editorial brasileiro, 
de forma inovadora, a abordagem do encanto e da beleza da cultura do perfume, sua história no 
Brasil e no mundo.
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Em 2006, fomos agraciados pela instigante narrativa de Chandler Burr, O imperador do 
olfato: uma história de perfume e obsessão, acerca das vivências do biofísico Luca Turin – autor do 
guia de perfumes mais lido da França – no universo da pesquisa científica e dos perfumes. Chandler 
Burr, de 2006 a 2010, respondeu pelo setor da crítica de perfumes no jornal New York Times e 
inclui em sua trajetória a curadoria do Departamento de Arte Olfativa do Museu de Arte e Design 
de Nova York.

Em 2011, a Editora Record presenteou seus leitores com a publicação do livro Diário de 
um perfumista, de Jean-Claude Ellena. Em 2013, a Editora Senac lançou a obra Marketing olfativo: 
guia para a aromatização de ambientes, escrita pela perfumista Fátima Leão Farkas. Em 2015, foi 
lançado, pela Editora da UFJF, o livro organizado por Isabela Monken Velloso, Cultura do perfume, 
cultura de moda e outros acordes, o qual se inseriu, no âmbito da bibliografia nacional, como um 
dos primeiros títulos a conter uma abordagem transdisciplinar sobre a cultura do perfume e suas 
interfaces com outros campos como a cultura de moda. Mais recentemente, em 2017, a autora 
Luciene Riccioti publicou Estação perfume, um livro dedicado ao universo das fragrâncias e a seu 
funcionamento. 

Para além da produção bibliográfica, no Brasil, há algumas iniciativas que têm colocado 
a cultura do perfume em evidência, seja para o público leigo ou para o meio acadêmico. A 
Universidade Santa Marcelina, em São Paulo, lançou, em 2011, um curso de Pós-graduação dedicado 
a esse tema, coordenado pela pesquisadora e escritora Andréia Miron. O espaço “Perfume Arte + 
História”, localizado na cidade de São Paulo, foi sinalizador, por sua vez, de ações de mobilização e 
de sistematização cultural vinculadas ao universo das fragrâncias. 

Na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Instituto de Artes e Design, mais especificamente 
no Bacharelado em Moda, Isabela Monken Velloso tem se debruçado exaustivamente sobre o tema 
da cultura do perfume e suas interfaces com a moda, as artes e o design. Em 2010, foi criado o Grupo 
de Pesquisa “Interfaces da moda: saberes e discursos”, registrando-se, nesta prática, o desejo por 
incrementar e sistematizar os estudos realizados. 

Desde então, como fruto dos trabalhos desse grupo, tem sido organizado, de forma contínua, 
anual, um curso gratuito de extensão universitária: “Vestindo os aromas: cultura do perfume, cultura 
de moda e outros acordes”. Nele, busca-se compartilhar com a comunidade as pesquisas acerca do 
tema, mesmo aquelas em fase inicial. Em 2017, esse curso contou com cerca de 23 palestrantes, 
entre estudantes, mestres e doutores, oriundos de áreas diversas. A expressiva procura pelo curso, 
em que o número de inscrições quase sempre excede a oferta de vagas, demonstra a relevância 
dessa reflexão para o público de estudantes e profissionais. 

Parte dos trabalhos do grupo envolvendo o tema da cultura do perfume, a cultura de moda 
e o figurino vem sendo partilhada anualmente no “Colóquio de moda”, junto ao seleto grupo de 
trabalho Traje de Cena, coordenado pelo visionário professor e pesquisador Fausto Viana. Além 
dessa participação, algumas palestras vêm sendo ministradas em parceria com outras universidades, 
buscando-se divulgar as pesquisas. 
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Nos últimos anos, Frederico Braida tem participado junto com a professora Isabela Monken 
Velloso da coordenação do projeto de treinamento profissional intitulado “Diálogos: moda, design e 
arte”. Em 2017, foi lançado o projeto de iniciação científica “Cultura do perfume e cultura de moda 
no Brasil contemporâneo: tessituras e incursões”, completando, na Universidade Federal de Juiz de 
Fora, a abordagem do tema da cultura do perfume nos três âmbitos da atuação universitária: ensino, 
pesquisa e extensão. 

Agora, em 2018, o grupo “Interfaces da moda: saberes e discursos” tem o prazer de 
apresentar a todos este livro, que não se configura como compêndio explicativo, mas como uma 
reunião de narrativas livres e partilhadas entre diversos olhares (ou narizes, ouvidos, toques e 
línguas?) acerca dos hibridismos entre os temas perfume, moda, design e arte. Gestos nascidos não 
de modo objetivo ou pragmático, mas, barthesianamente, do desejo íntimo de pesquisa dos vários 
autores que aceitaram o convite de pesquisar esses temas ainda tão precariamente contemplados 
pela crítica cultural especializada. 

Este livro reúne 18 capítulos de 29 autores, os quais abordam, dentre outros assuntos, os 
aspectos conceituais (históricos, semióticos, comunicacionais e filosóficos) da cultura do perfume 
e as questões vinculadas aos universos da memória, da publicidade, da criação e da percepção de 
fragrâncias, da consultoria de imagem, da moda, das artes e do design. 

O texto que inaugura o livro é de Isabela Monken Velloso e intitula-se Moda e perfumes: 
o devir, a transgressão e a presença. Nesse texto, a autora apresenta as convergências observadas 
entre os campos da moda e do perfume, atentando, não apenas para a simbiose existente entre 
eles, mas também para os exercícios de desconstrução que esses dois campos de interface operam 
no tocante aos valores epistemológicos da cultura ocidental-cristã.

Em Sinto aromas; tenho palavras. (Notas sensíveis a fragrâncias sentidas), Aluizio Ramos 
Trinta realiza, com leveza, poesia e precisão, uma incursão pelos campos semânticos de palavras 
como “cheiro”, “odor”, “aroma” e “fragrância”, todas associadas à cultura do perfume. O autor, 
ao caminhar pelas palavras que emanam das conexões entre a cultura do perfume e a cultura de 
moda, afirma que “pensar o perfume quer dizer também trabalhar (com) palavras, de forma a lhes 
descobrir ou despertar seu aroma, que aventa, insinua, ressoa, reanima e rememora”. 

Em Perfume e religião: relações entre o sentido do olfato e o sagrado, Hermenegildo Ferreira 
Giovannoni revela, de um ponto de vista conceitual, histórico e simbólico, algumas conexões entre 
olfato de religião. O autor afirma que a palavra perfume, “em seu uso remoto, fazia referência a 
rituais religiosos”. Nesse texto, o perfume é colocado como um dos principais canais mediadores da 
comunicação entre a dimensão humana e uma dimensão transcendente (divina).

Christine Ferreira Azzi, em Os anúncios publicitários de perfumaria no Brasil do século XIX 
ao XXI: um estudo crítico comparativo, lança um olhar sobre vários anúncios publicitários brasileiros 
relativos à perfumaria. Sua análise crítica e histórica recai sobre os anúncios de temática feminina. 
Ao final do texto, a autora constata que “a publicidade ainda conservadora é reflexo de significativa 
parcela do mercado consumidor que reluta em aceitar rupturas de identidade”.
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Em Ange ou Démon/Givenchy: o perfume e o acorde ilícito, Isabela Monken, Claudia Carvalho, 
Lucas Miranda, Maria Rita Vasconcelos e Leonardo Fernandes, de um ponto de vista interdisciplinar, 
investigam as estratégias discursivas de Ange ou Démon Le Parfum & Son Accord Illicite, um flanker 
da Maison Givenchy. Os autores, a partir da análise de textos e anúncios publicitários sobre esse 
perfume, bem como de seu frasco e embalagem, estabelecem um encontro entre a teoria da moda 
e os exercícios cênicos do spot, do figurino, do design e da perfumaria, revelando um discurso que 
transita entre os opostos e que joga com a dualidade das sensações. 

Taísa Vieira Sena, em seu texto intitulado A publicidade de Chanel Nº 5: uma história de 
poder e sedução, também lança um olhar sobre as peças publicitárias de perfumes, em especial 
sobre aquelas vinculadas às casas de alta-costura e prêt-à-porter, a partir da noção de “mundos 
possíveis”.

Já em Cartas na mesa: as semioses de Jeu d’Amor Kenzo, Cláudia Carvalho, Isabela Monken, 
Paloma Ferreira, Wânia Lúcia Giordano, Wanessa Dose Bittar e Monaliza de Paula voltam-se para 
o universo discursivo no qual se insere a fragrância floral frutal lançada pela marca Kenzo no ano 
de 2014. Os autores revelam, a partir das semioses possíveis desencadeadas por esse perfume, o 
campo semântico ampliado da justaposição entre as palavras “jogo” e “amor” e afirmam que, nesse 
cenário, “o convite parece ser: sorria, flerte, surpreenda, seduza, jogue e reinvente”.

Em O chamado, peça publicitária de Old Spice: trajes de cena para machos?, Fausto Viana 
aborda o universo dos filmes publicitários de perfumes masculinos. O que está em discussão, a 
partir da análise de “O chamado”, é como as peças publicitárias buscam revelar a essência, a poesia, 
a força e o espírito das fragrâncias. 

Maria Alice Ximenes e Benedito Aparecido Cruz, em Mapeamento de estilo masculino: a 
importância do perfume. Alguns apontamentos sobre consultoria de imagem pessoal, abordam, 
teoricamente, o perfume como um signo e, de um ponto de vista pragmático, como um expressivo 
acessório de moda. Os autores ressaltam a importância do perfume no âmbito do mapeamento de 
estilo na consultoria de imagem pessoal, uma vez que o perfume participa na construção da imagem.

Com o artigo Moda, perfumes e vivências na construção do estilo, Cibele Ramos Lima 
evidencia como a imagem pessoal tem ganhado uma grande importância no âmbito da sociedade 
contemporânea. Nesse contexto, para além do vestuário, o perfume tem, cada vez mais, participado 
na construção de imagens dos clientes, podendo tornar-se uma forte marca, convertendo-se em um 
perfume estilo.

Em O cheiro do fogo: semioses em “Quasar Fire”, de O Boticário, Frederico Braida e Isabela 
Monken, a partir de um breve olhar sobre as questões que envolvem o fogo e seus significados, 
buscam apresentar os discursos que constroem o universo de Quasar Fire. 

O texto Cidade que inspira: processo de cocriação em perfumaria brasileira, de Ademir 
Antônio Veroneze Júnior, Boanerges Balbino Lopes Filho, Mayra Regina Coimbra, Pedro Augusto 
Farnese de Lima, Vanilda Gomes Cantarino de Magalhães e Wanessa Dose Bittar, apresenta o 
pioneirismo do Grupo Boticário ao criar perfumes pela cocriação, cuja iniciativa busca “valorizar 
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a marca envolvendo os consumidores em uma sequência de experiências”. Por meio desse texto, 
no qual as análises recaem sobre campanha intitulada “Rio, eu te amo”, os autores, valendo-se 
dos conceitos advindos dos universos da comunicação e cocriação, percorrem os caminhos que 
buscaram “transformar a Cidade Maravilhosa em perfumes”.

Em a Criação de fragrâncias: aliança entre arte, técnica e sensibilidade, Cristine do Carmo 
Schmidt Bueno de Moraes e Claudio Luiz Rubino apresentam, de forma desmistificada, alguns 
aspectos da arte da perfumaria, destacando importantes processos utilizados no desenvolvimento 
de fragrâncias. O texto traz uma lista de vários profissionais envolvidos no mundo da produção 
de perfumes, os quais, para obterem sucesso nesse espaço de criação, precisam ter tanto um 
lastro técnico quanto muita criatividade. Segundo os autores, a perfumaria é arte e prática, a qual, 
para além de ser um “universo idílico”, também envolve tecnologia e “alto nível de conhecimento 
específico aplicado”.

No texto Mapa psico-estético da percepção de perfumes: contrapondo descrição, cheiro e 
embalagem, Ivan Motta Santos, Isabela Monken e Adriana Francisca de Oliveira narram as pesquisas 
realizadas de percepção simultânea e sinestésica de produtos, no caso, fragrâncias nacionais e 
internacionais, atentando para elementos olfativos, discursivos e visuais. Os autores procuraram, 
nesse trabalho, apontar os principais pontos convergentes e os divergentes entre os elementos 
analisados.

Já Claudia Carvalho Gaspar Cimino, em Lembranças de uma fábrica têxtil: tecidos, desenhos, 
cores, odores e sons da Ferreira Guimarães, compartilha suas lembranças e experiências como 
trabalhadora no interior da fábrica. A autora relata, a partir de suas memórias, de forma bastante 
poética, como a transformação do fio em tecido ativa aos sentidos humanos, dentre os quais se 
pode destacar o olfato.

Julimar Cezario de Souza Franco, em O Cortiço como protagonista – cheiro e perfume, 
passeia pelas entrelinhas do romance de Aluísio Azevedo e revela o perfume como um elemento 
constituinte das personagens. De acordo com o autor, “o romance se torna a forma de expressão 
literária para Azevedo narrar relações sociais através da dura realidade vivida, usando o odor e o 
perfume”. Assim, Julimar, a partir de O cortiço, traz à luz um olhar sobre a presença dos perfumes e 
dos odores no contexto social da segunda metade do século XIX na cidade do Rio de Janeiro.

Finalmente, Afonso Damião Neto, em Da sobrevivência ao prazer da vivência: o perfume 
como chave para a mente, aborda, de forma clara, o processo fisiológico do olfato, incorporando 
também o cérebro como órgão desse sentido. O texto do autor coloca em evidência a importância 
da relação entre o olfato e a totalidade do ser, ao concluir que “um perfume é capaz de proporcionar 
uma tal harmonia entre objeto, órgão e mente que, conduzindo a um estado prazeroso do ser, leva 
a alma a se felicitar por estar viva”.

Mediante a diversidade textual, com seus múltiplos enfoques, cabe-nos destacar que 
compreender a cultura do perfume implica também conhecer a cultura de moda e a relação 
simbiótica estabelecida entre ambas, atentando para as múltiplas convergências com outros campos 
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do saber como o das artes e o do design. Vale também ressaltar que o Brasil se configura como 
um dos principais mercados mundiais no consumo de fragrâncias, chegando mesmo a assumir o 
primeiro posto por anos consecutivos (RICIOTTI, 2017, p. 10). Portanto, atentar para o universo 
dos cheiros e dos perfumes parece-nos um gesto imprescindível para uma nação mundialmente 
destacada como um dos principais mercados consumidores deste segmento. O perfume é objeto do 
aceite das práticas cotidianas brasileiras de relação com o corpo. Em solo nacional, perfumar-se não 
implica, necessariamente, substituir o odor do corpo por outro, mas, sim, normalmente, prolongar 
a sensação do banho. 

Para finalizar esta primeira interlocução, há que se destacar a importância daqueles que dão 
sentido a uma jornada como essa: nossos leitores. Esperamos, assim, que as palavras aqui narradas 
possam manter viva a sagacidade dos que nos acompanham – na etimologia do termo: sagax é 
aquele que tem um olfato sutil. O livro Perfume, moda e cultura: estudos reunidos configura-se como 
obra aberta, despretensiosa e dialógica, de autores desbravadores a quem também externamos os 
nossos agradecimentos. Este volume, fruto de tantas tessituras, na diversidade de seus temas e 
perspectivas, narra uma busca em comum: o encontro com o mundo do evanescente, da invisibilidade 
dos signos sutis, que, ao invés de buscar a permanência perdida, abraça a efemeridade, num aceite 
amoroso do devir.

Com as melhores essências e votos de uma inspiradora leitura,

Juiz de Fora, 01 de março de 2019.
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moda e PerfumeS: o devir, 
a traNSgreSSão e a PreSeNça

iSabela moNKeN velloSo

“Ela, sutil como uma colher chá. [...] Ela era um aroma”. 
Guimarães Rosa, Tutaméia, p. 48

“Ela, sutil como uma colher chá, grude de engodos, um firme fascínio. Nela acreditou num 
abrir e não fechar de ouvidos. [...] De sofrer e amar, a gente não se desfaz. Ele queria apenas os 
arquétipos, platonizava. Ela era um aroma.” (ROSA, 1985, p. 48). Com essas palavras, João Guimarães 
Rosa descreve, em seu conto, Desenredo (1985), a aparência da personagem sedutora e envolvente 
que roubou o coração, os pensamentos e o bom-senso do protagonista Jó Joaquim. 

Na abertura da história, o personagem masculino, futuro marido, e, anteriormente, um dos 
muitos amantes, é assim descrito, com a típica sinestesia roseana, a partir de índices de características 
pretéritas: “—Jó Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como o cheiro de cerveja” (ROSA, 
1985, p. 47). No conto, o autor revela-nos, com a peculiar narrativa do casal, uma outra: a dos 
sentidos. Os personagens e a história são narrados por um olhar atento ao corpo, certamente, um 
dos grandes recursos da sedutora literatura de Guimarães Rosa. 

A narrativa de Jó Joaquim sinaliza, assim como toda a obra roseana, que perceber o mundo 
implica nele adentrar com o corpo desperto, pois não há imaginário sem as emoções que o edificam, 
e não há emoção na ausência do corpo. O mundo é apreendido e se faz constituído pelos sentidos: 
olfato, paladar, tato, visão, audição. Sobre o acionamento corpóreo para a constituição de um saber/
sentir, Alberto Caeiro argumenta: “Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe 
o sentido” (PESSOA, [ 19--], p. 146).

No entanto, apesar de a existência ser mediada e constituída pelos sentidos em comunhão, 
alguns parecem ser mais prestigiados que outros pela dinâmica do pensamento ocidental, regido 
pela defesa discursiva da lógica da razão. Visão e a audição, historicamente, são os mais frequentados 
na escala das hierarquias epistemológicas. O olfato, por sua vez, parece ocupar um espaço muito 
reduzido quanto a seu reconhecimento: pode-se mensurar o que se vê e o que se ouve, mas não 
se pode fisgar aquilo que se esvai. As categorias do evanescente são pouco palatáveis ao controle 
e ao rigor. E é nesse ponto, particularmente, que essa reflexão se propõe a tocar, destacando a 
convergência de dois sistemas simbólicos distintos, porém, muito afeitos: perfume e moda. 
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oS SigNoS leveS

Perfume e Moda parecem afiliar-se aos sistemas simbólicos vinculados àquilo que o filósofo 
francês, Jean Baudrillard, pontua em sua obra, A troca simbólica e a morte, como signos leves. 
Esses, por sua vez, compreendem os sistemas simbólicos afeitos à mudança e à transformação, bem 
distintos daqueles em que operam os chamados signos pesados, para os quais a mudança solicita 
muitos anos:

Já não há determinação interna aos signos da moda, razão por que eles ficam livres para 
se comutar, se permutar de maneira ilimitada. Ao final, dessa emancipação inaudita, eles 
obedecem, como que logicamente, a uma recorrência louca e minuciosa. Isso vale para a 
moda das roupas, do corpo, dos objetos – a esfera dos signos “leves”. Na esfera dos signos 
“pesados” – política, moral, economia, ciência, cultura, sexualidade --, em nenhum lugar o 
princípio da comutação age com a mesma liberdade (BAUDRILLARD, 1996, p. 111).

Como signos leves, moda e perfume vivem e se constituem na experiência do devir e da 
transformação. Normalmente, as movimentações preponderantes desses dois sistemas vinculam-
se, em sua origem e desenvolvimento, ao mercado, aos ditames dos regimes econômicos, dos 
protocolos e regimentos circunscritos ao universo do bem viver, do mundo decorativo, das aparências, 
do luxo ou do prestígio – ainda que, certamente, tenham inegável presença nas narrativas subjetivas 
da memória, da estética, das práticas individuais de reescritura, contestação e reapropriação dos 
estilos e das tendências. 

Assim como a sedutora personagem do conto, sutil como uma colher de chá, os universos da 
Moda e dos Perfumes apresentam o encanto e a graça dos espaços insuspeitos: por serem inscritos 
como ocorrências tangenciais aos grandes sistemas do saber, guardam, na sutileza de suas práticas, 
instigantes exercícios da transgressão.

PermaNêNcia e utilidade

Para a cultura ocidental cristã, os termos permanência e utilidade parecem gozar, certamente, 
de maior prestígio do que os códigos circunscritos à impermanência e a uma aparente inutilidade. 
Moda e perfumes não permanecem, são poéticas do devir, e quanto à sua utilidade parecem ser 
um fim em si mesmos, ou seja, apresentam, em certo aspecto, a autonomia dos sistemas simbólicos 
autorreferentes, não necessitam de explicação para que possam existir, parecem constituir-se 
como um fato comunicativo total – mesmo que as mudanças ininterruptas possam ser parcamente 
medidas ou previstas pelos especialistas. Acerca da tautologia da moda Jean Baudrillard argumenta, 
subsidiado pelo pensamento barthesiano:

Sem conteúdo, ela [a moda] se torna então o espetáculo que os homens dão a si mesmos 
do poder que têm de fazer significar o insignificante (Barthes, Système de la mode). 



Moda e perfuMes: o devir, a transgressão e a presença
Isabela Monken Velloso 

25PERFUME, MODA E CULTURA:
ESTUDOS REUNIDOS

ISABELA MONKEN VELLOSO 
FREDERICO BRAIDA
(ORG.)

O charme e o fascínio da moda advêm disso: do decreto que ela promulga sem nenhuma 
outra justificação além de si mesma. Enlevo do arbitrário como de uma graça perdida, e 
solidariedade de casta que está vinculada com a discriminação do signo (BAUDRILLARD, 
1996, p. 122).

Ainda que se possa dizer, por exemplo, “perfumou-se para encantar”, a despeito da intenção 
ali motivada, a odorização do corpo não o adorna simplesmente, cola-se a ele de forma que cheiro, 
sujeito e roupa comuniquem juntos uma só emanação pessoal, um todo-ser, harmônico, pleno ou 
contraditório e dicotômico. E, se há na roupa ou no cheiro alguma utilidade, cabe destacar esta: a 
ficção do prazer, prazer do artifício que reescreve o corpo e o sujeito, conferindo-lhe um estilo. 

Pode-se pensar que a roupa e os perfumes cumprem funções como agasalhar ou ocultar 
odores, mas basta observar os sistemas produtivos atuais do mundo contemporâneo para se 
notar que, predominantemente, vestir-se e perfumar-se tornaram-se muito mais práticas estéticas 
e simbólicas do que meramente exercícios funcionais, ainda que não deixem de apresentar, ao 
mesmo tempo, aspectos pragmáticos dada a natureza de ambos como instrumentos de “cobertura 
e controle corporal”. 

a auSêNcia do Pai 

Perfumes e moda são universos que não admitem a paternidade, ninguém poderá dizer-
se especialista em campos do devir. Na moda, a forma verbal coincide com o gerúndio, na medida 
em que ela não vive do passado, nele se inspira, nem se situa no futuro, pois este é promessa. No 
universo dos perfumes, por sua vez, a única forma de apropriação é a vivência do acontecimento, 
pois as moléculas são voláteis e escrevem no tempo o que não permanecerá, mas que poderá 
perdurar na memória olfativa – a mais holística de todos os sentidos humanos. 

Historicamente, a moda está circunscrita ao Mundo Moderno. Sem mudança não há moda. 
Neste universo, as categorias estéticas ganham dimensões provisórias, com datas previstas para a 
obsolescência. Como categoria do Mundo Moderno, a moda privilegia a novidade em detrimento 
da certeza, e, neste aspecto, a efemeridade não é mais algo a ser combatido, mas torna-se traço 
constituinte deste universo:

Lipovetsky (1989) também vislumbra a especificidade da Moda – como fenômeno 
característico das sociedades ocidentais modernas – identificando nela um campo 
produtivo de novas circulações ideológicas e discursivas, dada a sua capacidade de fazer 
circular as diferenças, a novidade, podendo, assim, afastar a arbitrariedade da fixidez. 
Barthes, Baudrillard e Lipovetsky conseguiram como poucos teóricos adentrar na densidade 
desse campo que revela suas brechas e potencialidades para aqueles que de fato desejarem 
contemplá-lo (VELLOSO, 2011, p. 20).

Os perfumes, por sua vez, salvo aqueles que permanecem por muitos anos e, por isso 
mesmo, são raros, apresentam em sua maioria um prazo muito curto de existência e sua ocorrência 
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ganha sempre a condição de acontecimento: não será possível fotografar, gravar a experiência do 
cheiro, ela é idiossincrática, efêmera, inenarrável. A escrita olfativa se dá pela volatilidade das notas, 
à medida que algumas se desprendem narram-se as enunciações: notas de saída, notas de corpo e 
fundo. Assim, perfume e moda são poéticas da impermanência e órfãs de gestos totalizantes. 

o elogio à vida 

“Só o que está morto não muda!”
Edson Marques (2003, faixa 4)

A Moda como sistema simbólico de signos que operam e solicitam a mudança apresenta, 
neste aspecto, consonância com as práticas de reafirmação da vida. Um organismo morto não 
apresenta ciclos, não é vibrátil, nem cambiante, como argumenta o poeta Edson Marques: “Só o 
que está morto não muda” (2003, faixa 4). O universo dos perfumes, por sua vez, está intimamente 
ligado aos signos de vida, não apenas por sua condição de efemeridade, mas pela relação factual 
com o gesto primordial da fisiologia humana, movimento que antecede a chegada ao mundo e 
precede a despedida: a respiração/inspiração. Nesse sentido, fruir os cheiros implica viver, respirar, 
não há como fugir ao odor. Sobre a força do mundo olfativo, cabe destacar as palavras do escritor 
alemão Patrick Süskind, em sua icônica obra Perfume: história de um assassino:

[...] as pessoas podiam fechar os olhos diante da grandeza, do assustador, da beleza, e podiam 
tapar os ouvidos diante da melodia ou de palvras sedutoras. Mas não podiam escapar ao 
aroma. Pois o aroma é um irmão da respiração; Com esta, ele penetra nas pessoas, elas 
não podem escapar-lhe caso queiram viver. E bem para dentro delas é que vai o aroma, 
diretamente para o coração, distinguindo lá categoricamente entre atração e menosprezo, 
nojo e prazer, amor e ódio. Quem dominasse os odores dominaria o coração das pessoas 
(SÜSKIND, 2010, p. 7).

Assim, Moda e Perfumes parecem participar juntos do convite à mudança, aos signos de 
vida e transformação. Ao brindar o presente e o acontecimento, na poética do devir ou na tautologia 
do prazer estético, o homem responde, como uma recusa, à consciência ontológica de sua finitude e 
solidão, reafirmando não apenas sua inserção na coletividade – estar na moda – como também sua 
inscrição no tempo verbal da existência factível: o presente. 

a criação de PerSoNaS: moda, cheiroS e o figuriNo olfativo

As primeiras peças que cobriram o corpo humano cumpriram, incialmente, entre outros 
atributos, funções pragmáticas: 
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A sequência evolutiva da vestimenta humana foi exatamente essa. Primeiro as folhas vegetais 
e, posteriormente, as peles de animal. Como nos diz a Bíblia Sagrada, no antigo Testamento, 
o ser humano cobriu o corpo pelo caráter do pudor. Todavia, há interpretações seculares que 
dizem ter os seres da condição humana coberto o corpo pelo caráter de adorno e, também, 
pelo de proteção. Qualquer que tenha sido a sua intenção, cobrir o corpo foi uma necessidade. 
Sob o ponto de vista de adorno, foi uma maneira que o ser humano encontrou de se impor 
aos demais, inclusive mostrar bravura ao exibir dentes e garras de ferozes animais, além de 
ter a pele para cobrir o corpo com tangas e/ou sarongues e carne para alimentação. Há ainda 
o caráter de magia, ao associar os seus objetos de uso a poderes fora dos normais. O outro 
aspecto, o de proteção, está associado à questão de sobrevivência com relação às agressões 
externas e às intempéries, principalmente o frio (BRAGA, 2007, p. 17-18).

A proteção pela roupa adquiriu ao longo dos anos, pouco a pouco, outras dimensões, entre 
elas, pode-se destacar o caráter simbólico do traje. Este, por sua vez, funciona como dispositivo 
importante na construção da persona. A moda, ao longo da Idade Moderna da Cultura Ocidental, 
na qual ela se insere, narra a busca humana pela reescritura do corpo e do sujeito, enquanto se 
escrevem também os movimentos coletivos de adesão a determinadas formas visuais – essas, por 
sua vez, nunca são ingênuas. De forma muito adequada, Leyla Perrone-Moisés atualiza a noção 
de não inocência da linguagem: “Nenhuma linguagem, é claro, está isenta de ideologia, e Barthes 
sempre teve mais aguda consciência sobre esse fato (MOISÉS, 1978, p. 60).

Utilizando-se dessa não inocência da linguagem, o indivíduo codifica seu corpo e o imaginário 
ao longo dele construído ou evocado. Os perfumes, por sua vez, por sua natureza, aparentemente, 
“invisível”, mas perceptível, também constroem campos de sentido. Ao longo dos anos a junção 
perfume e moda sempre foi, por isso mesmo, exaustivamente frequentada – ainda que pouco se 
fale a esse respeito: 

No despontar do século XX, o visionário Paul Poiret criou uma divisão de perfumes, 
concomitantemente à sua marca, e inaugurou com a fragrância Rosine uma das primeiras 
interfaces criador/moda/perfumes. Chanel também não tardou a fazê-lo. Dior, após a 
Segunda Guerra Mundial, mestre de licenciamentos, quando isto ainda não era uma prática 
nomeável - já dizia poder produzir presuntos Dior se preciso fosse - inseriu sua divisão 
perfumes, tão logo estabeleceu a produção de suas roupas. Em seu icônico desfile de 1947, 
fez questão de pulverizar a fragrância Miss Dior em todo o salão para que sua linha Corola, 
posteriormente conhecida como seu New Look, traduzisse não apenas uma visualidade 
feminina, mas, holisticamente, a presença da mulher (VELLOSO, 2017, p. 4-5).

A relação perfume e moda, além de sustentar-se pela consonância de linguagens – signos 
de vida, voláteis e evanescentes – estabeleceu-se também garantindo a sobrevida de ambos, numa 
estrutura economicamente simbiótica: 

Frequentemente, no âmbito das grandes marcas internacionais, a matéria líquida 
evanescente dos perfumes, com sua carga simbólica, configura-se como o grande pilar de 
um sistema de produção caracterizado por licenciamentos que garantem a experimentação 
do fazer moda. Didier Grumbach (2009), no livro Histórias da Moda, dedica um trecho 
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considerável de suas narrativas a pensar a importância desta relação e de seu funcionamento 
no capítulo intitulado O casamento da costura com os perfumes. É enfático e categórico ao 
afirmar, mencionando vários exemplos, que as marcas de moda que desejam a permanência 
só podem fazê-lo se levarem consigo o seu perfume – será ele que dará fôlego para as grifes 
atravessaram crises e mudanças no comportamento do sistema produtivo e do consumidor: 
“Fica assim comprovado que somente as casas de costura escoradas nos próprios perfumes 
podem aspirar à eternidade”. (GRUMBACH, 2009, p. 165). (VELLOSO, 2017, p. 6).

Perfume e moda, parceiros históricos, colaboraram na criação de personas e presenças 
com tamanha intensidade que já se torna possível aventar a proposta de um figurino olfativo 
(VELLOSO, 2017). Cabe, no entanto, ressaltar que o figurino não coincide com o fenômeno moda, 
pois ele a precede historicamente, ensinando-a narrar o artifício. A estreita relação do perfume 
com a moda parece facilitar a uma outra, a relação com o figurino: 

[...] A concepção multissensorial do figurino se apresenta como um importante exercício 
tanto no âmbito da criação como da fruição. O cheiro, neste aspecto, ainda que reine no 
mundo da imanência, dos códigos aéreos das substâncias etéreas, pode, ainda certamente, 
atuar como elemento cênico e cenográfico (a odorização do ambiente), como metonímia do 
personagem em sua ausência visual ou como dispositivo na formação de atores – pano para 
outras perfumadas mangas. 
E quando o cheiro confunde-se com o personagem? Não seria ele, tal como o nu, um traje 
de cena, um figurino, ainda que por sua condição de invisibilidade possa sugerir aí um 
contrassenso? (VELLOSO, 2017, p. 13).

o fator PreSeNça

Christian Dior, o criador que em apenas dez anos de sua curta atuação chegou a 
responder por mais de 50% das exportações de moda francesa, revelou um aspecto importante 
da construção da visualidade feminina: a presença. Talvez, por isso mesmo, tenha demostrado 
uma expressiva dedicação à linha de perfumes de sua marca. Dior argumentava que se a roupa 
revela a mulher, o perfume a prenuncia: “Christian Dior tinha uma nova visão da mulher: não 
simplesmente a figura feminina, mas acima de tudo da presença feminina. A alta costura a 
vestiria, enquanto o perfume a acompanharia, seguiria seus passos. Às vezes, ele até mesmo a 
precederia” (HANOVER, 2012, p. 6).

Presença implica aparência encarnada em sujeito e em acontecimento – a presença não 
é enunciado, é enunciação. Dior, assim como outros grandes criadores do século XX, era dotado 
de uma consciência holística e sinestésica da sedução. Nesse sentido, a um traje não poderia 
faltar um cheiro, um perfume. Onde houvesse a linha Corola, seu New Look, haveria também a 
emanação de um surpreendente chipre verde: a fragrância Miss Dior18.

18 Um estudo mais minucioso sobre essa fragrância e sua relação com o discurso da marca Dior foi desenvolvida no artigo Miss Dior: 
o traje de cena do New Look e outras estórias (VELLOSO, 2012), texto integrante do livro Diário de Pesquisadores: traje de cena, 
organizado por Fausto Viana e Rosane Muniz. 
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O perfume, por sua vez, e neste aspecto, intensifica a dimensão da presença, inclusive 
em sua ocorrência como linguagem, pois, ainda que seja representação, é, a priori, realidade 
indubitavelmente registrada pelas narinas no movimento primordial à vida - a respiração:

O modelo olfativo restitui bem a força penetrante e irresistível da evidência: não a exercemos, 
ela se impõe a nós, não a apreendemos, é ela que se apodera de nós e tão logo quisermos 
duvidar, ela resiste indubitavelmente, como um odor persistente. Por seu imediatismo e sua 
fulgurância, o perfume encarna, também, o modelo de uma verdade pensada em forma de 
presença e não de representação (JAQUET, 2014, p. 262).

coNcluSão

Estes dois signos leves – perfume e moda – tecem juntos, e em simbiose perfeita, a narrativa 
dos espaços fluidos e despretensiosamente subversivos. Em sua aparente e enganosa frivolidade, 
reinscrevem cotidianamente, num movimento quase derridiano de desconstrução, novos códigos 
do conhecimento, revelando a necessidade de revisão das práticas epistêmicas ocidentais. Nelas, a 
primazia do discurso da razão sufoca os cheiros, as texturas, o gosto e o gozo do saber. 

Perfume e moda ensinam a poética do devir, despedem-se do desejo de fixidez, solicitam 
sentidos e corpos acordados, debocham das certezas, num gesto a um só tempo fisiologista – pois 
estão inseridos nas práticas econômicas dominantes – e subversivo. Reconhecer a escritura destes 
espaços insuspeitos requer dos analistas e da doxa uma escuta atenta às palavras de Oscar Wilde, 
escritor que sempre externou a grande dimensão dada aos enganosos signos leves, com a célebre 
frase: “Só os tolos não julgam pelas aparências” (WILDE, 2011).

Também é importante destacar que, no universo acadêmico e artístico, reconhecer a 
existência de todos os sentidos que compõem a sedução e a memória parece ser uma tarefa urgente. 
Os grandes romancistas oriundos do campo da arte e da cultura sempre revelaram a importância 
dos odores e sabores, do corpo desperto, como bem o demostrou, por exemplo, Jorge Amado, para 
quem sua icônica Gabriela sempre foi cravo e canela. 

Assim, nesse artigo, perfume e moda foram apresentados como campos em que, a despeito 
de uma aparente superficialidade, tecem juntos a escritura do devir e da transgressão, da ausência 
do pai, da experimentação da persona, do convite à presença no banquete dos sentidos, no brinde 
à cambiante existência, afinal: só o que está vivo muda!
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siNto aroMas; teNho palavras. 
(Notas seNsíveis a fragrâNcias 
seNtidas)

aluizio ramoS triNta

“Le parfum est français par essence”
(Thierry Wasser, “nariz” [perfumista criador] da perfumaria Guerlain)

iNtrodução

Essência que, ao realçá-la, dá contornos definitivos a uma aparência, a uma presença 
manifesta ou a uma personalidade exposta. Este, o papel desempenhado pela aspersão de uma 
fragrância que, como se pretende demonstrar ao longo destas linhas, guarda significados de ordem 
sociocultural, em tudo e por tudo mais valiosos do que o caprichado design do frasco, sua logomarca 
ou o prestígio de sua procedência.

Cinco séculos decorridos, desde que Luís XIV fez de Paris a capital da elegância, o “toque 
francês” assinala e distingue, pela tradição histórico-cultural da França, a excelência de sua perfumaria 
― ainda imprime seu inconfundível “sotaque olfativo” à indústria do perfume.

Em suas distintas e variadas fragrâncias, o perfume desperta sentimentos adormecidos, 
suscita reminiscências, atiça a memória afetiva, evoca temporalidades. Quantos segredos, quantas 
estórias, quantas lembranças de pessoas, circunstâncias e eventos se acham encerrados naqueles 
frascos artisticamente talhados? Ao tocar a pele ou se fixar num lenço, o perfume acorda emoções 
que dormitavam; despertas, elas motivam um suspiro.

Indagado por seu compadre, o pintor Edgar Degas, se ideias seriam suficientes para a 
composição poética, Stéphane Mallarmé, poeta simbolista, respondeu: “Poesia se faz com palavras”. 
Assim também, quem sabe, possa exprimir-se o perfume. Evocar étimos, por exemplo, destacando 
sua pertinência, faculta o entendimento de um prodígio filosófico, qual seja o de que a mesma 
palavra que designa, também explica.

As anotações que se seguem expressam a tentativa de conferir alguma inteligibilidade à 
sensibilidade que o perfume instiga, sejam quais forem suas fragrâncias.
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traçoS e raStroS Na eSteira de uma hiStória

Em qualquer idioma, as palavras devem figurar, em disposição hierárquica, num léxico (pela 
língua abstrata) ou num vocabulário (pela fala concreta). Além de seus étimos originais, contam 
sua sonoridade sugestiva e seus significados, literais ou figurados. Que se pense então na cadeia 
semântica que reúne “cheiro”, “odor”, “aroma” e “fragrância” (virtual “perfume do perfume”), em 
que o primeiro termo — forma básica, genérica corrente e de uso popular — subsume os demais; e 
o último a todos confere títulos de nobreza.

“Cheiro” e “fragrância” provêm da mesma cepa etimológica, qual seja o latim fragrare, que 
significa “exalar” (o “cheirinho bom” e, metaforicamente, dizer-se que “isto não está me cheirando 
bem”). O “cheiro gostoso” da comida preliba a satisfação do paladar: deliciosa sinestesia. “Aroma”, 
por sua vez, tem sua origem no grego aromatos (“odor deleitante”), em referência mais ou menos 
específica a flores. Donde “aromático” e “aromatizante” (para ambientes). O desodorante inibe a 
sensibilidade olfativa; a mesma que o perfume de imediato restabelece.

Sentir e se sentir no mundo pelo olfato ou odorato quer dizer perceber o entorno imediato 
por um dos sentidos elementares, aptos a permitir a captação de cheiros ou odores. “Odor” (ou 
“olor”) constitui, portanto, o termo médio de referência, em registro erudito. Basta lembrar a 
existências de formas compostas, tais como “odorífero” (o “que tem cheiro bom”), “inodoro” (o que 
“está privado de odor”) e “desodorante” (produto concebido para “anular odores desagradáveis”). 
Ao “faro” animal, concedemos metaforicamente uma equivalência semântica à “capacidade 
de discernimento”, “perspicácia” ou “sagacidade” ao dizermos que tal ou qual pessoa “tem faro 
para bons negócios”. Seres vivos, tidos por inferiores, podem estabelecer e manter laços sociais 
por meio de feromônios, substâncias olfativas que insetos e mamíferos secretam para a atração 
sexual, a demarcação de territórios ou a comunicação entre indivíduos. A propósito, será que numa 
dada ocasião já não nos sentimos atraídos por alguém, cujo “cheiro” nos deixava excitados ou, ao 
contrário, nos repelia? Olfactare humanum est.

“Perfume” é um substantivo de origem latina, proveniente da formação sintética do prefixo 
per- (“difundir-se pelo entorno”) e o verbo fumigare, também grafado como fumare. Seu significado 
primário era “recender” ou “impregnar o ar com um odor intenso” (e, sobretudo, capaz de dar 
prazer aos sentidos elementares, o olfato em primeiro lugar). Explica-se assim também o fato de 
tal “perfume”, ao se espalhar, confundir-se a uma “propagação pela fumaça”, provavelmente por 
força de costumes tradicionais (míticos, místicos e mágicos), pelos quais se procedia a fumigações 
sagradas, ritualísticas (com incenso) ou ainda terapêuticas. Em francês, a unidade vocabular parfum 
data do início século XVI, tendo sido registrada como emanação de “substâncias odorifumantes”, 
vindo enfim a adquirir seu significado atual somente no curso do século XVII.

Se dissermos que o perfume é uma linguagem — um sistema autônomo de comunicação 
— decerto diremos também que configura uma língua — um código (verbal, neste caso) que lhe 
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é próprio, peculiar, distintivo. Nesta sua condição, molda-se pela língua comum, em seus distintos 
registros de fala, que vão do formal, do erudito e do literário ao chulo e ao giriático, passando pelo 
uso informal do cotidiano; excetuadas as inevitáveis exclamações ante a olfação de um perfume 
(“Hum! Adoro este cheiro”), falar do perfume e dizê-lo com todas as letras fará supor conhecimento 
e domínio de um vocabulário mais ou menos específico, mas inscrito em um repertório amplo e 
matizado.

Uma genealogia do perfume comportará “famílias olfativas”; nestas, por meio de uma 
espécie de DNA de propriedades aromáticas em presença, o dado genético pode vir a ser isolado 
tanto em função de matérias-primas escolhidas, como flores e madeiras, quanto de um acorde — 
uma conjugação harmoniosa de notas. O perfume se faz música.

Em tradução livre do francês, “notas de cabeça”, “notas de coração” e “notas de fundo” — a 
tríade componente da pirâmide olfativa — forma utensílio prático para uma abordagem inicial da 
temática do perfume. O que aqui se mostra é uma relação bem ordenada de ingredientes, dispostos, 
respectivamente, do topo à base da pirâmide.

Um a acorde de ressonância olfativa oriental traria à percepção pelo olfato sensações e 
sentimentos de “calor”, “sensualidade”, “exotismo”. Quando da apresentação de um estímulo 
aromático específico, são reações observáveis as que parecem infundir sentimentos de “paz”, 
“suavidade” ou “doçura” (mas igualmente de “aflição”, “irritação” ou “mal-estar”); talvez “energia” 
e “força vital” (ou, ao contrário, “desconforto” e “abatimento”) vindas de um corpo ou de peças 
de vestuário que o abriguem. Um perfume “marcante” também se descreve por “movimentos 
imaginários”, que venha a suscitar: “envolvente”; “traspassante”; “repentino e invasivo”; 
“incontrastável”; e outros mais. O perfume se insinua como poesia. 

Entretanto, não há preponderância ou mesmo exclusividade no que se refere a um ou mais 
daqueles “movimentos”; as sensações que despertam, e a sensibilidade que solicitam, levam aquele 
que frui (esteta de aromas) a associar, impressivamente, em função de “repertórios sensoriais”, dois 
ou mais dentre eles, dando-lhes extensão e amplitude. O perfume encontra a prosa literária.

A determinação individual de perímetro e volume de uma “linguagem olfativa” fará, 
portanto, supor o afloramento de sensações e emoções; e as palavras de que ela irá servir-se talvez 
não desçam do cérebro, mas subam do coração, naturalmente.

Define-se o perfume como “substância aromática em estado sólido ou líquido”: uma 
essência, e mais: “odor prazenteiro e penetrante”; “exalação” ou “eflúvio”. Suas atribuições, 
expressas por meio de adjetivos, o conduzem da natureza à cultura. No primeiro caso, em denotação 
de primeiro grau, fala-se de “perfumes cítricos” ou “perfumes amadeirados”, tendo por base e 
referência suas “notas” (agregados de valor sensível); no outro, em regime conotativo, diz-se ser 
um perfume “inebriante”, “suave”; “sutil”; “discreto”. No plano da cultura, portanto, para que fins 
propriamente socioculturais terá o perfume servido? Antes da chegada ao mercado de distintas 
marcas de desodorante, o perfume permitia camuflar o que, em língua inglesa, por exemplo, é 



Sinto aromaS; tenho palavraS (notaS SenSíveiS a fragrânciaS SentidaS)
Aluizio RAmos TRinTA

34PERFUME, MODA E CULTURA:
ESTUDOS REUNIDOS

ISABELA MONKEN VELLOSO 
FREDERICO BRAIDA
(ORG.)

conhecido sob a forma de uma sigla: B.O. (body’s odour). Sua referência imediata remete ao trabalho 
das glândulas sudoríparas, intensamente solicitadas em um dia de calor intenso. Por outro lado, com 
reconhecida positividade, admitir-se-á que o perfume estenda o halo e amplie a aura das pessoas — 
em substancial reforço ao fascínio exercido por personalidades ditas carismáticas19.

O hábito de se perfumar era desconhecido ainda ao redor de 1920; o costume então em 
voga era o de pôr perfume em um lenço, mantendo-se o corpo a distância. Subsistiam receios 
quanto àquele odor, emanado de um líquido cuja procedência não era bem conhecida, atitude 
compreensível em tempos de risco iminente à saúde, representado por epidemias. A história do 
Ocidente moderno registrará também a ocorrência de clivagens sociais — processo de ruptura 
operada entre grupos sociais constituídos — dando conta que, ainda no século passado, o perfume 
se destinava prima facie a classes sociais abastadas, reservando-se seu uso para ocasiões especiais 
ou eventos realizados à noite. Classes subalternas deviam contentar-se com águas de Colônia, tidas 
na conta de produtos para cuidados com a higiene pessoal.

Pela conquista técnica que representou, o perfume iria tornar-se um fenômeno de civilização 
e, pelo prestígio que viria a adquirir, um fato de cultura. Foi assim que, em fins do século XIX, teve 
lugar uma das mais significativas descobertas em domínios da perfumaria, com a elaboração 
laboratorial dos aldeídos — elementos sintéticos que dariam início a uma autêntica revolução no 
universo das fragrâncias, ao permitir a produção de perfumes de alta qualidade a preços acessíveis. 
Chanel N0 5, idealizado por Coco Chanel (1883-1971), terá sido pioneiro na criação moderna do 
perfume. A estilista francesa incorporava a seu perfume sua personalidade singular, seu caráter 
forte, sua determinação existencial. Ao passar a conhecer e tomar para si esta lição de Chanel, a 
mulher renunciaria a todos os outros perfumes, em preito de abnegação; era esta a condição a ser 
atendida para que ela pudesse sentir-se segura de ser quem é. Definitivamente, uma concepção de 
franco cariz existencial. O perfume se transmutava em filosofia de vida.

Eis que a perfumaria — como arte, indústria e marketing — teria sua gênese em uma 
aliança firmada entre os centros de moda, a química industrial e práticas comerciais inovadoras, 
impulsionadas por estratégias publicitárias, hoje de corte e porte mercadológicos. Ao perceber que 
a evolução da perfumaria acompanhava a emancipação da moda feminina, com saias mais curtas 
e amplos decotes, mestres da alta-costura e renomados estilistas de moda decidiram aplicar seu 
talento e sua inspiração artística à criação de fragrâncias. Consideravam ser atividade necessária e 
complementar às produções de seus ateliês, atraindo assim novas clientes. Couturiers de alta classe, 
Pierre Balmain, Hubert de Givenchy, Cristóbal Balenciaga e Marcel Rochas — este último, um estilista 
que se apercebeu de que chegara o momento de restaurar a vivacidade, a inteligência e o ímpeto 

19 Tal é o caso de celebridades lendárias do mundo do espetáculo, tais como Marlene Dietrich (1901-1992), que preferia Early American 
Old Spice, julgando que este perfume lhe acentuava a imagem de mulher intrépida e sedutora. Conta-se que Greta Garbo (1905-
1990), femme fatale, costumava perfumar-se de maneira insólita, vaporizando profusamente o ar à sua volta com o perfume 
Shalimar; entrava em seguida nesta “nuvem perfumada”, deixando-se envolver inteiramente por ela. Marilyn Monroe (1926-1962), 
epítome da sensualidade feminina e ícone maior da “bela mulher desfrutável”, declarou a um jornalista que, para dormir, “vestia-se” 
“apenas com duas gotas de Chanel No 5”. 
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de certo “espírito feminino” (no sentido francês do termo espírito), que anos ainda recentes, com a 
guerra na Europa, havia sido inibido. E assim, no ano de 1945, Rochas criou Femme.

A alta qualidade que distinguia roupas e acessórios de grife estendia-se à linha de perfumes. 
Uma vez aplicado à pele ou borrifado na roupa vestida, o perfume de marca recobrirá a personalidade 
do portador, cobrindo-a de glamour, charme pessoal, magnetismo.

Considera-se ser o criador de perfumes um artista, como que se fora um compositor, 
que tenciona expressar uma variada gama de sentimentos por meio de notas, não musicais e 
auditivas, mas olfativas, com destaque intencional para o sentido elementar da olfação. Alquimista 
moderno, ele realiza numerosas operações e experimentos até chegar à finalização pretendida. 
Químico-poeta afeito a fantasias do olfato, o perfumista exercita sua sensibilidade, em busca quase 
intérmina por uma composição intrinsecamente prazerosa. Um perfume, em formulação original, é 
o resultado de reações químicas controladas, que se processam em laboratórios especializados. O 
cuidadoso trabalho laboratorial irá completar-se com o registro e a triagem de dados de pesquisas 
sociopsicológicas, levadas a termo com o objetivo de determinar variáveis de consumo referentes 
a faixas etárias, estilos de vida, nível socioeconômico, grau de instrução formal, poder aquisitivo, 
suscetibilidade a tendências da moda e outras mais. Um designer de aromas; um estilista de odores 
especiais, mais ou menos exclusivos; um mago dos efeitos olfativos.

Em rótulos descritivos que envolvem as garrafas de bons vinhos, discriminam-se as castas 
de uvas viníferas, as características do solo de seu cultivo, o estágio passado em tonéis de carvalho e 
a cor (“rubi com reflexos violetas”, por exemplo). Em ordenação consequente, vem o aroma (descrito 
como “intenso a frutos vermelhos e frutos do bosque bem integrados com notas de tostado florais”, 
em exemplo ilustrativo). Por fim, mas não menos importante, algo vai ser dito do paladar, que pode 
vir exemplificado como “equilibrado e redondo”, “sabores de frutos e especiarias”, “boa estrutura 
de taninos bem polidos”. E mais: “recomenda-se que este vinho seja servido para acompanhar 
carne bovina ou suína; massas; queijos de pasta mole”. A enologia, de resto, recomenda que se 
cheire levemente o vinho na taça, antes de ingeri-lo e se deliciar com ele. In vino veritas! Quanto ao 
perfume, fica a sugestão de que se reescreva assim o aforismo: In fragrantia seductio!

O rótulo artisticamente confeccionado, que orna as garrafas de bons vinhos encontra sua 
contraparte nas embalagens e, mais ainda, nos frascos de perfume. Mestre vidreiro e ourives por 
profissão, René Lalique (1860-1945) ocupava-se pouco com a criação de adornos de exagerado 
estetismo; preocupava-se, antes, em pôr em destaque o alto valor das pedras preciosas com que 
trabalhava. Eram joias inspiradas pelo estilo Art Nouveau. Seu filho e sucessor, Marc Lalique, daria 
impulso definitivo à Casa Lalique, ao passar do vidro ao cristal, no início dos anos 1950, produzindo 
estatuetas, copos e outros objetos com aquele vidro diáfano e de alta pureza. Esta produção 
parecia inspirar-se em procedimentos do chiaroscuro renascentista, ao oferecer contrastes entre o 
cristal transparente e o cristal brilhante. Era este o “estilo Lalique”, logo estampado, em regime de 
exclusividade, nos frascos de perfumes Nina Ricci. Perfumes Ricci e Lalique firmariam uma parceria 
duradoura. O perfume vale por um precioso objeto artístico.
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Em nosso tempo, o lançamento de um perfume (como o de um filme, por exemplo) é 
objeto de vigorosa campanha de orientação mercadológica, à qual se acrescentam, como “notas 
de afeto”, condições de elevado valor social, tais como a de “estar apaixonado”. É o caso de Mr. 
Burberry, a nova fragrância masculina da renomada grife britânica, para a qual se sugere que os 
momentos iniciais de um relacionamento amoroso são naturalmente inebriantes; claro está que 
a paixão que se sente é intoxicante, avassaladora. Diante do êxito da proposição publicitária, o 
diretor de criação da empresa responsável fez saber que o desenvolvimento deste produto tinha 
por finalidade torná-lo “amante” (sic) da fragrância feminina My Burberry, lançada em 1914, tendo, 
em sua propaganda comercial, as modelos Kate Moss e Cara Delavigne como musas inspiradoras. O 
trench coat — emblema, tipicamente londrino, da marca — vai representado tanto no formato do 
frasco quanto por um retalho de gabardine preta, tecido este usado para a confecção do elegante 
agasalho. “British to the core” (“Atitude britânica”) é o nome do jogo. Frasco de perfume destinado 
a servir como convite à experiência erótica, à mútua sedução, literalmente, fragrante.

coNcluSão

Pensar o perfume quer dizer também trabalhar (com) palavras, de forma a lhe descobrir ou 
despertar seu aroma, que aventa, insinua, ressoa, reanima e rememora, fixando-se enfim em uma 
fragrância distinta e distintiva. A delicadeza dos eufemismos vocabulares — autênticas “palavras 
perfumadas” — mostra-se tão finamente esculpida quanto os frascos/formas linguísticas que a 
encerram e veiculam, invariavelmente concebidas por elaborado design e desígnio sutil.

Somos capazes de descrever um quadro ou uma escultura, assim como, se nos pedirem, 
comentar um livro ou, mais raramente, cantarolar uma ária de ópera. Por que não poderíamos 
encontrar um vocabulário que nos servisse para exprimir o abalo afetivo proporcionado por um 
perfume?

Com o perfume, deixamos os domínios da razão e ingressamos, sem domínio de nós mesmos, 
na esfera dos instintos, no âmbito do inconsciente. Basta coligir seus nomes: Fantasy, Flower by 
Kenzo, Fame, Very Irresitible, J’adore. Fortes estímulos, incentivos e injunções imperativas como 
essas tornam trabalhosa a tarefa de escrever sobre o perfume, seja por cortejar uma expressão do 
impalpável, seja por tantas vezes trazer à lembrança algo (impressão, sentimento, impacto sensual) 
que não retornará, tendo deixado tãosomente rastros de seu perfume. Recender é transcender.

Dizer alguma coisa acerca de fragrâncias significa evocar e invocar cheiros, odores e 
aromas em referência a um universo olfativo, o qual, talvez não comportando uma explicação 
propriamente racional, pode vir a traduzir-se em manifestações da sensibilidade individual agora 
instruída pelo intelecto. Associada a afetos, gostos e preferências, a fragrância, paradoxalmente, 
não resumirá o perfume, senão a voluptuosa sensação que advém de uma pulverização densamente 
perfumada.
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“Amor, sonho, poesia, romance: tudo isso lhe inspira a suave fragrância do talco Cashmere 
Bouquet”, dizia com voz aliciante a locutora Lucia Helena, ao início de um capítulo de novela na 
antiga Rádio Nacional (PRE-8) do Rio de Janeiro. O que mais seria conveniente acrescentar a estas 
palavras?
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Perfume e religião: 
relaçõeS eNtre o SeNtido 
do olfato e o Sagrado

hermeNegildo ferreira giovaNNoNi

rito de eNtrada

Este texto, como o próprio título indica, surgiu da proposta de se relacionar perfume e religião, 
nos seus mais diferentes aspectos: conceitual, histórico, simbólico, entre outras possibilidades. A 
princípio, um viés que aparentava ser dos mais promissores era a abordagem de religiões orientais, 
como o hinduísmo, com sua riqueza de aromas e incensos utilizados em sua diversidade de práticas 
e cerimônias.

No entanto, ao longo da pesquisa, foi possível verificar, de forma um tanto surpreendente, 
que a relação entre religião e perfume, mesmo nas tradições religiosas ocidentais, não apenas está 
presente de forma constante ao longo do tempo e das diferentes culturas, mas ocupa um lugar central 
na constituição dessas religiões. O perfume não aparece apenas como um elemento acessório dos 
cultos, pois possui uma significação fundamental no contexto do que se entende e pratica como 
religião. Essa relação essencial já aparece na própria etimologia do termo perfume, como será visto 
adiante.

A fim de apresentar essa insuspeita correlação, será proposto um percurso que se inicia pelas 
definições dos conceitos de religião e perfume, contextualizadas em suas respectivas abordagens, 
passando pela confrontação desses conceitos e suas ressonâncias simbólicas. Em seguida, será feita 
uma breve descrição das manifestações dessa relação nas principais religiões ocidentais: egípcia, 
grega, romana, judaica e cristã, devido a sua importância em nosso contexto cultural atual. 

reataNdo laçoS

A religião se destaca como um importante objeto de estudo desde as origens de uma série 
de disciplinas, particularmente no âmbito das Ciências Humanas20. Tradicionalmente, dentre as 

20 Convém destacar que, anteriormente a quaisquer abordagens pretensamente científicas, a religião já despontava como objeto de 
interesse da Filosofia (desde a Filosofia Antiga) e, obviamente, da Teologia. 
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disciplinas científicas que mais contribuem para a pesquisa do fenômeno religioso estão a Sociologia, 
a Antropologia e a Psicologia. Mais recentemente, a partir da segunda metade do século XX, surgiu 
inclusive a Ciência da Religião, como uma tentativa de integrar essa diversidade de disciplinas21, 
propondo, assim, interpretações e explicações mais abrangentes para o fenômeno religioso. 

Uma questão que se destaca nesse desenvolvimento é a própria definição de religião. Há 
uma dificuldade inicial em delimitar o objeto de estudo dessas disciplinas, devido a sua grande 
variedade e complexidade. Torna-se um verdadeiro impasse encontrar uma definição universal e 
aplicável a toda variedade religiosa existente22. Apesar das diversas tentativas formuladas nesse 
sentido, é possível observar a predominância de apenas duas perspectivas distintas: as definições 
substantivas e as definições funcionais da religião23.

De acordo com a perspectiva substantiva, o que distingue a religião é sua referência a 
uma realidade que transcende a humana, a crença numa realidade sobrenatural. Essa esfera do 
transcendente ou do sobrenatural, também chamada de “Sagrado” por alguns autores24, remete, 
portanto, a energias, espíritos, demônios, deuses, Deus e outras entidades que estão “acima” ou 
“além” da realidade humana e ordinária.

Já de acordo com a perspectiva funcional, a religião se distingue pelas funções que 
supostamente exerce no âmbito do indivíduo e da sociedade. A religião seria, nesse sentido, uma 
forma pessoal e social de lidar com questões existenciais últimas, isto é, uma realidade fundamental 
capaz de conferir sentido às grandes interrogações da existência, tais como o sentido da vida, da 
morte, do bem, do mal, entre outras.

Cada uma dessas perspectivas apresenta vantagens e desvantagens. A vantagem da 
definição substantiva é a tentativa de descrever e delimitar com precisão o que se entende por 
religião. No entanto, justamente por esse motivo, corre o risco de se tornar muito fechada: como 
formular um conceito de divindade, por exemplo, que seja aplicável às religiões de todos os tempos 
e lugares, sem correr o risco de privilegiar uma ou outra tradição? 

A perspectiva funcional, por outro lado, possui a vantagem de não apenas delimitar 
estaticamente o que é a religião, mas apontar seu modo de funcionamento, suas funções. 
Entrementes, sua desvantagem está justamente em tornar a definição aberta demais, uma vez 
que outros sistemas, além da religião propriamente dita, podem atuar como fonte de sentido para 
questões últimas. Dentre eles estão a filosofia, as ideologias e a própria ciência.

Com o intuito de complementar essas perspectivas e minimizar suas respectivas 
desvantagens, alguns autores recorrem a uma definição substantivo-funcional, que reúne em 

21 A partir da primeira década do século XXI, novas disciplinas, no campo das Ciências Cognitivas e da Neurociência, por exemplo, 
também começaram a se ocupar da pesquisa da religião, configurando o que alguns autores denominam uma “nova Ciência da 
Religião” (MCNAMARA, 2009, p. ix). 

22 Somente no campo da Psicologia da Religião, por exemplo, em 1958, já podiam ser reunidas cerca de cinquenta diferentes definições 
de religião (VALLE, 1998). 

23 Diversos autores apontam a predominância dessas duas perspectivas na definição de religião. Dentre eles estão Bianchi, Pargament 
(ÁVILA, 2007, p. 13), Berger, van der Lans e Vergote (PAIVA, 2004, p. 226). 

24 Por exemplo: Ávila (2007, p. 13), Valle (1998) e Rodrigues e Gomes (2013, p. 334).
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si ambas as definições predominantes. Conforme Ávila (2007, p. 15), se, em termos funcionais, 
a religião é uma busca de sentido, nem toda busca pode ser considerada religiosa, pois “o que 
distingue a busca religiosa de outros tipos de busca é a referência ao sagrado”. Seguindo a proposta 
de Valle (1998), Rodrigues e Gomes (2013, p. 334), também integrando as perspectivas substantiva 
e funcional, concluem que

A religião é um conjunto de crenças e valores professados por um grupo humano que 
faz referência à realidade transcendente, o Sagrado, com função de enfrentamento dos 
problemas últimos da vida por parte do ser humano, conferindo sentido existencial, numa 
dimensão social e cultural.

Ávila (2007, p. 14) também exemplifica a integração das definições substantiva e funcional 
com a seguinte passagem de Juan Martín Velasco (1982, p. 75-76): 

A religião é um fato humano complexo e específico: um conjunto de sistemas de crenças, 
de práticas, de símbolos, de estruturas sociais por meio das quais o homem, nas diferentes 
épocas e culturas, vive sua relação com um mundo específico: o mundo do sagrado. Esse 
fato caracteriza-se por sua complexidade [...] e pela intervenção de uma intenção específica 
de referência a uma realidade superior, invisível, transcendente, misteriosa, da qual se faz 
depender o sentido último da vida.

Tanto as definições substantivas quanto as funcionais – inclusive as definições que as 
integram – representam um esforço, no meio acadêmico e científico, de evidenciar estruturas 
essenciais subjacentes a todas as manifestações históricas do que se entende por religião. Buscam, 
portanto, por meio de determinados conceitos e categorias, isolar o que há de fundamental na 
religião, a despeito da diversidade de fenômenos e práticas religiosas encontrados ao longo do 
tempo e do espaço. 

O uso corrente do termo “religião” na linguagem, mesmo fora do âmbito acadêmico, 
também reflete essa pressuposição de fundamentos comuns a todas as religiões. Afinal, se nos 
referimos a práticas aparentemente tão distintas como, por exemplo, o candomblé, o hinduísmo, 
o budismo, o islamismo e o catolicismo, indistintamente, como “religiões”, significa que as estamos 
reunindo em um mesmo conjunto, isto é, conferindo a todas elas determinadas características 
comuns ou fundamentais. 

Essa tendência pode ser observada não apenas na língua portuguesa, mas nas principais 
línguas ocidentais modernas. Além do sentido semelhante, elas compartilham inclusive a mesma 
origem etimológica: o termo latino religio. Dele se originaram “religião” (português), religión 
(espanhol), religione (italiano), religion (francês, alemão, inglês) e outras denominações semelhantes. 
Apesar desse sentido amplo que adquiriu com o tempo, originalmente o termo latino religio era 
utilizado na Roma antiga para se referir especificamente às formas locais de culto aos deuses: o 
paganismo romano. Somente em um momento posterior o termo passou a ser empregado para se 
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referir às práticas do cristianismo inicial e, a partir de então, a todas as formas de relação do homem 
com a esfera do transcendente.

A questão da origem e o significado preciso do termo latino religio, por sua vez, já apresenta 
duas versões distintas25. A mais antiga delas foi proposta pelo linguista, tradutor e filósofo romano 
Marco Túlio Cícero (106 a.C. – 43 a.C.). Ele estabeleceu que o substantivo religio seria derivado do 
verbo relegere, por sua vez formado pelo prefixo re, que significa novamente, de novo, junto ao 
verbo legere, que pode ter sentidos variados, tais como ajuntar, colher, reunir, escolher, eleger, ler. 
Em seu conjunto, portanto, a expressão relegere designava ações como tomar ou colher de novo, 
recolher novamente, revistar, repassar, reler. Por extensão, passou a designar também escrúpulo, 
atenção minuciosa, cuidado, paciência ou zelo ao executar ações consideradas importantes. Pode-
se perceber claramente essa extensão de sentido pelo seu oposto, designado pelo termo negligere, 
formado pela expressão de negação nego mais o verbo legere, denotando a ação de negligenciar, 
demonstrar negligência ou descuido na prática de algo.

Assim, pode-se perceber que, no contexto da Roma antiga, o termo religio, porquanto 
derivado de relegere, possuía um sentido geral e laico, próximo a escrúpulo, cuidado, atenção 
minuciosa. Gradualmente, entretanto, esse termo teria sido deslocado desse sentido mais amplo, 
passando a designar, mais especificamente, o âmbito do culto aos deuses. De fato, uma das 
características principais do culto romano antigo, segundo Cícero, era o escrupuloso cuidado com os 
gestos e palavras que compunham os rituais, com a finalidade de agradar aos deuses e obter seus 
favores, além da atenção minuciosa aos sinais da presença e atuação das divindades no mundo, o 
que era representado pela importância da consulta aos oráculos. Isso torna evidente a motivação 
do deslocamento de sentido do termo religio, enquanto cuidado, para se referir às relações com os 
deuses.

Ainda no contexto romano, todavia, uma nova interpretação foi proposta ao termo religio, 
preconizando uma derivação distinta e novos significados para a relação com a dimensão do divino. 
Lúcio Célio Firmiano Lactâncio (230 d.C. – 320 d.C.), filósofo e professor de retórica, converteu-
se tardiamente ao cristianismo e atuou como conselheiro de Constantino I, o primeiro imperador 
romano cristão. Para designar a nova e “verdadeira” religião, distinguindo-a da religião pagã romana, 
Lactâncio propõe uma origem etimológica distinta ao termo religio, fazendo-o derivar não mais do 
verbo relegere, mas sim do verbo religare. 

Formado pelo prefixo re (de novo, novamente) e pelo verbo ligare, que significa ligar ou 
conectar, religare tem então o sentido de “religar”. Essa nova derivação etimológica enfatiza não 
mais o ritualismo meticuloso, mas sim o laço que une o homem a Deus, agora considerado único. O 
foco torna-se a crença numa relação íntima entre homem e Deus, que pode e deve ser resgatada. 
No contexto cristão, o homem, originalmente criado por Deus e em estreita relação com Ele, havia 
se perdido em crenças e práticas falaciosas, como os paganismos politeístas. Nesse sentido, o 
cristianismo representaria o (único) caminho a possibilitar uma religação do homem a Deus.

25 Sobre a significação do termo religio e sua derivação de relegere e religare, conferir o artigo de Cristiane A. de Azevedo (2010).
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A partir desses deslocamentos de sentido, o termo religio se difundiu, sendo transmitido 
do latim a todas as línguas e culturas do mundo ocidental, referindo-se justamente ao âmbito das 
crenças e práticas referentes ao sobrenatural ou transcendente. 

SiNaiS de fumaça

Após esse breve percurso acerca do conceito de religião, faz-se então necessário analisar 
o desenvolvimento do conceito de perfume, a fim de se verificar as possíveis relações entre ambos. 
Quanto à sua definição atual, a pesquisadora brasileira Renata Ashcar (2001, p. 59) salienta que, 
de um ponto de vista técnico, o “perfume consiste na mistura de várias substâncias, naturais ou 
químicas, dissolvidas em álcool”. O conjunto dessas substâncias, chamado de fragrância, é constituído 
por uma combinação de essências ou óleos essenciais de matérias-primas de origens diversas, 
posteriormente diluída em etanol. Mais especificamente, o termo isolado “perfume” designa a 
fragrância em sua maior concentração em relação ao álcool: de quinze a trinta e cinco por cento. Já 
o termo “água-de-colônia”, por exemplo, possui apenas de três a cinco por cento de fragrância em 
sua constituição (ASHCAR, 2001, p. 61).

Essa definição técnica, todavia, é bastante recente, enquanto o perfume, na acepção mais 
ampla do termo, possui uma história que remonta aos primórdios da humanidade. Ainda conforme 
Renata Ashcar (2001, p. 15), o termo perfume tem sua origem no latim, formado pela união de per 
(por, através) e fumum (fumaça), ou seja, “pela fumaça”, ou “através da fumaça”.

Mas o que se dá através da fumaça? Segundo Renata Ashcar e outros pesquisadores, 
como a filósofa Chantal Jaquet (2014, p. 56), seria justamente a busca pelo divino, a comunicação 
entre os homens e os deuses. O termo perfume, portanto, em seu uso remoto, fazia referência 
a rituais religiosos, e “em toda a história são encontrados registros da conexão entre perfume e 
espiritualidade” (ASHCAR, 2001, p. 15). A esse respeito, a autora considera ainda que

Os mais antigos cheiros de que se tem notícia remetem à fumaça resultante da queima de 
madeiras, especiarias, ervas e incensos – a princípio, prerrogativas de reis e personagens 
deificados. Considerado apto a cruzar fronteiras sutis com sua aura mágica, o perfume se 
firmou como um canal de comunicação com os céus, um aliado na grande busca do homem 
(pelo divino) [...]. Desde a descoberta do fogo, ou pelo menos da interferência no cheiro da 
fumaça por meio da adição de plantas e ervas, são muitos os exemplos de civilizações, ou 
mesmo tribos, a dominar o perfume como elemento de religação do homem com o sagrado 
(ASHCAR, 2001, p. 15).

Pode-se perceber, inclusive, que a autora faz referência ao termo latino religare, preconizado 
por Lactâncio, ao descrever a estreita relação, desde os primórdios da humanidade, entre religião e 
perfume, na medida em que este era tido como meio de (re)ligação entre as dimensões humana e 
divina. O termo perfume, portanto, se referia fundamentalmente a rituais nos quais era produzida 
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fumaça aromatizada, com a finalidade de evocar espíritos ou deuses. Sobre esse potencial do 
perfume como intermediário, como elemento de conexão entre as duas esferas, Chantal Jaquet 
(2014, p. 56) propõe que:

Os perfumes servem de mediação, de princípio de comunicação e de troca entre os homens 
e os deuses. Eles ligam aqui embaixo e lá em cima, a Terra ao Céu, religam os homens 
aos deuses. É isso que revela, aliás, a etimologia do termo per fumus, que significa “pela 
fumaça”. Assim, as fumigações de incensos têm por função colocar o homem em relação 
imediata com o céu. A fumaça se eleva na direção do céu e toca o divino. Se sua verticalidade 
é a própria imagem da transcendência divina, desde então queimar incensos é fazer uma 
oferenda que desaparece além da fumaça até Deus. Incensar é louvar, no sentido primeiro 
do termo, isto é, verter os incensos para render homenagem a Deus.

A autora também ressalta que esse “uso sagrado do perfume se encontra tanto nas 
religiões antigas quanto nas atuais”, ou seja, apesar de sua origem primitiva, o caráter religioso do 
perfume permanece nos cultos atuais, sempre com a “função de religar os homens aos deuses” 
(JAQUET, 2014, p. 56). Na passagem acima, Jaquet destaca a importância do uso do incenso nos 
rituais religiosos. O termo tem sua origem também no latim, derivado de incendere, que significa 
simplesmente “queimar” (BARROS, 2015, p. 105). Incensos são substâncias – em geral resinas 
vegetais – que, ao serem queimadas, liberam uma fumaça aromatizada. Nesse sentido, fica evidente 
sua importância como uma das principais formas de “perfumar”, ou produzir fumaça fragrante, em 
contextos religiosos. 

Além de seu uso sob a forma de incensos, Jaquet (2014, p. 52) sublinha que o perfume 
também aparece na religião sob a forma de loções ou unções, dotadas de propriedades purificadoras 
e protetivas, utilizadas principalmente nos rituais de passagem de numerosas civilizações. 

Jaquet (2014, p. 26) confronta a utilização religiosa do perfume a uma concepção depreciativa 
do olfato que predominou tradicionalmente no pensamento filosófico e científico ocidental. Essa 
tradição, segundo a autora, considera o olfato humano como um sentido inferior, secundário, 
primitivo e inútil, uma vez que estaria mais ligado ao natural, animal e biológico, enquanto os valores 
mais importantes para o homem seriam a cultura, a inteligência e a civilização. Mas, ao observar a 
atuação dos odores no âmbito religioso de diversas culturas, Jaquet (2014, p. 56) destaca que, para 
o homem, “o olfato não é, portanto, sistematicamente associado à animalidade ou à selvageria, mas 
à invisibilidade e ao divino”. Esse sentido estaria relacionado, graças a seu uso religioso, às maiores 
aspirações humanas, uma vez que “os incensos funcionam como uma espécie de droga que eleva e 
transporta os homens para um mundo superior”. 

De fato, segundo Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1996, p. 503) o uso do incenso é 
universal, e seu valor simbólico é o mesmo em toda parte: “associa o homem à divindade, o finito 
ao infinito, o mortal ao imortal”. Na dinâmica desse simbolismo, o incenso tem a função de “elevar a 
prece para o céu”, uma vez que sua fumaça é considerada como um indício da presença da divindade, 
uma “emanação do espírito divino” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1996, p. 503-504). É nesse sentido 
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que são empregadas nos rituais religiosos as fumigações do copal dos maias, do incenso cristão, do 
tabaco das tribos ameríndias, do junco ou caniço na China antiga, do incenso hindu e outras resinas 
em diversas épocas e culturas.

Para Chevalier e Gheerbrant (1996, p. 503), o simbolismo do incenso está diretamente 
associado ao simbolismo de seus três principais elementos constituintes: resinas, fumaça e perfume. 
Segundo os autores (1996, p. 778), por serem incorruptíveis (não estragarem ou degenerarem) e por 
serem retiradas de árvores muito persistentes, as resinas são consideradas “símbolo de pureza e de 
imortalidade”. Já a fumaça representa “a imagem das relações entre a terra e o céu”, uma vez que, 
sob a forma de colunas, partem do solo em direção ascendente, simbolizando “a junção do céu e 
da terra e uma espiritualização do homem” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1996, p. 453-454). Já em 
relação ao perfume, enquanto o odor propriamente dito, Chevalier e Gheerbrant (1996, p. 709) 
afirmam que sua “sutileza inapreensível e, apesar disso, real [...], o assemelha simbolicamente a uma 
presença espiritual e à natureza da alma”. Ao evocar uma presença perceptível, porém invisível, o 
perfume se associa imediatamente à esfera do transcendente, espiritual ou sobrenatural, indicando 
a própria alma humana ou o espírito divino. 

PerfumeS SagradoS

Grande quantidade de registros autênticos – papiros, baixos-relevos, pinturas, hieróglifos, 
traduções gregas e romanas – evidencia o uso do incenso nos diversos períodos históricos da religião 
egípcia. De acordo com esses registros, detinham amplo conhecimento acerca de fragrâncias e 
misturas de resinas aromáticas. Sua utilização era cosmética e, principalmente, cerimonial-religiosa, 
para adoração dos deuses. Havia laboratórios destinados à preparação de perfumes e unguentos 
dentro dos templos (ASHCAR, 2001).

Os incensos eram utilizados para oração e reverência, mas, além disso, evocavam a própria 
presença da divindade, pois emanavam as “fragrâncias dos deuses”. Segundo textos sagrados, incenso 
emanava dos poros (“suor dos deuses que caía sobre a terra”), olhos (“lágrimas”), saliva e até ossos 
das divindades (LURKER, 1997, p. 344). O tipo de incenso variava conforme a divindade e a parte do 
corpo. Dos olhos de Rá, por exemplo, emanaria a mais pura mirra. Dos olhos de Hórus, ládano (esteva).

As resinas de incensos, portanto, eram cuidadosamente manipuladas, consideradas 
verdadeiras “partes do corpo” dos deuses. Nos rituais, a divindade era representada visivelmente 
através de sua estátua, mas sua presença invisível se fazia sentir por todo o santuário através do odor de 
seus incensos e das libações. Havia inclusive divindades específicas relacionadas aos odores: Merehet, 
deusa dos unguentos; Chesmou, deusa da produção de perfumes; e Nefertum, deus do incenso26.

26 Um complexo perfumado utilizado para fumigação pelos egípcios era o kyphi, que supostamente induzia ao sonho e à divinação 
(JAQUET, 2014). Em sua composição, conhecida graças às anotações do historiador grego Plutarco, havia uma combinação de óleos 
essenciais de menta, açafrão, zimbro e hena, juntamente com vinho, mel, resinas, mirra e passas. Já no início do século XX, a Lancôme 
lançou uma fragrância com o mesmo nome, inspirada no kyphi original (ASHCAR, 2001).
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Na religião egípcia assumia grande importância o processo de embalsamamento (aplicação 
de bálsamos) dos cadáveres, praticado para evitar sofrimento ou destruição do ka, uma espécie 
de duplo ou alma. Esse processo variava de acordo com a classe social e as posses do morto, mas 
geralmente era feito à base de resina de cedro perfumada e soluções fortes de cloreto e carbonato 
de sódio. Olíbano e mirra também eram colocados no interior do corpo para ajudar na desidratação 
e para dar um odor agradável. Os olhos eram substituídos por contas de vidro e as vísceras extirpadas 
e também embalsamadas. Antes de ser envolto em bandagens de linho, o corpo era ungido com 
óleos e perfumado com incenso – olíbano e mirra.

Na religião da Grécia antiga o uso do incenso também era central nas celebrações. Os 
templos eram considerados a morada dos deuses, representados por suas respectivas estátuas. Do 
lado de fora do templo (bômos) era realizado o rito central da religião grega: o sacrifício (thusia). 
Nesse rito, um animal era degolado e eviscerado, suas entranhas examinadas (geromancia, 
hepatomancia) para saber se o deus em questão aceita o sacrifício. Eram separados os ossos e a 
gordura, queimados juntamente a ervas e resinas aromáticas, especialmente a mirra, elevando 
sua fumaça perfumada ao céu, onde residem os deuses, estabelecendo assim contato entre a 
divindade e os executantes do rito. As carnes assadas do animal sacrificado eram então repartidas 
e consumidas pelos participantes.

Esse rito central da religião grega antiga estava fundado em uma importante narrativa 
mítica acerca da origem da humanidade, narrada por Hesíodo na Teogonia (JAQUET, 2014). O titã 
Prometeu havia criado, a partir de terra e água, os primeiros homens, à sua imagem e semelhança. 
A humanidade desconhecia a fome, as doenças e a velhice. Zeus sente-se ameaçado pela nova raça 
criada por Prometeu e este, pretendendo aplacar a ira do deus, promove o primeiro sacrifício. Matou 
um grande boi e o dividiu em duas partes: ambas cobertas por pedaços de couro do animal. A maior 
continha ossos e gordura, enquanto a menor a carne do animal. Prometeu tenta oferecer o pedaço 
menor, mas Zeus exige o maior, sendo ludibriado. Como vingança, Zeus faz com que os homens 
tenham que se alimentar de carne, como os animais, tornando-se mortais, enquanto aos deuses, na 
condição de imortais, caberia a fumaça e o perfume, etéreos do sacrifício.

Na mitologia grega, os deuses se alimentam de néctar e ambrosia, ambos extremamente 
fragrantes, por isso têm uma essência aromática e desprendem um bom odor, o euodia. Em razão 
disso, os deuses somente aceitam receber oferendas harmonizadas com suas essências (JAQUET, 
2014). Oferendas de incenso também eram realizadas. Cada divindade era associada a um tipo, mas 
as principais resinas utilizadas eram o olíbano, a mirra e o estoraque.

No judaísmo primitivo, o uso do incenso também era fundamental, desempenhando os 
arômatas um papel particularmente importante nos ritos hebreus (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1996). 
Essa importância está expressa no Antigo Testamento, quando Deus ordena a Moisés a construção 
de um altar especial para queima de incenso, que deverá ocorrer diariamente e sem interrupção. 
Fornece a Moisés ainda instruções para a própria composição do incenso sagrado:



Perfume e religião: relações entre o sentido do olfato e o sagrado
Hermenegildo Ferreira giovannoni

46PERFUME, MODA E CULTURA:
ESTUDOS REUNIDOS

ISABELA MONKEN VELLOSO 
FREDERICO BRAIDA
(ORG.)

Farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás [...]. 
Arão queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o 
queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará; será incenso 
contínuo perante o senhor, pelas vossas gerações [...]. Disse mais o SENHOR a Moisés: Toma 
substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano; estes arômatas com incenso puro, cada 
um de igual peso; e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado 
com sal, puro e santo [...]. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o 
fareis para vós mesmos; santo será para o SENHOR (Ex 30:1, 7-8, 34, 35, 37).

Conforme relatado no texto bíblico, o incenso constitui um dos principais sinais da aliança 
entre o homem e seu criador, um mediador entre o humano e o divino, como também mostra o 
Salmo de Davi “Oração vespertina por santificação e proteção”:

SENHOR, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir; inclina os ouvidos à minha voz, quando te 
invoco. Suba à tua presença a minha oração, como o incenso, e seja o erguer de minhas 
mãos como oferenda vespertina (Sl 141:1-2). 

Essa significação do incenso foi transmitida do judaísmo ao cristianismo primitivo. No Novo 
Testamento (Mt 2:1-12), por exemplo, incenso e mirra estão entre os presentes valiosos que os Reis 
Magos ofereceram ao menino Jesus. Conforme São Beda (673-735 d.C.), monge beneditino inglês, 
Melchior teria oferecido ouro a Jesus, em reconhecimento de sua realeza; Gaspar teria lhe oferecido 
incenso (ou olíbano), em reconhecimento de sua divindade; e Baltasar teria lhe oferecido mirra, em 
reconhecimento de sua imortalidade. 

No entanto, devido justamente à semelhança com cultos pagãos, o cristianismo dos 
primeiros séculos rejeitou o uso litúrgico do incenso, voltando a ser utilizado apenas a partir do 
século IV, tendo “sempre um sentido de oração e sacrifício, de presença de Deus” (BECKHÄUSER, 
2010, p. 81-82). 

ritoS fiNaiS

Foi possível verificar que, em suas origens mais remotas, a obtenção do perfume, por 
meio da queima de incensos, se reveste de significado religioso. Entendendo a religião como uma 
comunicação amplamente significativa entre a dimensão humana e uma dimensão transcendente 
(divina), o perfume firmou-se, independentemente das particularidades próprias de cada tradição 
religiosa, como um dos principais canais mediadores dessa comunicação.

Essa função mediadora não ocorre por acaso. Como foi visto, as características do perfume 
remetem, simbolicamente, às características da esfera divina. A incorruptibilidade das resinas; 
a verticalidade e a ascendência das fumaças; a invisibilidade, imaterialidade e pregnância dos 
perfumes; tudo converge para a caracterização do divino. Nessa concepção, o perfume apela a 
diversos sentidos; todavia, no contexto da experiência religiosa, Jaquet (2014, p. 61) propõe que o 
sentido do olfato se destaca diante dos demais, uma vez que 
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O odor não se vê, mas ele impregna os fiéis de sua presença real, envolve-os em uma mesma 
comunidade sensorial e os faz comunicar de maneira fusional. Ele pode assim, mais que a 
visão, dar o sentido de união com o divino. O olfato é o sentido místico por excelência, 
porque ele abole a distância da representação para sugerir a presença. 
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oS aNúNcioS PublicitárioS 
de Perfumaria No braSil do 
Século XiX ao XXi: um eStudo 
crítico comParativo

chriStiNe ferreira azzi

O presente trabalho põe em cena diversos anúncios brasileiros relativos à perfumaria 
e, por extensão, aos cuidados com o corpo, publicados em jornais e revistas nacionais durante 
os séculos XIX, XX e XXI. Propõe-se uma análise crítica de peças publicitárias com ênfase nas de 
temática feminina, contextualizando-as historicamente, tendo em vista que tais discursos inscrevem 
e refletem as normas comportamentais do período, sobretudo as que dizem respeito aos cuidados 
com higiene, saúde e beleza. 

Parte-se da premissa de que o discurso publicitário pertence ao conjunto de práticas 
discursivas que fornecem dados sobre os hábitos e costumes de uma determinada época; no 
caso, os atos referentes à saúde e à higiene do corpo, bem como os produtos comercializados e 
utilizados. Assim, estudar e investigar os anúncios relativos à perfumaria feminina encontrados 
na imprensa brasileira entre os séculos XIX e XXI estabelece relações com múltiplos campos 
de estudo, tais como as práticas de higiene da sociedade colonial e pós-colonial; a história da 
imprensa e das práticas de leitura no Brasil; e a própria condição do corpo feminino ao longo 
da história, cujas normas comportamentais eram severamente vigiadas e controladas pela Igreja 
Católica, e por toda uma sociedade patriarcal que enxergava no corpo feminino um sinônimo de 
pecado e devassidão. 

Os anúncios pesquisados foram publicados originalmente em jornais mineiros do século 
XIX, com recorte espacial para periódicos editados na cidade de Ouro Preto; o periódico “O jornal das 
moças”, oriundo da cidade do Rio de Janeiro, que circulou durante o século XX; e anúncios avulsos, 
dispersos em publicações online. Tal escolha se fundamentou pelo fato de, desde o período colonial 
até o século XX, as cidades Rio de Janeiro e Ouro Preto (antes Vila Rica) terem se caracterizado 
pela formação de expressivos centros urbanos nos quais a cultura burguesa encontrou espaço de 
crescimento.
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Quando nos referimos a anúncios publicitários, consequentemente fazemos alusão à 
existência de um sistema de imprensa e um público leitor. Ora, ocorre que, no Brasil, a imprensa, 
bem como a instalação de fábricas, era proibida até a chegada da família Real em 1808. E, ainda 
assim, de início apenas a Imprensa Régia foi autorizada a funcionar. Portanto, ainda que o objeto de 
estudo do presente trabalho sejam os anúncios publicitários, mostra-se necessário pôr em cena os 
antecedentes históricos no que diz respeito à circulação da cultura escrita e à formação de leitores 
no Brasil.

Conforme atestam diversos pesquisadores, tais como Gilberto Freyre, Mary Del Priore, Tania 
Andrade Lima e Neide Gomes de Oliveira, no Brasil Colônia as noções de higiene eram precárias e não 
se registra a presença de artigos de toalete ou de perfumaria: água era um bem raro, normalmente 
fornecido em chafarizes ou rios espalhados pelas cidades e trazido em tinas por escravos. Não era 
costume banhar o corpo inteiro; no máximo a lavagem das mãos, antes das refeições, e dos pés, 
antes de dormir. As casas coloniais, moradas escuras e pouco ventiladas, raramente eram limpas ou 
cuidadas. Com janelas estreitas e fechadas a maior parte do tempo a fim de resguardar os moradores 
dos olhares da rua, somada à falta de higiene e aos urinóis e penicos com excrementos guardados 
nos aposentos e retirados apenas uma vez por semana pelos escravos, as moradas coloniais eram 
verdadeiros espaços de sujeira e maus odores, afirma a pesquisadora Neide Oliveira no artigo 
“História dos hábitos de higiene no Brasil dos séculos XVIII ao XX” (1991):

Nas casas coloniais brasileiras, quer urbanas quer rurais-térreas ou de sobrado, as condições 
de higiene deixavam muito a desejar. Mal divididas e escuras; com alcovas úmidas e 
corredores sombrios; com salas quentes e abafadas, com janelas pequenas e estreitas, 
construídas ao arbítrio de cada um, sem prescrições de salubridade e asseio, foram o 
tormento dos higienistas dos séculos XVIII e XIX. Além de anti-higiênicas, eram por vezes 
construídas em lugares insalubres (OLIVEIRA, 1991, p. 45).

Conforme observa a historiadora Mary Del Priore em sua obra Histórias íntimas: sexualidade 
e erotismo na História do Brasil (2011), a noção de privacidade no século XVIII era ainda algo em 
construção: “A vida quotidiana naquela época era regulada por leis imperativas. Fazer sexo, andar 
nu ou ter reações eróticas eram práticas que correspondiam a ritos estabelecidos pelo grupo no 
qual se estava inserido” (DEL PRIORE, 2011, p. 9). Assim, numa sociedade em que o sentimento 
de coletividade se sobrepunha ao de individualidade, e na qual o corpo, sobretudo o feminino, 
era fortemente controlado pela Igreja Católica, as práticas de higiene e cuidados com o corpo 
eram regulados por mecanismos sociais que extravasavam o espaço da casa. Corpos seminus eram 
associados à selvageria, à falta de civilização; ou seja, a nudez era costume de povos indígenas ou 
dos negros escravizados. A América portuguesa era herdeira do pudor e da castidade católicas:

Hábitos de higiene, hoje associados ao prazer físico, eram inexistentes. Entre os habitantes 
da América portuguesa, a sujeira esteve mais presente do que a limpeza. E isso, durante 
séculos. [...] A sensibilidade olfativa dos colonos estava longe daquela que já se instalara na 
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Europa, que tinha a preocupação de “oxigenar os ares” e de banir completamente o mau 
cheiro. Tal movimento suscitava a intolerância em relação aos odores do corpo, que entre 
nós ainda eram plenamente admitidos (DEL PRIORE, 2011, p. 15).

Em tais condições, o resultado inevitável era a forte incidência de moléstias de pele e 
problemas pulmonares, quadro que o século XIX, embora avance um pouco em relação às normas 
de higiene, herda como grande obstáculo ao desenvolvimento urbano e social:

As moradas até podiam ser belas, mas seu interior raramente era limpo. Os aposentos, 
por vezes, eram varridos com uma espécie de vassoura feita com bambu. Água no chão? 
Nunca. As paredes das casas, raramente pintadas uma segunda vez depois da caiação 
original, tornavam-se amarelas. Os cubículos dos quartos quase nunca eram abertos à “ação 
purificadora do ar livre”, nem tampouco expostas as camas, embora úmidas de suor. A fim 
de tornar os quartos toleráveis e deles expulsar os miasmas de que se acham penetrados, 
costumam se queimar substâncias odoríferas logo antes da hora de se recolher (DEL PRIORE, 
2011, p. 17).

A historiadora comenta também que, apesar da pobreza material na colônia, havia 
preocupação feminina em relação a cuidados com corpo e beleza. No entanto, tal preocupação 
se mostrava em permanente tensão com a noção geral, amparada pela Igreja Católica, de que a 
sexualidade e a beleza da mulher eram instrumentos diabólicos, que instigavam os homens ao 
pecado. Daí a orientação de que o corpo deveria ser escondido sob vestes; quaisquer cuidados com 
a aparência eram interpretados como afrontas à teologia cristã. Afinal, como lembra Del Priore, 
“Entre os séculos XII e XVIII, a Igreja identificava, nas mulheres, uma das formas do mal sobre a 
terra. Quer na filosofia, quer na moral ou na ética do período, a mulher era considerada um ninho 
de pecados” (DEL PRIORE, 2011, p. 25).

Apesar de o fato não ser muito lembrado, a pesquisadora Renata Ashcar observa que os 
negros deram uma forte contribuição às práticas de higiene no período colonial com seu hábito de 
banhos diários, muitas vezes perfumados com ervas e flores (ASHCAR, 2001, p. 106). Porém, cabe 
aqui observar que, conforme já citado, os banhos diários, hábitos de indígenas e povos africanos, 
eram associados à selvageria, sobretudo pela nudez necessária e “despudorada”. Para a América 
portuguesa de ares europeus e sob forte moral católica, era precioso que os bons e civilizados modos 
se distanciassem dos costumes considerados devassos.

Dessa forma, a partir de fatores como a forte moralidade católica associada à pobreza 
material, as noções de privacidade e de intimidade ainda em construção e a proibição de quaisquer 
fábricas ou manufaturas na Colônia, pode-se afirmar que a maior parte da população brasileira não 
conhecia o que seria um perfume, ou mesmo práticas que tivessem como finalidade disfarçar o odor 
natural do corpo. 

Conforme assinala Ashcar (2001), tal panorama sofre suas primeiras mudanças com a vinda 
da família Real à Colônia em 1808, dando início a uma nova fase do desenvolvimento histórico e social 
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da incipiente sociedade urbana colonial, introduzindo a imprensa e, a partir disso, a necessidade de 
desenvolvimento das indústrias e do comércio locais: “O hábito de perfumar-se veio com a corte 
portuguesa, que chegou ao Brasil em 1808, fugindo dos exércitos de Napoleão. Coube a ela a tarefa 
de revelar ao Brasil pequenos luxos acondicionados em belos frascos, ao trazer em sua bagagem 
usos e costumes da metrópole.” (ASHCAR, 2001, p. 106).

A prensa, antes proibida na Colônia, chegou por acaso junto com a família Real, em episódio 
contado por Marisa Lajolo e Regina Zilberman em “A formação da leitura no Brasil” (1996). Antes, 
a impressão e, por extensão, a circulação de impressos era interditada, cabendo ao controle da 
Metrópole todo material aqui existente. Porém, ainda que a recente Imprensa Régia inaugurasse 
uma nova era de possibilidades no que se refere à circulação de periódicos, livros e impressos em 
geral, em seu início ela era direcionada apenas à fabricação de documentos e livros oficiais. Só a 
partir de 1821 abole-se a censura e o monopólio estatal.

Assim, o desenvolvimento urbano, comercial e cultural tem início por conta de uma 
necessidade de adaptação a novas demandas e padrões sociais. Convém lembrar, porém, que sua 
história recente de pobreza material, escravatura e proibição de fábricas e manufaturas deixou um 
legado de difícil administração nos novos tempos desejados de progresso: o Brasil da última década 
do século XIX tinha um índice de analfabetismo que variava entre 84% e 87%, conforme observam 
Lajolo e Zilberman (1996), e Jeferson Assumção, no texto “Retratos da leitura no Brasil” (2008).

Dessa forma, como falar em desenvolvimento da imprensa se não havia público leitor? 
E, sobretudo, como falar em imprensa feminina, se às mulheres era relegada a função da casa, a 
invisibilidade, o apagamento, a exclusão de acesso à educação e à cultura? Não era permitido à 
mulher sair de casa, a não ser pra ir à missa. Com exceção das escravas, as mulheres ficavam em 
casa dedicadas a atividades como bordar e cozinhar. Quando as primeiras instituições escolares são 
criadas, após a vinda da Corte para o Brasil, seu público é formado essencialmente por meninos; 
de modo geral, as meninas não iam para a escola e recebiam noções rudimentares das letras no 
ambiente doméstico, pois não havia preocupação em introduzi-las à cultura letrada, cenário bem 
desenhado na descrição do fotógrafo Moritz Lamberg:

Assim que [as moças] conseguem pronunciar algumas frases em francês e arranhar piano, 
está terminada a sua educação. Saem da escola e são moças, que os pais, com o máximo 
cuidado, preservam de qualquer contato com os homens.
O comércio livre entre uma mulher espirituosa e instruída e amigos, como há em todos 
os países civilizados, não é permitido aqui. Os homens são por demais ciumentos e 
desconfiados. 
A ocupação doméstica das mulheres, quando se ocupam de alguma coisa, consiste na 
leitura de romances, que nem sempre são dos mais escolhidos, e em inúmeras futilidades 
(LAMBERG apud LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 246).

Enquanto isso, na Europa, a situação feminina já se mostrava mais avançada: o primeiro 
periódico feminino, Lady´s Mercury, foi criado na Inglaterra em 1693. Em seguida, outros países 
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europeus desenvolveram seus periódicos femininos: Alemanha, Áustria, Itália e França. Em geral, 
o tema predominante era moldes e moda, tópicos que, acreditava-se, não incitavam as mulheres a 
questionamentos e críticas indesejáveis. Com o desenvolvimento industrial e comercial americano, 
bem como o avanço da indústria editorial, a imprensa feminina cresce. Já é comum ver anúncios de 
cosméticos, livros, acompanhados de moldes e até de romances em páginas destacáveis. Porém, 
ainda assim, observa-se que na Europa e nos EUA, “até a metade do século XIX, a imprensa feminina 
era um produto para a elite. As leitoras podiam ser contadas em poucos milhares, pois somente 
as mulheres da aristocracia e da elite da burguesia sabiam ler e dispunham de tempo pra isso” 
(BUITONI, 1986, p. 28). Portanto, a leitura feminina manifesta, em sua essência histórica, a mulher 
como vítima do controle da sociedade patriarcal, para a qual livros e leitores eram elementos 
provocadores de ideias perigosamente críticas nas mulheres, que deveriam permanecer suaves e 
submissas em funções domésticas. Assim, no século XIX, a fórmula livreira tradicional era formada 
por romances, fofocas, meditações, conselhos domésticos, lições de etiqueta, dicas de moda e de 
trabalhos manuais. Mesmo na imprensa europeia, até o final do século XIX os poucos jornais não 
davam nenhuma importância ou publicidade para produtos de beleza femininos. No máximo, se 
referiam às benesses revigorantes dos tônicos capilares.

No Brasil, grande parte da população vivia em estado de pobreza e abandono, resultado de 
um dos mais longos períodos de escravidão do mundo ocidental. Há uma grande dicotomia entre 
uma pequena elite letrada com acesso à escolarização e a grande massa sem acesso ao conhecimento 
formal. Com pouca educação, a cultura da leitura tem dificuldade em se desenvolver.

Para as pesquisadoras Marisa Lajolo e Regina Zilberman, a consolidação de uma cultura 
letrada no Brasil só se dá de fato a partir da segunda metade do século XIX:

Só por volta de 1840 o Brasil do Rio de Janeiro, sede da monarquia, passa a exibir alguns 
dos traços necessários para a formação e o fortalecimento de uma sociedade leitora: 
estavam presentes os mecanismos mínimos para produção e circulação da literatura, 
como tipografias, livrarias e bibliotecas; a escolarização era precária, mas manifestava-se 
o movimento visando à melhoria do sistema; o capitalismo ensaiava seus primeiros passos 
graças à expansão da cafeicultura e dos interesses econômicos britânicos, que queriam um 
mercado cativo mas em constante progresso (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 18).

Aliás, quanto à Inglaterra, segundo Neide Oliveira, a influência inglesa no Brasil foi imensa, 
e sua contribuição foi além da esfera comercial e industrial, mostrando-se fator decisivo para a 
adoção de novos hábitos de beleza e higiene por parte dos brasileiros. Um exemplo expressivo é a 
incorporação dos banheiros nas residências de forma definitiva no período entre o final do século 
XIX e início do XX. Antes disso, ainda era comum o uso dos escravos que jogavam os dejetos em 
mares e rios (OLIVEIRA, 1991, p. 53).

No que se refere à mulher, ela nasce como leitora juntamente com o surgimento da imprensa 
e da escola, ainda que precária, como amparos do novo projeto burguês que busca se consolidar: 
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o núcleo familiar (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 236). Sendo o pilar doméstico da família, à mulher 
cabe agora a função de fornecer as primeiras diretrizes da formação educacional dos filhos. A partir 
disso, a mulher passa então a ter acesso à cultura letrada:

[...] é mister preparar a mulher para assumir as funções domésticas de que a nova cama 
emergente carece, destacando-se entre estas a educação das crianças. A formação dos 
quadros para a sociedade que a burguesia está construindo não depende apenas da escola: 
como precisa também consolidar as noções de lar e de família, apela para a mulher, a quem 
prepara para as novas tarefas (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 237).

Por extensão, a mulher começa a ser considerada também como público consumidor: nasce 
o primeiro periódico feminino brasileiro, o carioca O Espelho diamantino, de 1827, que apresentava 
assunto “dedicado às senhoras brasileiras”: política, literatura, belas artes e modas. Em 1831, surge 
em Recife O espelho das Brasileiras. No Rio, em 1839, surge um jornal semanal, o Correio das 
modas. Na esteira desse movimento, vieram então outros jornais, com assuntos variando entre uma 
literatura folhetinesca e as modas.

No Brasil, a preocupação com o corpo ainda passava sobretudo pelas questões de saúde. 
Embora se observe um considerável avanço em relação ao século anterior, a forte incidência de 
moléstias, inclusive de ordem sexual, preocupava os higienistas do século. O corpo agora era fonte 
de preocupação e cuidado, mas ainda fortemente controlado, sobretudo, como sempre, o feminino: 

Segundo estudos do filósofo francês Michel Foucault, a ideia de sexualidade surge no século 
XIX. Por se tratar de um assunto praticamente proibido, tornou-se um grande problema na 
Idade Moderna. A mulher sofreu especialmente com a questão da culpabilidade, já que, 
ao longo desse período, os médicos insistiam em provar que seu corpo não havia sido feito 
para frequentar e participar da vida pública (XIMENES, 2009, p. 75).

Além disso, a literatura reforçava um ideal de beleza romântico de acordo com o qual 
as mulheres eram seres frágeis e delicados. Pela influência do Romantismo, as heroínas estavam 
sempre pálidas e frágeis; peles coradas, rostos queimados de sol, corpo vigoroso, eram características 
associadas às mulheres do campo, às escravas, às recentes operárias, ou seja, às mulheres que não 
pertenciam à elite burguesa ou aristocrática. Para seguir um padrão social:

A bela mulher devia ter a tez alva, que possibilitava até ver suas veias azuladas. O ruge havia 
sido abolido em troca da palidez, que levou muitas mulheres a beberem vinagre para se 
enquadrar na tendência da moda. As jovens coradas e de “saúde de ferro”, na maior parte 
das vezes, eram as camponesas e operárias, tidas como grosseiras (XIMENES, 2009, p. 62).

Os únicos cuidados admitidos para mulheres da sociedade são os cuidados com o cabelo: 
não se usa mais peruca, nem pó nos cabelos, mas as cabeleiras devem ser opulentas, com apliques 
para aumentar o volume, conforme atestam os alguns anúncios, de 1867 e 1890, publicados no 
Diário de Minas de Ouro Preto.
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Embora já se possa observar, no Brasil Imperial, maior preocupação com hábitos de higiene 
corporal e embelezamento, assim como uma tentativa mais ampla de acompanhar os padrões de 
progresso da Europa, naturalmente que caminhávamos muitos passos atrás do contexto europeu, 
por termos vivido um processo histórico completamente diverso e, sobretudo, porque ainda nos 
encontrávamos com um projeto urbano em franca construção. Importante lembrar que, apenas 
recentemente, Dom João havia decretado a abertura dos portos às nações amigas, possibilitando 
assim a presença inglesa no Brasil; bem como foi autorizando, conforme as demandas surgiam 
e as necessidades locais se apresentavam, a produção de artigos de luxo, conforme observa 
Renata Ashcar (ASHCAR, 2001, p. 107). No que diz respeito à produção de cosméticos, remédios 
e perfumes, observou-se nos jornais pesquisados um número expressivo de pedidos e concessões 
para funcionamentos de boticas e farmácias de manipulação, sobretudo nas localidades do interior. 

Quantos aos hábitos de higiene e embelezamento, embora se observem nítidos avanços 
com os cuidados com o corpo, eram o rosto e as mãos os focos de maior atenção, tendo em vista 
que o corpo da mulher ainda era alvo de controle e pudor. Assim, acompanhando o cada vez maior 
interesse por perfumes e águas perfumadas, a cosmética voltada para o rosto e os cabelos se 
encontrava em forte expansão sob o ponto de vista da técnica, do consumo e da publicidade:

Os dispositivos de embelezamento, assim como o cortejo de sonhos e ilusões que os 
acompanhava, eram de conhecimento geral. O investimento maior concentrava-se no 
rosto, lugar por excelência da beleza. As outras partes do corpo, com exceção dos pés, eram 
menos valorizadas. Consequência direta dessa valorização, o embelezamento facial recorria 
a certa incipiente técnica cosmética. A preocupação maior era, em primeiro lugar, tratar 
a pele com remédios. Seguia-se a maquilagem com pós, “bisuntos” e “tintas vermelhas e 
brancas”, como já se viu (DEL PRIORE, 2011, p. 21).

Na Europa, havia sobretudo o gosto por perfumes e águas perfumadas como elementos 
de cuidado com a beleza e o corpo. Surpreendentemente, a indústria francesa de perfumes, já 
desenvolvida, encontrou no Brasil do século XIX um grande mercado consumidor de seus produtos, 
em parte porque a indústria local ainda não havia avançado muito no que se refere a produtos de 
cosmética em geral, em parte porque a cultura francesa, em particular a moda, era referência para 
a elite brasileira:

O Brasil Imperial consumia perfumes com incrível avidez. Registros da época mostram 
que em 1867 – durante o reinado de Pedro II, sucessor do pai – o Brasil, por estranho que 
pareça, figurava entre os maiores importadores de perfumes franceses. [...] No entanto, a 
indústria de higiene e perfumaria local só começaria a ter alguma expressão cerca de vinte 
anos depois (ASHCAR, 2001, p. 107).

Quanto ao cenário brasileiro, o fornecimento de água já se mostrava possível através de 
sistemas de saneamento presentes em algumas localidades; e a medicina higienista, característica 
do século XIX, procurava normatizar as práticas de comportamento, debruçando-se com especial 
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afinco na questão da sexualidade. No entanto, o controle do corpo feminino e da sexualidade 
feminina, em contraponto ao estímulo da liberdade sexual masculina fora do casamento, foram 
fatores propulsores do fenômeno da sifilização, que assolou a população de todas as classes:

Com o bordel, vem um grande problema: a sífilis. Há quem fale até em sifilização das 
grandes capitais. Multiplicam-se os manuais de venereologia, e descobertas feitas na 
primeira metade do século XIX permitiam diferenciar os cancros simples dos infectantes. [...] 
Os jornais estampavam anúncios de remédios milagrosos e não foram poucos os homens 
públicos, senadores e poetas que morreram desse mal (DEL PRIORE, 2011, p. 71).

Tal situação é ilustrada também pelo anúncio encontrado em 1890, no Jornal de Minas de 
Ouro Preto, que anuncia tônico para tratar diversas moléstias de pele, inclusive a sífilis.

Por outro lado, os banhos já se faziam mais frequentes, dentro de casa, com bacias enchidas 
através de baldes de água de água quente, consolidando-se ainda o hábito generalizado de lavagem 
das mãos antes das refeições, tanto para moradores quanto para convidados, bem como lavar 
os pés antes de dormir, conforme observa a museóloga Neide Oliveira, em artigo sobre higiene 
corporal nos séculos passados (OLIVEIRA, 1991). Em relação à higiene das crianças, como legado 
da cultura africana, “era costume, no banho das crianças, usar-se arruda para perfumar a água, e 
três pedrinhas de sal, para ‘tirar o mau olhado’ ou ‘tirar o quebranto’” (OLIVEIRA, 1991, p. 45). Nos 
jornais, já é possível encontrar anúncios de banhos públicos oferecidos na cidade. Sem definição de 
público, presume-se que tais serviços tinham como alvo o homem adulto, viajante ou comerciante, 
em condições precárias de alojamento.

Neide Oliveira afirma que no século XIX os sabões “feitos de sebo, carne podre, osso e cinza” 
(OLIVEIRA, 1991, p. 49) e o corpo após a limpeza era untado com óleos e essências perfumadas de 
origem floral, como o jasmin, ou animal, como a banha. Na Europa, apenas no século anterior o 
papel higiênico para limpeza íntima é inventado; até então eram usados buchas, folhas, trapos, 
sabugueiros de milho, dentre outros, ao longo dos tempos (OLIVEIRA, 1991, p. 53).

No que se refere à nossa pesquisa, os primeiros anúncios com referências diretas ao 
comércio de perfumarias datam da última década do século XIX (JORNAL DE MINAS, 1890; 1892).

Assim, se no século XIX ainda se observam as noções de embelezamento profundamente 
vinculadas às práticas de higiene corporal e de saúde pública, no século XX, tal panorama começa a 
se transformar. Afinal, conforme observa Renata Ashcar:

Na virada do século, as primeiras indústrias locais passaram a disseminar hábitos de consumo 
em mais larga escala. A chegada dos primeiros imigrantes assalariados foi, sem dúvida, o 
maior impulsionador de novos costumes. [...] Surtos de febre amarela, tifo e outras doenças 
– geradas pela falta de saneamento básico, infraestrutura urbana e medicamentos eficazes 
– castigavam a população (ASHCAR, 2001, p. 108).

O corpo continua controlado e regulado, sobretudo o feminino e sua sexualidade, mas 
surge então, para a sociedade, a saúde como fonte de preocupação. Daí as práticas de esporte e 
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lazer ao ar livre começarem a ser estimuladas; surge o hábito de frequentar as praias e a tendência, 
estimulada pela recém-nascida publicidade, de amenizar e controlar os odores do corpo, até então 
bastante tolerados. Conforme observa Del Priore:

Pois, desde o início do século XX, multiplicavam-se os ginásios, os professores de ginástica, 
os manuais de medicina que chamavam atenção para as vantagens físicas e morais dos 
exercícios. O trabalho nas ruas, o motor, a explosão, o movimento das cidades exigia 
velocidade e agilidade. O corpo deixou de ter um papel secundário e ganhou em animação, 
em movimento. O lazer, graças aos teatros, festas públicas, feriados com sol e mar, incentivou 
outros jeitos de exibir as formas (DEL PRIORE, 2011, p. 76).

A publicidade vem alinhada, naturalmente, ao mercado de consumo; se antes o corpo era 
censurado e controlado, agora a novidade é que se transforma em objeto estético, fonte de prazer, 
desejo e contemplação. O desenvolvimento dos centros urbanos, bem como de dinâmicas e sistemas 
sociais inerentes ao processo, como a moda, o consumo, a imprensa, as lojas de departamento e 
as artes (fotografia, vanguardas artísticas e literárias), aceleram as mudanças das relações entre 
indivíduo, corpo e sociedade e o incentivo a um corpo erotizado, que deve seguir um padrão de beleza, 
apoiado em novos bens de consumo do mercado em expansão. Surgem então a pasta dentifrícia – 
que libera o beijo na boca sem medo –, os cosméticos, os tônicos (ainda de alguma forma atrelados 
às questões de saúde), e as toalhas higiênicas para serem usadas no período menstrual. 

Os fluidos corporais são assumidos, finalmente, como algo que faz parte do corpo humano, 
ainda que seja necessário escondê-los ou disfarçá-los. Ao menos, encontram respaldo de sua 
existência na indústria de perfumaria e cosméticos em desenvolvimento. 

O desenvolvimento industrial, a urbanização, o aparecimento da classe média foram 
criando novas exigências. A casa passava a ser personagem principal. Arquitetura, 
decoração, utensílios domésticos configuravam produtos de consumo divulgados e 
estimulados pela imprensa feminina. Em tudo havia a filosofia do prático e funcional. 
A indústria de cosméticos veio incrementar neste século outra vertente: a editoria de beleza, 
que até então aparecera timidamente. Em torno de 1940, estavam solidificadas as quatro 
grandes editorias: moda, beleza, casa e culinária (BUITONI, 1986, p. 22).

Mas a publicidade de produtos essencialmente femininos começa a circular mesmo quando 
é criada a primeira grande revista feminina, em 1914, fundada por Virgilina de Souza Salles. A partir 
dos anos 1950, a relação entre imprensa e consumo se intensifica, com o crescimento das indústrias 
relacionadas à mulher e à casa. Em 1959, a Abril lança uma revista de moldes, a Manequim; e em 1961 
lança a revista Cláudia, voltada para a mulher de classe média urbana. Matérias sobre sexualidade 
começam a aparecer a partir dos anos 1970. E, graças ao cinema americano, a moda e o padrão de 
beleza hollywoodiano passam a vigorar, substituindo as referências culturais europeias. Mary Del 
Priore assinala o século XX como o período em que a vaidade feminina e o narcisismo tomam uma 
dimensão muito mais ampla, corroborados pela publicidade, pelos meios de comunicação, pelas 
lojas de departamento e pela indústria de cosméticos:
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A mulher ousava olhar-se no espelho. O colete Phrynêadava “soberana perfeição às linhas”, 
as pílulas Orientales “aformoseavam os seios”, o vibrador Veedee dava ao corpo uma forma 
arredondada, sinônimo de beleza. O mammigeme do Dr. Polacek endurecia peitos caídos. A 
Pérola de Barcelona deixava as mulheres “deliciosas” e o sabão Aristolino amaciava a pele” 
(DEL PRIORE, 2011, p. 78).

Importante observar que, em alguns anúncios, a mulher surge esteticamente de forma 
mais atraente, com partes do corpo à mostra e, de acordo com o próprio texto em um anúncio do 
sabonete Gessy, como público consumidor e legitimador de um produto, afinal, “82% das mulheres 
brasileiras aprovam estas características”. Em outro anúncio, percebe-se com clareza a influência 
norte-americana: em primeiro lugar, há o uso, ainda incomum, de uma celebridade para estrelar a 
publicidade; em segundo lugar, uma celebridade que, apesar de brasileira, é renomada no cinema 
americano, e “escreve de Nova York” para anunciar as maravilhas do creme dental Eucalol.

Já em algumas peças publicitárias mais próximas da segunda metade do século, percebe-se 
a exposição do corpo feminino de forma mais sensual. Em um dos anúncios, há a presença de um 
casal em cena amorosa; um outro insinua a imagem de uma mulher seminua, maquiada e sorridente. 
Em ambos os anúncios supracitados a mulher é branca, de cabelos cuidadosamente penteados, 
ombros seminus e os produtos – colônia, talco e sabonete – se destinam a higienizar e a perfumar 
o corpo feminino.

Não se pode deixar de comentar a importância da marca americana Avon e, por extensão, a 
publicidade a ela vinculada que tiveram início nos anos 1950. De expressivo impacto tanto no mercado 
norte-americano quanto no Brasil, a Avon tinha como público-alvo a classe média feminina com a 
comercialização de amplo leque de produtos de perfumaria e cosméticos. Mas sua importância vai 
além: à época, quando à maioria das mulheres só restava o trabalho doméstico e não remunerado, 
a Avon inauguou uma força de trabalho feminina e um mercado possível para a mulher brasileira 
atuar, através das revendedoras Avon. Seus anúncios deixavam claro o apelo ao engajamento da 
mulher nessa nova dinâmica através de verbos imperativos (“Avon chama”; “Receba-a”) e, ainda, se 
mostravam inovadores ao apresentar mulheres negras em anúncios de cosméticos, com texto que 
evocava a diversidade física das mulheres (“Para todos os tipos de pele, haverá sempre um produto 
Avon esperando por você!”). 

A empresa americana demonstra inovar, inaugurando um novo segmento nos anos 1970: a 
publicidade de cosméticos direcionada ao público masculino de diversas faixas etárias. Em um dos 
anúncios, sem data especificada, as características estéticas remetem aos anos 1970. Nele, é possível 
observar ao menos três gerações homens de uma mesma família em torno de frascos de perfume 
com formas tradicionalmente vinculadas ao universo masculino: carros e soldado, além de frascos 
tradicionais, todos em cores ocres e sóbrias, com exceção de um dos carros, em laranja, que parece 
se direcionar ao menino, representando o público infantil. Todos são brancos, loiros, de cabelos 
lisos. Vestem roupas tradicionais em tecidos claros; um deles usa camisa e gravata. Embora seja 
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inovador, o público masculino ao qual a Avon se destina, trata-se de uma elite branca, pertencente 
às classes A ou B, representativo de um núcleo familiar tradicional. 

À mesma época, a marca Rastro lança uma linha de produtos e perfumes para o público 
masculino. Ao compararmos os anúncios da Rastro e da Avon, ambos do mesmo período, é possível 
observar que a Rastro demonstra mais ousadia ao apresentar a imagem de apenas dois homens, 
que não aparentam ser familiares, vestidos de forma casual, mas com referências estéticas da 
época. Os dois homens se tocam, sorriem, e olham de forma provocante para a câmera. O texto que 
acompanha a imagem completa a provocação e a sensualidade insinuada no anúncio: “Contatos 
irresistíveis de primeiro, segundo, terceiro ou qualquer grau”.

Assim, no século XX, as mulheres conquistam espaços expressivos no campo da luta política 
social e cultural, porém, há ainda muito caminho a ser percorrido. No que se refere ao controle do 
corpo, a sexualidade deixa de ser um tabu, mas ainda é motivo de controle, vigilância e punição, 
conforme observa Mary Del Priore: “Fumar, usar biquíni e ver Malu Mulher nesses tempos podia 
acabar em morte” (DEL PRIORE, 2011, p. 145). Violência doméstica, assassinato de mulheres 
consideradas infiéis, legítima defesa da honra ainda eram ações comuns nas últimas décadas do 
século passado. Nesse período, consolida-se a imprensa feminina como espaço de discurso voltado 
para o público feminino que nasce também como expoente mercado consumidor. A publicidade 
se mostra fator essencial de padronização e de influência no comportamento feminino, conforme 
comenta Lucia Santaella no artigo “Mulheres em tempos de modernidade líquida” (2008):

No que diz respeito à relação da mulher com a linguagem, especificamente no campo 
da comunicação e semiótica no qual me circunscrevo, um dos mais importantes fatores 
de construção das identidades femininas – com um imenso poder de influência sobre 
as mulheres, que, desde o início do século XX, cresce cada vez mais – encontra-se na 
imprensa feminina. E ela que vem proporcionando versões da feminilidade, padrões de 
moda, autoestima, autonomia e autenticidade. Foi ela que favoreceu a expansão social 
dos produtos de beleza, contribuindo para fazer da aparência uma dimensão essencial da 
identidade feminina (SANTAELLA, 2008, p. 105).

Portanto, pode-se afirmar que, comparado ao século anterior, o século XX termina com 
inegável desenvolvimento das representações de gênero na publicidade impressa de perfumes e 
cosméticos, inclusive com o surgimento de novos grupos de consumidores no mercado – o masculino, 
o infantil, a mulher negra. Porém, quanto ao século XXI, de forma geral, ainda não é possível falar 
que acompanha tal movimento na mesma velocidade. É inegável que a mulher está presente de 
forma mais explícita e sensual nas peças publicitárias. Mas quem é essa mulher representada nas 
peças publicitárias de cosméticos no século XXI? A julgar pelos anúncios das principais marcas 
nacionais, essa mulher é branca, magra, de cabelos loiros ou castanhos, tamanho médio a longo, 
veste roupas claras, está sempre sorrindo e com maquiagem discreta. Ainda que essa nova mulher 
surja de maneira diferente, não se apresentando apenas como foco do produto, mas como parte 
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do processo de construção da própria fragrância, como no anúncio recente (2014) da linha Ekos da 
marca Natura, o padrão de beleza eurocêntrico ainda é o que vigora.

Além disso, quando as peças publicitárias reproduzem casais em poses sensuais, como a 
imagem do anúncio do perfume Egeo 7 Tentações da marca O Boticário, difundida na campanha para 
o dia dos namorados de 2015, ainda se trata de um casal branco, heterossexual, com características 
estéticas e de gênero tradicionais: cabelos curtos para o homem, cabelos longos para a mulher; 
roupas formais, de cores discretas, com exceção da cinta-liga aparente e da lingerie como elementos 
femininos que remeteriam à sensualidade. Porém, a mensagem da publicidade parece falhar em 
sua tentativa de despertar no espectador o calor humano e sensual de uma data específica, ao 
reproduzir a imagem em cores frias de um casal pouco natural na cena amorosa.

Em 2005, O Boticário tenta um discurso mais ousado ao desconstruir mitos na campanha 
Contos de fada. Nela, modelos representam as tradicionais personagens Branca de Neve, Rapunzel, 
Cinderela e Chapeuzinho Vermelho de uma forma transgressora, com vestimentas modernas, 
sensuais e olhares expressivos para a câmera. Os textos que acompanham as imagens das peças 
publicitárias também demonstram caráter inovador: “Use O Boticário e ponha o lobo mau na coleira/
Use O Boticário e não deixe o dragão sair de perto”. 

No entanto, convém observar que as mulheres representadas na campanha Contos de fada 
não apresentam nada de transgressor quanto ao padrão de beleza das modelos dos anúncios: ainda 
se trata de mulheres brancas, magras, de cabelos longos lisos ou levemente ondulados. Portanto, se 
há insinuação de ruptura com um discurso publicitário feminino, o caráter transgressor não aparece 
na essência da propaganda, o que talvez explique o fato de ela não ter tido muita repercussão nem 
ter encontrado identificação no público.

Já a empresa Dove, do segmento de sabonetes, cremes e xampus, desde 2004, tenta criar 
um novo discurso publicitário a fim de se destacar em um nicho tão concorrido como o da cosmética 
feminina. Assim, a campanha “Mulheres reais” procura maior identificação no público feminino 
através da representação plural de mulheres comuns, realizando inclusive chamadas públicas para 
que qualquer mulher, em princípio, possa participar da campanha, em um sistema normalmente 
exclusivo a modelos.

O que a empresa faz, de forma perspicaz, é perceber que, na contemporaneidade, a 
publicidade tradicional e sua mulher padronizada não encontram mais respaldo no público feminino 
cada vez mais autônomo e independente. Além de cobranças em relação ao comprometimento 
ético e moral das empresas de cosméticos quanto aos meios de produção, a exemplo do boicote 
às marcas que testam produtos em animais, as mulheres se posicionam de forma plural como 
consumidoras e como receptoras do discurso publicitário. Ao determinar um padrão publicitário, 
seja de beleza, de pensamento ou de consumo para a mulher do século XXI, o discurso publicitário 
perde a chance de se aproximar das novas concepções do público feminino, que busca na atualidade 
maior posicionamento político e mais respeito ao espaço da mulher na sociedade e no mercado:
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Nos mapas desse novo imaginário feminino não cabe mais o consumo destemperado 
e indiscriminado. Quando as combinações ficam abertas a circulação, quando as opções 
privadas se fazem mais flexíveis, quando aumentam as oportunidades das escolhas 
particulares, para exprimir uma personalidade singular, uma originalidade, um gosto 
pessoal livre das formas e dos quadros convencionais, a mulher é chamada a saber o que 
quer e a tomar decisões sobre o que quer. Uma mulher que reclama pela qualidade de vida, 
que cultua a participação e a expressão, que desenvolve a paixão pela personalidade, que 
aprendeu a se olhar e a valorizar o que tem de bonito e forte, e a disfarçar o que tem de feio 
e frágil, é uma consumidora exigente, bem informada não apenas em relação a si mesma, 
quanto ao que decide comprar (SANTAELLA, 2008, p. 111).

A mudança de mentalidade alimenta transformações em diversos paradigmas, como a 
própria noção de consumo ou de beleza. Na esteira de tais questionamentos, crescem movimentos 
que interrogam o consumismo desenfreado (menos é mais), a objetificação do corpo feminino para 
desfrute masculino, a ética na produção dos bens de consumo e, ainda, põem em cena a liberdade 
de escolha sobre o uso ou não de cosméticos, como os grupos que prezam o corpo livre e natural 
em relação a pelos, cabelos e odores. Em um primeiro momento, pode parecer contraditório: 
afinal, agora em que há tantas possibilidades de consumo, eu prefiro não consumir? No entanto, tal 
comportamento apenas traduz que, como consumidoras, as mulheres amadureceram e deixaram, 
pouco a pouco, de ser tão influenciadas pela publicidade:

Mais flexíveis e menos engessadas pelas formas tradicionais de controle, são mulheres que 
elegem seus próprios valores e, enquanto duram, a eles se mantêm fiéis, porque neles se 
reconhecem. Entre esses valores sobressaem os cuidados de si, cuidados com a aparência 
e o bem-estar que estão tanto mais presentes em suas vidas quanto mais a atividade 
profissional e a vida social são bem-sucedidas. São mulheres leves, sem serem frívolas, para 
as quais reivindicar a igualdade valorativa com os homens não significa, de modo algum, 
assemelhar-se a eles, ficar parecida com eles em quaisquer de seus aspectos (SANTAELLA, 
2008, p. 110).

Nesse sentido, embora se reconheça o esforço e a perspicácia de uma campanha como 
a da empresa Dove em ampliar a identificação da mulher com sua representação na publicidade, 
percebe-se que ainda falta conteúdo e problematização num contexto complexo como a relação 
entre mulheres, corpo e sociedade. Afinal, mesmo que seja possível vislumbrar maior pluralidade 
de tipos físicos na propaganda atual, a questão da aparência, quando apresentada sem a pluralidade 
social, torna-se engessada. Assim, ao retratar mulheres que ainda são, de alguma forma, exemplos 
de papéis sociais tradicionais, a publicidade perde a chance de transgredir de fato as fronteiras dos 
estereótipos e dos preconceitos de gênero. Tal seria o caso se as peças tivessem rompido a estética 
tradicional através de seus corpos ou de sua sexualidade, como as mulheres transgênero, tatuadas, 
carecas, punks, e representantes da teia social e cultural característica do século XXI.

Diante de tais perspectivas, o que se observa é que a publicidade ainda conservadora é 
reflexo de significativa parcela do mercado consumidor que reluta em aceitar rupturas de identidade, 
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e que espera que a mídia e a publicidade reforcem os estereótipos de gênero, bem como a dualidade 
masculino versus feminino27. Dessa forma, ainda imperam parâmetros como nudez feminina 
objetificada, glorificação da juventude, padrão de beleza eurocêntrico, moda conservadora. Portanto, 
ainda que tenha sido vislumbrado ligeiro avanço na questão da sexualidade, da sustentabilidade e 
da ética (formas de produção), observa-se que há pouca ousadia nos signos visuais e verbais, exígua 
intertextualidade com outras artes, e escasso diálogo com o contexto histórico e social da época28. As 
mudanças nos paradigmas do mercado e da comunicação são lentas, impulsionadas essencialmente 
pelo novo público consumidor, formado pelas mulheres que não já se contentam em serem “belas, 
recatadas e do lar”29.
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Ange ou Démon/giveNchy: 
o Perfume e o acorde ilícito

iSabela moNKeN velloSo
claudia carvalho gaSPar cimiNo

lucaS miraNda NaScimeNto
maria rita da cuNha vaScoNceloS

leoNardo ferNaNdeS de moraeS

iNtrodução

O odor é o corpo antes do corpo30.

“Cheirar o outro é penetrar em sua intimidade e possuí-lo sem que ele saiba, inalando-o 
e incorporando-o a si” (JAQUET, 2014, p. 87). Com essas palavras a filósofa francesa Chantal Jaquet 
discorre sobre O nariz do Amor, trecho que compõe sua obra: Filosofia do odor. Nessa passagem, 
dedica-se a refletir sobre as ligações que se estabelecem entre os amantes por meio das emanações 
odoríferas, destacando-se icônicos romances, dentre os quais se podem exemplificar: Napoleão e 
Josefine, ela não poderia banhar-se antes de sua chegada; a relação entre Flaubert e Louise Collet, 
cujos pertences eram ardentemente cheirados pelo escritor na busca por presentificar a amada 
ausente. Jaquet apresenta, em seu texto, relatos de que o poeta cheirava, inclusive, as pantufas 
de Louise: “eu as respiro, elas cheiram a verbena e a um odor de ti que alimenta minha alma” 
(FLAUBERT apud JAQUET, 2014, p. 87). 

Entre todos os sentidos, o olfato parece, particularmente, muito afeito ao trânsito do 
imaginário ao terreno, do sublime ao químico, do sonho à materialidade, do desejo à carnalidade. 
A possibilidade de encontro amoroso pelo cheiro se faz tão presente no imaginário humano que 
durante vários séculos o olfato e os odores foram vistos como espaços perigosos, senão demoníacos. 
O historiador Robert Muchembled descreve em seu livro, Uma história do diabo: séculos XII-XX, a 
cólera dos moralistas franceses, no período da Contra-Reforma Católica, tanto na abordagem do 
corpo feminino, frequentemente visto como misterioso e impuro, como nas descrições relativas aos 
perigos do odor: “O perfume desprendido, como o espelho da coquete, permite ao diabo introduzir-

30 Chaumier apud Jaquet (2014, p. 88).
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se no corpo excessivamente inclinado aos desejos carnais, como é naturalmente o da mulher. O 
abuso de odores abre, assim, a porta dos infernos” (MUCHEMBLED, 2001, p. 136). 

Em seu estudo, o autor dedica-se também a refletir sobre a representação do corpo e 
dos sentidos, destacando, no imaginário europeu do século XVI, a promoção do olhar, visto como 
o sentido da intelectualidade, e a diabolização do olfato, sentido do desejo sexual e do pecado. 
Para o autor, a condição marginal do olfato concebido como campo das impurezas e do desejo, 
por vezes, coadunava-se contraditoriamente com a sublimação olfativa da matéria sexual, se forem 
considerados os materiais aromáticos aplicados nos órgãos genitais e as abordagens odoríferas de 
artistas e poetas na idealização da realidade. Segundo o autor, “o nariz dizia simultaneamente o 
prazer e o terror” (MUCHEMBLED, 2001, p. 138). 

Se no século XVI, olfato, sexo, romance, diabo e animalidade fizeram-se intercambiáveis, 
pode-se afirmar que, no mundo contemporâneo, esses termos ainda parecem dialogar, certamente, 
transformados pelas novas mitologias do século XXI, narradas tanto pela publicidade de moda 
quanto pelo seu braço forte: a publicidade da perfumaria. 

O dilema anjo ou demônio configura-se como o tema e nome da fragrância objeto desta 
análise (Ange ou Démon Le Parfum & Son Accord Illicite). O perfume foi desenvolvido para a marca 
Givenchy e lançado no mercado no ano de 2015. Trata-se de um flanker da versão Ange ou Démon 
criada no ano de 2006. A escolha da fragrância vinculou-se, entre outros fatores, à sua singularidade, na 
medida em que a inclusão de um frasco complementar, potencializador, não é uma prática frequente.

O filme publicitário desenvolvido para divulgar a fragrância será igualmente contemplado 
nesta pesquisa, considerando-se o fato de que os spots, normalmente, se revelam como espaços 
potentes para a investigação das interfaces discursivas do presente estudo: Cultura do Perfume e 
Cultura de Moda. A análise desses materiais, entretanto, será sempre desafiadora ao pesquisador:

Normalmente, o estudo desses breves filmes publicitários requer dos analistas a coragem 
de entrar na cozinha dos sentidos e experimentar leituras autônomas, sem a certeza ou a 
segurança das analogias prévias. Ler imagens ou narrativas fílmicas implica sempre expor o 
pesquisador, convocá-lo a dar voz e corpo às lentes com as quais ele frequenta o mundo, 
seus códigos, seus aromas (VELLOSO, 2015, p. 156).

Neste breve estudo, perfume, marca e filme publicitário serão considerados como corpus 
enunciativos, portadores de discursos engenhosamente entrelaçados a fim de despertar nos 
consumidores a elaboração do que, na semiótica peirceana, se define como interpretante energético 
- na constituição desses discursos, os signos são orquestrados de forma a suscitar no interator o 
desejo de ação: compra e aquisição.

Nas páginas seguintes, as estratégias discursivas serão investigadas a partir da junção do 
corpora descrito, numa abordagem interdisciplinar em que a teoria da moda encontrará os exercícios 
cênicos do spot, do figurino, do design e da perfumaria.
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giveNchy: de 1952 à coNtemPoraNeidade 

Dependo dele assim como algumas mulheres americanas 
dependem do seu psiquiatra31.

Em 21 de fevereiro de 1927, em Beauvais, nascia Hubert James Taffin de Givenchy. O futuro 
estilista francês, neto do dono de uma oficina de tapetes, começou, assim, desde cedo, seu contato 
com o mundo da moda. Sua família havia reservado a ele o curso de Direito, mas escolheu ingressar 
na escola de Belas Artes em Paris. Ao lado de vários ícones da moda, para quem elaborava produções, 
Givenchy começou a sua experiência na alta-costura e aos vinte e quatro anos inaugurou sua própria 
Maison, em 1952. A blusa Bettina, que homenageava a modelo Bettine Graziani, tornou-se, já de 
início, um sucesso da marca. Rapidamente, a casa alcançou representação em cidades como Buenos 
Aires, Roma e Zurique.

Em 1953, Hubert de Givenchy conheceu a atriz Audrey Hepburn, sua musa predileta. Em 
breve, começou a desenvolver figurinos e a produzir vestes para ela, contribuindo na construção 
das personalidades que Audrey desejava encarnar. Em 1954, o Oscar de melhor figurino foi para 
Givenchy no filme Sabrina. O perfume L’interdit da marca foi declaradamente uma homenagem à 
sua inspiradora amiga Audrey. Em 1959, a marca lançou também Monsieur Givenchy, seu primero 
perfume masculino. 

Em 1995, Hubert de Givenchy, já muito reconhecido por seu trabalho coerente e requintado, 
aposentou-se. A direção criativa da marca seguiu-se por Alexander McQueen, John Galliano, Julien 
Macdonald, Riccardo Tisci e, atualmente, o posto é assumido por Clare Waight Keller. 

O italiano Riccardo Tisci, nascido em 1974, assumiu a direção criativa da marca em 2005 e 
permaneceu até março de 2017. A opção pela estética romântica dark e sua atuação em abordagens 
libertárias e ecléticas de moda suscitaram comentários acerca da singularidade de seu trabalho. 
Hoje, a Maison Givenchy, uma das maiores grifes de alta costura francesa, atua também no prêt-à-
porter e está entre as empresas mais rentáveis do mundo.

Entre os perfumes da marca, comumente reconhecidos por sua singularidade e ousadia, 
destacam-se algumas fragrâncias que se tornaram clássicos da perfumaria do século XX: L´Interdit, 
Organza e Amarige. Já no século XXI, a marca disponibiliza, em seu site, uma vasta gama de produtos 
que contemplam não apenas o vestuário, mas acessórios, uma linha completa de beleza e cuidados 
com a pele, perfumes, maquiagens e cosméticos.

Se no início do século XX, Paul Poiret e Chanel revelaram a importância do casamento moda/
perfumaria, no século XXI este enlace tem se revelado impreterível para a sustentação econômica 
das grifes de moda internacionais. A cada ano, observamos maiores investimentos no lançamento 
de uma ampla gama de produtos de beleza vinculados a icônicas marcas como Dior, Saint – Laurent, 
Chanel e Givenchy, entre outras. 

31 Frase de Audrey Hepburn citada na obra O Fascinante mundo dos perfumes. Vol. 6. São Paulo: Planeta, s/d, p. 278.
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Ange ou Démon/ giveNchy (2006): o célebre

No âmbito da perfumaria, a escolha do nome pode ser decisiva para o sucesso ou o fracasso 
de um projeto. A decisão pelo nome pode, por vezes, demorar anos. Cabe ao nome encarnar em 
palavras uma sintaxe olfativa. Ange ou Démon, assim foi nomeada a fragrância lançada pela marca 
Givenchy, em 2006. O singular oriental floral Ange ou Démon (2006), desenvolvido pelos perfumistas 
Olivier Cresp e Jean-Pierre Bethouart, deu início a uma grande linha de flankers32. Sobre o perfume, 
o crítico Daniel Barros tece as seguintes considerações:

A Casa Givenchy sempre criou perfumes ousados e Ange ou Démon é mais um excelente 
exemplo. O lado angelical está presente nas notas de mandarina, baunilha e fava tonka, 
enquanto o lado diabólico se revela num buquê de flores mortas com um toque especiado 
e animálico. O resultado é pesado, obscuro e estranho e, por isso, polarizante. Alguns 
percebem Ange ou Démon como sensual e outros como mórbido. Curiosamente, o perfume 
foi lançado em alguns países com o nome de Ange ou Étrange – um bom nome e que não 
ofende sensibilidades religiosas (BARROS, 2015, p. 133).

Como se pode notar, o crítico explicitou de forma clara como as antíteses foram construídas 
nessa fragrância singular. Seu caráter misterioso, quase dark, mas envolvente, coadunou-se bem 
com a inscrição estética misteriosa, sombria, ousada e elegante do então recém-chegado estilista 
italiano à Maison Givenchy. 

No site Época (2016) o perfume é assim descrito:

Ange ou Démon é um perfume oriental floral, absolutamente aristocrático, surgido de 
uma combinação inédita da flor do lírio e do absoluto da madeira de carvalho. Símbolo 
da aristocracia francesa, o lírio branco transmite a pureza e inocência, em contraste com a 
potência do carvalho: a rainha das árvores.
O resultado desta união é simplesmente intrigante. As madeiras de carvalho e de palisandro, 
assim como a baunilha, alcançam seu apogeu, enriquecendo o buquê floral, que se mistura 
às notas de tomilho branco, mandarina da Calábria, essência de açafrão, orquídea maxillária, 
ylang-ylang e fava tonka. Será por acaso uma mulher sensualmente tenebrosa que nos 
enfeitiça irremediavelmente? Só ela sabe33.

O frasco de Ange ou Démon (2006) foi magistralmente concebido por Serge Mansau e com 
ele parecem dialogar todos os perfumes da linha com pontuais variações. No site Época (2016), o 
frasco é assim descrito:

O frasco de Ange ou Démon é em forma de cristal, sugere as gotas de lustres que iluminam 
castelos e palácios. Um acorde nobre e precioso que apresenta as facetas de um diamante. 

32 “Flanker: derivação de um perfume que aproveita o sucesso de um best-seller, podendo manter a identidade ou não da fragrância, 
podendo ser temporário ou permanente” (BARROS, 2015, p. 42).

33 ÉPOCA Cosméticos - Perfumaria. Disponível em: http://www.epocacosmeticos.com.br/ange-ou-demon-eau-de-parfum-givenchy-
perfume-feminino/p. Acesso em: 11 de nov. 2016.
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Claro e luminoso na base, ele escurece lentamente, finalizando em um ápice fumê.
É a dualidade entre a luz e a sombra, este segredo entre o resplendor de uma elegância 
e as atitudes da alma. Uma caixa branca e preta, distinguindo-se pela elegância e rigor 
de um contraste positivo e negativo, frequentemente utilizado na Alta Costura. A sutileza 
do seu material branco fosco contrasta com o alto relevo preto brilhante de um brasão 
octogonal.

O filme publicitário dessa versão foi objeto de análise do pesquisador Hertez Wendel de 
Camargo (2016) no artigo intitulado A composição mítica do filme publicitário. Em seu texto o autor 
destaca:

No filme, uma porta se abre e uma mulher loira, de vestido branco e portando uma máscara 
dourada, irrompe com impulsividade uma reunião social. A personagem beira a agressividade 
em seus atos. Uma festa onde todos homogeneamente trajam roupas e máscaras pretas. Sua 
entrada é acompanhada por efeitos sonoros indicativos de suspense, choque, surpresa. A 
personagem de branco, impaciente, procura por algo ou alguém. Vasculha o recinto, observa 
e é observada. Essa cadência de ações é acompanhada por sons que remetem a clarins, 
anunciando sua chegada e destacando a personagem. Um corpo estranho branco, um ponto 
de luz em meio à escuridão: ser em oposição à sombra uniforme e despersonalizada que 
as pessoas representam naquele espaço. [...] Como fêmea, no aparente impulso do cio, 
escolhe um parceiro. Revela para ele seu segredo: por baixo da máscara dourada, o anjo, 
uma máscara negra, o demônio. Um beijo sela o encontro e seus destinos, a história deve 
continuar fora da moldura televisual [...] Do início ao fim do comercial, pares de opostos são 
representados em imagens para valorar e dar sentido ao produto, construindo o significado 
a partir das polaridades anjo e demônio (CAMARGO, 2016, p. 115, grifo do autor)34.

Ange ou Démon: o Perfume e Seu acorde ilícito

Segundo uma crença espalhada entre os gregos, 
a pantera desprende um bom odor que o homem não sente, 

mas que atrai os outros animais e permite cativá-los e capturá-los35.

Transitando entre os opostos e jogando com a dualidade das sensações, a marca Givenchy 
lançou em 2015, um flanker da linha Ange ou Démon: Ange ou Démon Le Parfum & son Accord 
Illicite. Um perfume que, em sua proposta, dialoga com a ideia de desejo carnal e o despertar dos 
instintos de sedução. 

O site da marca assim o descreve:

The new perfume of carnal desire and its accord illicite Awaken your seductive instincts with 
le parfum Ange ou Démon. And for a more addictive trail, one drop of the accord on the 

34 CAMARGO, Hertez W. de. A composição mítica do filme publicitário. In: Discursos fotográficos. Disponível em: http://www.uel.br/
revistas/uel/index.php/discursosfotograficos/article/view /11929/10859. Acesso em: 11 dez. 2016.

35 JAQUET, Chantal. Filosofia do odor. Trad. Michel Jean Maurice Vicent e Maria Ângela Mársico da Fonseca Maia. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2014.
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nape of your neck will trigger the most illicit fantasies. Combine le parfum and its accord to 
create your own fragrance depending on your mood: a new experience36.

A fragrância foi desenvolvida pelos perfumistas Lucas Sieuzac e Evelyne Boulange. No site 
da Givenchy, as notas são descritas e sintetizadas: “Floriental Woody, Sambac Jasmine, Musk, Felin 
Leather Accord” (GIVENCHY, 201637).

Algo diferenciado é perceptível na proposta do perfume, deixando claro que se tratam de 
dois líquidos fragrantes e duas embalagens: o perfume e o acorde ilícito. Na linha de perfumes Ange 
ou Démon, o frasco do perfume em questão, o Ange ou Démon Le Parfum, é o que possui menor 
tamanho, é achatado e mais facetado. A cor do líquido da fragrância, rosa envelhecido, agrega 
feminilidade e mistério. Ange ou Démon Le Parfum apresenta-se em um frasco que dialoga com 
aquele da fragrância de 2006: também remete às formas facetadas de um diamante, porém mais 
ovalado em sua base, confeccionado em vidro multifacetado e transparente, revelando o líquido e 
sua cor. O consumidor, ao manusear o perfume, encontrará facetas e pontas que tornam o frasco 
sutilmente arredio, exigindo mais cuidado ao tocá-lo - ainda que todas as extremidades sejam 
muito bem lapidadas para o encontro do produto com as mãos. Nesse universo de experiência tátil 
diferenciada, os sentidos afloram. 

A estrutura da embalagem da fragrância do Accorde Illicite, por sua vez, lembra o formato 
padrão da linha de perfumes, com as múltiplas faces em linhas diagonais lapidadas, porém em 
menor tamanho e totalmente preto. O delicado frasco em miniatura, de vidro preto, contém o Accord 
Illicite que acompanha e complementa o perfume, reavivando e intensificando o proposto poder de 
sedução. Com apenas uma gota do Accord Illicite, em um novo ritual de utilização e combinação 
das fragrâncias, as notas do perfume são reativadas e intensificadas, possibilitando sua utilização 
em diferentes momentos, de acordo com o desejo de maior ou menor pungência. Esta composição, 
não usual do perfume com o intensificador, dialoga com a proposta da fragrância de identificar e 
valorizar cada uma das individualidades existentes dentre as múltiplas facetas femininas. 

A possibilidade de utilizar uma composição mais leve da fragrância atende também aos 
apelos de um consumidor nômade, a mulher que ao longo do dia assume funções diversas e deseja 
igualmente diferenciar-se em momentos especiais. As possibilidades de composição oferecidas 
pelas notas orientais amadeiradas de Ange ou Démon Le Parfum traduzem a sensualidade e a 
contemporaneidade da mulher que se divide entre o dia e a noite. 

O perfume apresenta uma composição olfativa versátil, plena de antíteses e singularidades. 
Notas frias e frescas parecem mesclar-se a uma sintaxe sólida e misteriosa de notas amadeiradas 
orientais, aquecendo, parcialmente, o buquê. O resultado se configura como uma fragrância a um 

36 GIVENCHY Ange ou Démon. Disponível em: https://www.givenchybeauty.com/ en/fragrances/ange-ou-demon-0/range_1. Acesso 
em: 11 dez. 2016.

37 GIVENCHY Ange ou Démon. Disponível em: https://www.givenchybeauty.com/en/ fragrances/ange-ou-demon-0/range_1. Acesso 
em: 11 dez. 2016.
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só tempo leve e pungente, com progressão sutil, adequando-se bem às funções diurnas e rotineiras, 
considerando-se o uso sem o Acorde Ilícito que lhe confere maior progressão e intensidade. Sua 
inscrição oriental amadeirada sinaliza também a possibilidade de uso compartilhável, ainda que a 
feminilidade da composição seja proeminente. O perfume parece encarnar a ideia de uma delicadeza 
misteriosa, sólida, com antíteses que dizem de curvas olfativas barrocas, pontualmente dramáticas e 
cênicas, mescladas a uma limpidez verticalizante, gótica, fria, mas contemporânea.

a camPaNha 

A campanha publicitária criada para o perfume tem a direção de Barnaby Roper. Simon 
Chaudoir atua como diretor de fotografia, Mikael Jansson como fotógrafo, Benjamin Bruno como 
editor de moda e estilista, e os modelos, Harvey Newton-Haydon e Kati Nescher como protagonistas. 

De origem germânica, além de representar as coleções Givenchy desde 2012, Kati Nescher 
foi a modelo escolhida por Riccardo Tisci, em pessoa, para personificar a mulher Ange ou Démon. 
Com misteriosos e felinos olhos verdes, que contrastam com a suavidade de sua pele clara e beleza 
aristocrática, Kati tornou-se a personificação da mulher ingenuamente sensual e deliberadamente 
provocante que representa o desejo de ser Ange ou Démon. O modelo britânico Harvey Newton-
Haydon, por sua vez, traz em seu currículo inúmeros trabalhos para grifes internacionais e estrelou 
campanhas de perfumes para grandes marcas. Ele é reconhecido por seu corpo tatuado, olhos verdes 
e postura altiva, sugerindo força e sedução. Seu corpo apresenta-se delineado com certa moderação 
o que lhe confere uma aparência, a um só tempo, masculina, elegante e natural. 

O spot parece possuir grandes desdobramentos e potencialidades discursivas. Nele, não 
fica nítida a realidade das cenas, isto é, podemos estar dentro de um sonho, devaneio... O enredo 
começa com as luzes do projetor e termina com um clarão luminoso. As cenas são sonoras, brilhantes, 
sobrepostas e claramente tendenciadas para o convite do desejo. 

Segundo o próprio site da marca, a cena se passa em um apartamento parisiense e 
apresenta uma mulher que, em segredo, inicia a projeção de um filme com a imagem de um homem 
misterioso, que pode ser visto apenas projetado na parede, em segundo plano, como se fosse uma 
fantasia da mulher Ange ou Démon, uma representação de seus desejos mais íntimos. 

A mulher está sentada e parece estar à espera de seu amante. A cena passa a ideia de 
que ela está em um cenário privado, realizando algo íntimo, particular. Uma troca de olhares entre 
eles dá a sensação do desejo carnal. O homem, virtualmente projetado, exibe-se para a mulher e 
a provoca, a ponto de ela reagir, indo ao seu encontro. Ela veste uma peça leve, sensual, branca e 
minimalista, semelhante a um longo vestido chemisier. 

A abertura do tecido na altura dos ombros reforça o destaque e a projeção das mangas, 
conferindo-lhe ainda mais altivez. Nos pés, uma sandália ankle strap, branca, de salto, reitera a 
soberbia, sensualidade e elegância de seu caminhar e postura assertiva. Seus cabelos soltos e não 
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alinhados conferem um ar contemporâneo, despretensioso e fluido aos olhos felinos destacados pela 
maquiagem. Nos lábios e nas unhas tons muito suaves e discretos compõem a fluidez contemporânea 
de sua visualidade marcante, forte e límpida. Um colar longo, metalizado, no formato de pimenta, 
fornece ao seu traje um símbolo fálico masculino. 

Ele, por sua vez, surge nas imagens sem camisa, revelando o seu figurino, seu corpo 
elegantemente torneado, tatuagens e olhos também felinos. Sua barba está parcialmente feita, 
contornando- lhe os lábios volumosos. No seu corpo não se destacam pelos aparentes, conferindo a 
ele uma imagem límpida ainda que numa sugestão selvagem, natural. 

Ela vai ao encontro de sua projeção e se exibe retribuindo suas provocações. A mulher, 
ao mesmo tempo em que se levanta para ir ao encontro do homem projetado, despe-se e fica 
supostamente nua. Ele continua a corresponder, como se fosse possível a eles se tocarem com 
carícias ardentes. Eles se beijam, num encontro entre virtualidade e concretude. No momento do 
encontro, com a nudez e o ápice das carícias entre o casal, há uma abertura de portas e a invasão 
de uma luz extremamente forte, que logo chama a atenção da mulher e traz a sensação de um 
flagrante. 

Quanto ao cenário, cabe destacar que a presença de poucos móveis, o teto duplo, a amplidão 
do cômodo, a sofisticada decoração das portas e paredes e o tecido diáfano que cobre o assento da 
mulher reforçam o ambiente secreto, luxuoso e misterioso do local – um apartamento parisiense?

O vídeo da campanha publicitária foi feito de forma que o envolvimento entre o casal 
transmita plena sensualidade e o desejo carnal, mesmo que aparentemente o homem exista apenas 
através de projeção – ou talvez nos sonhos daquela mulher – e que o toque não seja possível. O 
ambiente escuro, a iluminação, a sonoplastia, a disposição do mobiliário mínimo, dentre outros 
objetos e detalhes cênicos parecem facilitar o encontro virtual do casal. Os amantes demonstram, 
na junção de planos, atração mútua sinalizada pelo comportamento dos protagonistas, gestos e, 
principalmente, pela troca de olhares. 

A dualidade está presente na iluminação, no claro e escuro, no contraste entre o branco e 
o preto, no jogo entre o real e o imaginário, o sonho e fantasia, o segredo e a revelação, o desejo 
carnal e a sedução/tecnocontemporânea de um homem virtual.

O desejo claramente ligado à sexualidade é instintivo, carnal, e muito bem trabalhado. 
A protagonista guia o espectador por momentos de êxtase e o envolve. Em torno da mulher 
minimalista, o verde se destaca no olhar decidido, ela é uma caçadora e sua postura a entrega, pois, 
ao ver o outro, sua presa, a pupila dilata e o tato se insinua prazeroso. Ela sabe e vai, não há posse, 
existe sedução.

A trilha sonora foi primorosamente conduzida por Tristan Bechet38, artista que reúne, em 
seu currículo, a autoria da composição musical de inúmeros spots, de alta qualidade, que foram 
produzidos para várias grifes internacionais da indústria do luxo e da moda. Na trilha sonora, percebe-se 

38 Site do artista: tristanbechet.com.
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de início um som tribal, que se assemelha a um instrumento de sopro e é bem presente, há uma 
similitude com algo ritualístico, tal como o som de um Didgeridoo39. No ápice, a trilha é carregada de 
dramaticidade e suspense. Um sopro crescente é destinado a abrir a porta, fazendo a protagonista... 
acordar? Despretensioso, o espectador também desperta do que, certamente, faltam-lhe palavras 
para precisar. Existiu? Foi sonho? Rever o spot torna-se aí inevitável.

O vídeo do perfume Ange ou Démon Le Parfum e seu acorde ilícito parece traduzir uma 
fragrância para uma mulher forte, elegante e sofisticada e que ao mesmo tempo é capaz de se deixar 
envolver, se despir e se entregar ao homem que ela deseja. 

coNSideraçõeS fiNaiS: o buQuê e SeuS acordeS

A marca Givenchy tornou-se ao longo do tempo um sinônimo de simplicidade e sofisticação. 
Seu simbolismo encarnou-se muito bem na figura de Audrey Hepburn. Em seu texto sobre o discurso 
da marca Givenchy, a pesquisadora Sandra Ramalho e Oliveira argumenta sobre a coesão existente 
entre as imagens da residência do criador – registradas no livro Le Style Givenchy – e a estrutura 
enunciativa de sua moda:

A mistura entre fotos de objetos refinados e fotos de tecidos diáfanos, ou da residência 
majestosa com um punhado de alfinetes, transmitem que a elegância está na simplicidade; 
e os diversos closes mostram, ao mesmo tempo, detalhes e sínteses visuais. A estrutura 
acentuadamente vertical em um “buquê alto” ou a dos alfinetes é a mesma estrutura 
dominante no conjunto de sua produção visual. E é a mesma estrutura longilínea do alfinete 
e de Audrey Hepburn, ou seja, um conceito estético (OLIVEIRA, 2007, p. 108-109). 

Sobre as fragrâncias Organza e Organza Indécence, a autora também argumenta que traduzem 
a abordagem estética dos diferentes criadores que passaram pela direção criativa da Maison:

Quando John Galliano assinou a coleção de 1996, foi lançado o perfume Organza, em sintonia 
com as criações do estilista: o vidro presentifica o corpo de uma mulher, coberta por uma 
túnica grega e, na tampa, efeitos de sentido que lembram um capitel de coluna jônica ou 
uma cabeça de mulher com um penteado elaborado. Em 1997, para acompanhar o discurso 
da coleção de Alexander McQueen, foi criado um vidro baseado no mesmo conceito, mas 
apresentando várias alterações nos detalhes: surge um grande decote, deixando nu o torso 
do vidro/mulher, enquanto o vestido adquire uma espécie de capa esvoaçante, com o 
movimento determinado pelos contornos curvilíneos, extrapolando os limites do frasco. O 
perfume foi batizado de Organza Indécence. São referências explícitas à moda, por meio das 
quais o produto perfume agrega o conceito da marca, e vice-versa (OLIVEIRA, 2007, p. 106).

No âmbito do perfume e do spot de Ange ou Démon Le Parfum, a marca parece reiterar 
os atributos que a singularizam como ícone, de simplicidade e sofisticação, certamente acrescidos 
pela abordagem de Riccardo Tisci na condução estética da marca no período de lançamento da 

39 Instrumento de sopro de origem indígena australiana.
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fragrância. O figurino da mulher, límpido, minimalista, simples, mas sofisticado, atualiza o conceito 
histórico da marca, reinserindo-o na roupagem contemporânea que hoje se dá aos qualificadores 
visuais que acompanharam a casa. 

Quanto à fragrância, Ange ou Démon Le Parfum, pode-se dizer que segue, à sua maneira, 
uma trilha aberta por seu antecedente, Ange ou Démon, lançado em 2006, em relação ao qual, 
situa-se como flanker. A estética romântica dark de Riccardo Tisci que se associou à marca, unindo-a 
a seus códigos, pode ser muito bem traduzida no exímio, sombrio e sofisticado Ange ou Démon 
(2006), inteligentemente lançado após a chegada do criador à Maison. Como mencionado, na 
estética deste perfume, mandarina, baunilha e fava tonka compõem a promessa de anjo rompida 
pelas notas quentes animálicas e pelas sombras sedutoras de um buquê de flores mortas, como nos 
lembra Daniel Barros (2015).

Na estética do frasco de Ange ou Démon (2006), o misterioso negro degradê se faz presente 
e nele traços aristocráticos são também entrevistos na similitude visual com gotas de lustres que 
iluminam castelos e palácios – o formato de gota esculpido em uma das facetas do perfume pode 
também ser entrevisto através do líquido fragrante. 

O romantismo das rendas negras vem se revelar nas imagens da campanha de divulgação 
dos perfumes da linha e nas tatuagens, reais ou fictícias, aplicadas ao corpo das modelos. Na 
publicidade da linha Ange ou Démon, rendas são tornadas máscaras, por vezes, contornando os 
olhos das modelos. Elas também adornam as mãos nas cenas finais do spot de Ange ou Démon Le 
Parfum, rendas negras surgem no frasco da versão Le Secret e na pele e face das modelos, como 
a dizer da junção moda/perfumaria e seus discursos pontuados pelo romantismo dark do italiano 
Riccardo Tisci – estilista da casa no período em que o perfume foi lançado.

A trama retratada no spot faz referência ao desejo que é explorado por ambos, homem 
e mulher. Os amantes vão ao encontro um do outro, num espaço híbrido, intersticial, em que o 
virtual mescla-se ao factível em bordas imprecisas, sinalizando a inscrição da marca e do perfume 
nas sintaxes das linguagens líquidas do século XXI. 

O longo chemisier branco da protagonista parece referenciar um dos ícones Givenchy: sua 
afeição pelo traje simples e sofisticado, a camisa branca com punhos destacados. Certamente, o 
vestido da felina mulher não encarna propriamente a camisa branca com mangas largas e decote 
profundo, a Bettina Blouse, mas, certamente, permite aproximações estilísticas com esta peça 
por sua brancura, verticalidade, destaque para os punhos e decote, num traje feminino com sutis 
interfaces masculinas. O figurino da personagem funciona também como sinalizador da possível 
inscrição onírica do filme: quando se despe, o que cai sobre o chão não é mais um vestido, mas uma 
blusa branca. 

O corpo do personagem masculino também se inscreve como figurino e nele se destacam 
as tatuagens e as formas comedidas, torneadas, sugerindo certa naturalidade. Indubitavelmente, 
encarnam, ele e ela, estereótipos de beleza inscritos numa estética contemporânea e urbana. O spot 
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traduz uma visualidade tecnológica, com nuances dark, de sombra e luz, propícia ao look jovem, ao 
mistério metálico e gosto pela temática animalier de Riccardo Tisci. 

Na fragrância, Ange ou Démon Le Parfum (2015), ares mais leves chegam, trazendo notas 
mais frescas e não menos densas ou imersivas à estética Tisci/Givenchy. A orientalidade amadeirada 
abre com o frescor da tangerina, evolui para o jasmim sambac e a flor de laranjeira e se firma com uma 
densidade animálica associada ao calor do patchouli (FRAGRÂNTICA, 2006). Trata-se, certamente, 
de um cheiro contemporâneo, a um só tempo sensual e límpido, quente e frio, afeito a um devaneio 
carnal/tecnológico/mitológico. 

No filme publicitário, a poderosa, quase demoníaca, felina e sedutora mulher poderá 
guardar do anjo somente a brancura de sua veste, a delicadeza de seus traços, de seu rosto e de 
corpo. Quanto a isso, cabe destacar que a publicidade, quando se apropria das figuras míticas, 
comumente o faz a partir de uma condução simbólica fortemente estereotipada que guarda valores 
não naturais, mas culturais e ideológicos. 

O convite ao ilícito, ao frasco sombrio que potencializa a sedução, atualiza o tema demoníaco 
da fragrância, jogando com os mitos e suas antíteses, antigos aliados do discurso publicitário. Nesse 
formato enunciativo, o tempo de interlocução é curto, o desejo por diferenciar-se dos demais aos 
olhos do consumidor saturado de apelos e imagens é grande. Surgem aí possibilidades de muito 
dizer, sem nada falar, cabendo ao perfume, ao seu nome e às imagens comunicarem a vitalidade da 
marca. Com as tessituras vinculadas ao perfume, à moda e ao filme, a marca Givenchy demonstra 
estar atenta ao seu tempo e ao seu discurso, às facetas plurais de consumidoras que podem e querem 
transitar entre o permitido e o pecaminoso, a norma e o instinto, a existência e o imaginário, sem 
pecado algum, e se possível, com um elixir para exibirem suas garras e encantos nas horas secretas. 
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a Publicidade de chaNel Nº 5: 
uma hiStória de Poder e Sedução

taíSa vieira SeNa

O perfume age como uma força irresistível que se apodera inteiramentedo sujeito, ou 
como invólucro transparente que recobre o corpo e parece transfigurá-lo como o faria 

uma segunda pele, mais perfeita, mais sensível 40.

iNtrodução

O perfume, a fragrância, o cheiro, invade espaços e alcança as pessoas, enfim, não conhece 
limites, não oferece muitas possibilidades de controle sobre ele, e justamente fazendo uso destas 
atribuições, as publicidades de perfume buscam articular o estésico e as cargas emocionais para 
criar um vínculo com o consumidor e conseguir “fixar” seus aromas no papel, e nele as paixões que 
encantam.

A publicidade cria e atribui qualidades específicas ao perfume, presentificadas por meio 
de elementos como cor, forma, textura e luz; no plano da expressão e com sua correspondência no 
plano de conteúdo, levando o perfume a ser dado a ver em condições e em tipos de cena específicos 
que montam um lugar para o destinatário do anúncio. Os anúncios publicitários de perfume situam 
o sujeito que o usa em estado de alma eufórico, indicando que o usuário é levado a sentir, viver, 
experenciar os efeitos produzidos por ele. A partir desses estados de alma, observamos que o 
perfume emana pelas suas qualidades olfativas a determinação do seu fazer sobre aquele que o usa. 
Partindo desse estado de alma qualificado do sujeito, ele é transformado e adquire uma competência 
para estar no mundo, com um poder e saber que incidem na configuração do modo de presença do 
sujeito perfumado, qualificando-o com um tipo de ação sobre outro sujeito, em seu grupo social, 
tais como sedutor, conquistador, irresistível, atraente, romântico, entre outros. 

Os anúncios buscam criar uma experiência particular com o consumidor com estratégias 
de comunicação sensível, uma vez que a escolha de um produto não é apenas ditada por razões 
utilitárias ou relacionadas ao custo-benefício dos produtos, mas principalmente pelas emoções e 
estados de espírito evocados. Essas emoções e ações podem ser identificadas nos anúncios a partir 
de uma análise minuciosa sobre os seus modos de interação, como pretendemos demostrar no 
decorrer deste texto.

40 Landowski (2002, p. 145).
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PerfumeS, moda e Publicidade

Inserido no sistema de moda, o perfume passa a ser diretamente ligado ao vestuário. 
Inicialmente desenvolvido por renomados perfumistas para os criadores de alta-costura como 
produtos exclusivos para uma clientela selecionada, sendo posteriormente vendido em massa, 
visando sucesso de vendas e lucro, e se tornando um elemento de acesso a toda a mítica e glamour 
ligado a estas marcas. Segundo Lipovetsky e Roux (2005), o casamento da alta-costura com a 
indústria moderna traduz-se igualmente por seus vínculos com o perfume, que se torna elemento 
de introdução dos sujeitos no universo das marcas de luxo.

Em 1911, Paul Poiret lançou o Rosine, ligando o perfume à alta-costura, mas foi Chanel 
em 1921, com o lançamento do Chanel Nº 5, que mudou para sempre a relação da mítica do ser 
perfumado com a aura de uma grande marca. Assim, a França passou a ser reconhecida como o 
berço da perfumaria e Paris como o centro da indústria do perfume. 

Os perfumes das casas de alta-costura e prêt-à-porter estão inseridos no universo do 
luxo, que se orienta para outros desejos, para além da satisfação das necessidades materiais. Na 
dimensão imaginária construirá seu elemento essencial, o que levará a publicidade a agir de forma 
a reforçar essa dimensão, povoando os anúncios de elementos que remetem ao universo da marca, 
seu mundo de sonhos, nomeada por Semprini (2010) de “mundos possíveis”. 

Em seus estudos, Semprini (2010) introduz o conceito de “mundo possível” da marca. Isto 
se dá no contexto de sociedade dominada pelo imaterial e pelo imaginário, no qual, esse universo 
fantasioso constitui o verdadeiro conteúdo de uma marca. A imaterialidade e o imaginário tornam 
seu enunciado pertinente aos consumidores. Uma marca cujo universo de valores for claro e bem 
construído desenvolve a habilidade de ocupar um espaço no imaginário dos indivíduos. Esse espaço 
reservado da marca na mente dos consumidores é denominado por Semprini de mundos possíveis 
das marcas: 

A simples enunciação do nome da marca basta para convocar todo o mundo que lhe 
está associado e que nós chamamos “mundo possível”. Todas as grandes marcas se 
caracterizam por essa capacidade em criar um mundo que lhe e próprio e que constrói 
um verdadeiro imaginário, com seus conteúdos, seus códigos e seus valores (SEMPRINI, 
2010, p. 278).

Os mundos possíveis, presentificados nas publicidades, propõem ao indivíduo construções 
de sentido organizadas na experiência e na sensação de marca, no encontro da estimulação sensorial 
e da dimensão intelectual, uma coalisão entre o saber e o sentir (inteligível e o sensível) em uma 
unidade na qual não é mais possível separar os componentes. Esse efeito estésico está também 
bastante ligado à questão da ancoragem da marca no imaginário social, pois ele a fixa na sua época 
e nas tendências socioculturais, tornando-a mais próxima do seu público. Semprini afirma que:
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A ancoragem no imaginário social lhe permite um aprofundamento em um fragmento do 
imaginário coletivo, dos valores simbólicos que estruturam o espaço social. Pensamos, por 
exemplo, no imaginário de sedução de Chanel No 5 [...] (SEMPRINI, 2010, p. 199).

Nos simulacros construídos nas publicidades, como vimos, os mundos possíveis são a 
entrada para os sonhos dos consumidores, que, por processo de identificação, querem participar 
deles, integrando seu social por meio do uso dos produtos anunciados, dos estilos de vida, pelas 
promessas das marcas, etc.

As publicidades de perfume das casas de alta-costura e prêt-à-porter focalizam os valores 
imateriais e simbólicos, corroborando o consumo imaginário fortemente ligado à significação 
gerada em torno de uma marca e das fragrâncias. Para aumentar o poder de sedução se utilizam de 
narrativas que envolvem o enunciatário fazendo-o entrar na trama.

Embora não tenhamos analisado, pois o nosso foco é o anúncio impresso, todas as marcas 
presentes no corpus têm seus anúncios divulgados e complementados em outras mídias, como 
no site, em vídeos divulgados na TV a cabo e nos canais das marcas no YouTube, entre outros, 
explorando o universo transmidiático. Conforme Jenkins:

Uma história transmidiática se desenrola através de múltiplos suportes midiáticos, com 
cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de 
narrativa transmidiática, cada meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma história 
possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu 
universo possa ser explorado em games ou experimentado como atração de um parque de 
diversões. Cada acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja necessário ver o 
filme para gostar do game, e vice-versa. Cada produto determinado é um ponto de acesso à 
franquia como um todo (JENKINS, 2008 p. 135). 

É neste contexto que o storytelling vem ganhando espaço na propaganda. De acordo Jenkins 
(2008), storytelling consiste literalmente na partilha de uma história única e real de uma empresa 
ou de um produto, criando uma relação de proximidade entre a empresa e o cliente. Esta história 
deve ser contada em diferentes tipos de mídias, além disso, as histórias têm que ser adequadas e 
narradas de formas diferentes dependendo dos tipos de mídia em questão, mas nesta transição 
não deve ser perdido nenhum dos valores existentes na história/mito da marca. A casa Chanel, por 
exemplo, explora muito bem esta estratégia. Em suas campanhas combina tanto a aura da cidade 
de Paris como a história da própria fundadora. Semprini (2010) diz que a beleza das grandes marcas 
está na sua capacidade de identificar sua verdade, contar a sua história, levá-la a parecer boa e 
torná-la um vínculo valioso, emocional entre produtor e consumidor. 

a Narrativa comPleXa de chaNel No 5

As casas de alta-costura e prêt-à-porter, em seus anúncios de perfume, buscam falar com 
os consumidores por meio de uma “diversificação sinestésica”, ou seja, intencionam sensibilizar 
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os consumidores por uma pluralidade de canais sensoriais e não apenas visualmente. A principal 
estratégia está em manejar os elementos discursivos de modo a construir um simulacro de diálogo 
e reciprocidade, eliminando os rastros da mediação, ou seja, fazendo parecer que o que está em 
jogo é um contato direto, íntimo entre as marcas e seus interlocutores. O que se institui é o efeito 
de sentido de individualização, como se pelo anúncio, o destinador escolhesse especificamente 
aquele destinatário para chamar para uma conversa, e em última instância, para habitar seu “mundo 
possível” criado para e com ele.

A publicidade de Chanel No 5 analisada se apresenta como uma narrativa complexa com 
cinco páginas, ora com textos visuais, ora com textos sincréticos41. O anúncio da revista é parte 
complementar da campanha composta também pelo vídeo dirigido pelo cineasta e diretor francês 
Jean Pierre Jeunet42.

A publicidade está organizada em cinco páginas coloridas, dobradas em cascata a partir 
da capa dupla e da primeira página da revista Vogue nas edições de maio e novembro de 2010 
e dezembro de 2011. Tal configuração visual e tátil-espacial manipula o leitor, convidando-o a 
manuseá-lo, desdobrá-lo, desvendá-lo. Pelo gesto de tocar a superfície lisa e brilhante da revista, 
desdobrando as páginas, adentra-se no enredo, sorvendo, aos poucos, seu conteúdo, descobrindo a 
trama de sedução de Chanel No 5.

O leitor da revista participa como operador desse abrir e da sequência de atos do anúncio. 
Iniciamos abrindo a revista e visualizando a primeira página, que traz a imagem de um fundo 
preto escrito em letras brancas apenas: “No 5, << Night train>> e CHANEL”, dando indícios do que 
veremos no desdobrar das páginas. Trata-se de uma viagem em um trem noturno, ação comumente 
desenvolvida em países europeus e que no vídeo podemos ver que se trata do Expresso do Oriente. 

No que diz respeito à dimensão cromática, o fundo preto intenso, regular e brilhante 
dominante na topologia do anúncio presentifica a noite, contrasta e dá destaque ao verbal em 
branco, como uma luz que brota do fundo preto, o verbal ilumina. O branco qualifica esta noite 
como iluminada.

Desdobrando a primeira parte do anúncio, da direita para esquerda, encontra-se a imagem 
seguinte, que é o próprio perfume. A imagem tem um enquadramento médio e iluminação lateral. 
Nela mostra-se o frasco do perfume colocado sobre uma superfície de madeira, cujo conjunto reflete 
no espelho, criando um efeito de continuidade tempo-espacial. Destaca-se em primeiro plano o 
frasco do perfume e, em segundo plano, seu reflexo no espelho. O enquadramento e a disposição 
do frasco do perfume instauram-no como o sujeito da narrativa.

O cromático cria efeitos de sentido de luxuosidade e sofisticação a partir do dourado do 
líquido do perfume, dos diferentes tons de marrom da madeira, além da combinação preto e o 
branco sempre presente na marca Chanel. O rótulo inverte o cromático da página anterior, tendo 

41 Todas as imagens do anúncio podem ser visualizadas a partir de uma breve pesquisa no site google (imagens) usando como tema de 
pesquisa: publicidade Chanel Nº 5 com Audrey Tautou.

42 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6ljQDJ4EILc.
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o fundo branco e o verbal em preto. É também pelo cromático que podemos ver figurativizadas 
as notas que formam o perfume. Chanel N° 5 é considerado o primeiro grande perfume abstrato, 
em cuja composição encontra-se um aroma floral indefinido, que sobrevive à passagem do tempo, 
sendo considerado um dos perfumes mais sedutores, mesmo estando há 90 anos no mercado. Na 
transparência e no frio do cristal encontram-se figurativizações das notas refrescantes de ylang-ylang 
e neroli. Na lapidação detalhada do cristal podemos apreender o fazer e a atuação do homem, que 
figurativiza também as notas dos aldeídos sintéticos destacados, nesse que é o primeiro perfume de 
uma casa de alta-costura a ter notas sintetizadas artificialmente em laboratório. Assim como o cristal 
do frasco, as notas sintéticas foram intensamente lapidadas para criar os efeitos de atemporalidade 
e modernidade desejados por Gabriele Chanel. No branco do rótulo, o coração do frasco do perfume 
está também a nota principal do coração da fragrância que é o jasmim (também branco), que unido 
à rosa de maio intensifica o aroma floral sofisticado de Chanel N° 5. As notas de fundo amadeiradas, 
quentes e resistentes de vetiver, baunilha e sândalo estão presentes nos tons marrons da madeira. 
A força e intensidade do perfume estão figurativizadas no líquido dourado vivo e brilhante da 
fragrância. O cromático presentifica os aromas que se dão a ver na plástica do anúncio.

No plano verbal da página encontram-se as informações do rótulo do perfume. Na parte 
superior, está “No 5”, o nome que identifica o perfume. Abaixo, em destaque e ocupando quase a 
totalidade horizontal do rótulo, está a marca CHANEL, e logo em seguida, em letras menores está a 
palavra Paris, identificando a procedência do perfume. Faz ver que ele é parte do universo de Paris, 
que é a cidade do luxo e do glamour da alta-costura. O verbal reforça o vínculo do perfume e da 
marca com a cidade, e o que ela representa e intervém na adesão do contrato de fidúcia proposto. 
Por fim, mais abaixo, um pouco separado do bloco de expressões colocadas acima, em caixa alta 
está a palavra PARFUM indicando o tipo de fragrância que é encontrado nas versões Parfum, Eau de 
parfum e Eau de toilette. Parfum é a versão mais intensa, mais potente da fragrância, é o perfume na 
sua totalidade, o que reitera o modo de encenação do frasco, que se deixa ver frente e verso, como 
o sujeito da ação, responsável pelo modo de ser e sentir propalado no anúncio. 

O design do frasco é uma escolha pela geometrização feita por Coco Chanel, que queria 
romper com as linhas rebuscadas de arabescos e florais românticos prevalecentes da época. A 
opção pelas linhas geométricas indica uma busca pela limpeza e simplicidade das formas, sem ser 
simplória. Os recortes chanfrados moldam o cristal com linhas retas e puras, libertando-o das curvas 
e arabescos, tal como Chanel pretendia que as roupas fizessem no corpo feminino, que seguindo 
as mesmas linhas, empoderava as mulheres com liberdade de movimento. Chanel trouxe inovação 
e modernidade à moda feminina, valores que se perpetuam ainda hoje na marca. Podemos ligar 
os elementos de inovação e quebra de padrões com a geometrização das formas, na roupa e na 
lapidação do frasco do perfume, bem como a construção de sua fragrância com elementos sintéticos 
com os valores de modernidade e refinamento da Maison Chanel. 

Com lapidação geométrica e totalmente diferente do que se fazia até então, isto é, os 
frascos com arabescos, ramos e flores, que acompanhavam o estilo da Art Noveau, em voga na 



A publicidAde de chAnel nº 5: umA históriA de poder e sedução
Taísa Vieira sena

80PERFUME, MODA E CULTURA:
ESTUDOS REUNIDOS

ISABELA MONKEN VELLOSO 
FREDERICO BRAIDA
(ORG.)

época, Chanel No 5, ao longo de seus mais de 90 anos mudou muito pouco seu formato e, em 1959, 
foi incorporado à coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York, e foi retratado por 
Andy Warhol em um de seus quadros, o que pode ser interpretado como uma outra maneira de o 
perfume ter sido alçado ao status de celebridade.

Chanel N° 5 se tornou um dos produtos mais importantes da perfumaria do século XX, 
constituindo parte dos planos da estilista de aliar as fragrâncias ao estilo dinâmico de viver da mulher 
moderna. O frasco adquire assim uma estética e uma corporeidade de modernidade, se tornando 
um objeto colecionável e, por conseguinte, um objeto de admiração e sedução. 

Na sequência do conjunto de páginas do anúncio em pauta, tem-se a imagem que forma 
o encontro da figura feminina com o perfume (frasco), que aqui metaforiza a presença do sujeito 
masculino qualificado da trama. Observa-se que, em primeiro plano, a modelo está de costas para 
o enunciatário, e se volta para o perfume, segurando-o em uma posição que o põe em destaque. 
Assim, pela disposição espacial, apreende-se que é ele quem olha o consumidor, convocando-o para 
a imagem. A disposição figurativa dos elementos faz com que o olhar do enunciador entre nesta 
etapa do anúncio a partir da cabeça da figura feminina, seguindo pelo seu pescoço, de modo a 
acompanhar a sua inclinação do ombro até o perfume. Na composição, a mão que segura o objeto 
sente seus ângulos, sua trama, apreende sensivelmente pelo tato sua configuração formal como o 
corpo do sujeito, “o equivalente simbólico, metonímico ou metafórico do ‘Outro’ [...] estruturalmente 
a ‘nós’, enunciatários inumeráveis”, conforme defende Landowski (2002, p. 135). 

No plano mais ao fundo observa-se a parede do ambiente. Presa a ela encontra-se uma 
arandela que ilumina o perfume, com uma luz superior que estabelece uma intertextualidade com 
os modos de ser da iluminação circundante de um objeto de arte, arranjada estrategicamente para 
destacar o valor do próprio objeto. No último plano, por fim, encontra-se uma janela que dá para 
o exterior do trem e que deixa entrar a luz do luar. Essa luz, ao adentrar o ambiente, ilumina o lado 
esquerdo do rosto da modelo, fazendo refletir seus cabelos presos com certa displicência, com fios 
soltos sobre o rosto e o pescoço. A luz que incide sobre o perfume é dourada como ele, e ilumina 
a mulher, indicando pelo cromático o perfume sobre seu corpo, com destaque para seu rosto e 
pescoço. É pelo cromático que sentimos o perfume na imagem e, por ele, somos convocados a sentir 
o seu fazer. No caso, é o de tornar a modelo uma mulher sedutora e única, destacando-se no meio 
de tantas outras. A figura feminina está na sombra, obscurecida e é a luminosidade do perfume que 
age sobre ela, atribuindo, portanto, traços valorativos à sua imagem. Nesse encontro, o perfume é 
que dá competência para o actante mulher tornar-se sujeito, mas um sujeito diferenciado devido 
à competência que o perfume atribui a ela. Como já explicitado por Landowski em textualizações 
deste tipo, tem-se aí uma “experiência sensível do encontro entre sujeito e objeto [...], [tomando] a 
forma de uma súbita irrupção do sentido e do valor” (2005, p. 95).

Ao desdobrar a página seguinte, observamos como decorre a viagem na qual se protagonizou 
a paixão dos dois sujeitos, entremeada pelos traços qualificantes do ambiente, fazendo-os sentir 
juntos. Vemos uma mulher usando um vestido longo azul marinho (azul noturno) de alças finas, 
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reiterando efeitos de sofisticação, que deixam os ombros à mostra. Ela se agarra à janela e através 
dela olha para fora, para a paisagem para passar o tempo à procura daquele que a espera. A figura 
feminina se coloca em uma pose e movimento de ombros e braços para o alto, ventre e genitália 
curvados tocando a madeira. O pé levantado em direção ao perfume encena uma inquietude em 
uma relação praticamente erótica. Em sua inquietude ela não consegue aguardar o transcorrer da 
viagem em sua cabine e vai ao corredor, requintadamente decorado. Ana Claudia de Oliveira (1998) 
explica que o impulso, a inquietação que age sobre o sujeito, mais especificamente sobre o seu 
corpo como uma totalidade de sentidos apreendidos, produz tipos de ações que incidem sobre a 
sensibilidade e o estado em que o sujeito e o mundo se encontram. 

A iluminação vem de diferentes lugares: luz do luar que vem do exterior, luz superior das 
luminárias do teto, luz de frente que explora a segmentação na verticalidade e feixe de luz que vem 
da cabine pela porta aberta, e ilumina a figura feminina. Parte do frasco de Chanel No 5 está sobre 
esta mesma luz, que funciona como um elemento de ligação entre o perfume e o corpo da figura 
feminina, que com o pé posicionado para trás quase toca o frasco, de forma que a luz se torna o 
veículo da ação do perfume sobre o corpo.

O arranjo figurativo nos permite reconhecer este ambiente como um trem de luxo, a partir 
do corredor ricamente decorado com madeiras nobres, vitrais no estilo Art Decó no teto, por onde 
pendem pequenos lustres de metal dourado, cristal fosco e piso em carpete texturizado, um conjunto 
de figuras que cria um espaço requintado.

O verbal da página apresenta as informações do rótulo, assim como nas duas imagens 
anteriores, e dá destaque, no canto superior direito, ao nome do perfume, No 5, mostrando que é 
ele que dá competência para ação. É pela ação do perfume que esta mulher torna-se altiva e ganha 
poder de sedução; empoderamento que faz com que ela assuma a verticalidade, colocando-se de 
pé, pronta e ansiosa para seguir seu caminho.

Nesta parte do anúncio, podemos identificar a figura feminina como a atriz francesa 
Audrey Tautou, que no ano de 2009 viveu a própria Gabriele Chanel no filme Coco avant Chanel. O 
enunciador explora o universo do cinema para reiterar o “mundo possível” de Chanel. Ao pôr em 
seu anúncio uma atriz francesa de destaque internacional e que presentifica a figura de sua criadora 
no cinema, a casa de alta-costura expõe a modelo como um sujeito extremamente competente para 
fazer ver os atributos da marca. Eis um caso em que a imagem do sujeito midiático é utilizada como 
discurso de autoridade na publicidade, tornando o discurso veiculado mais crível e credível aos 
enunciatários. A partir das escolhas enunciativas, é propalado o universo da marca através do qual 
são desencadeados movimentos de identificação do sujeito. Landowski (2001) esclarece que é uma 
estratégia comum em publicidade usar uma personagem distinta de nós, certamente, ao menos por 
seu status, com a artimanha de ser apresentada como nosso próprio reflexo, como a emocionante 
encarnação de um destino que consiste em jamais ser ela mesma, a não ser como um outro, em 
que cada um pode ser tentado a se reconhecer, ou seja, pelos traços figurativos do mundo criado da 
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publicidade, o enunciatário desses textos não apenas adere aos discursos (marca, produto e estilos 
de vida), mas, a partir disso, também reconhece neles traços de identificação que coadunam a sua 
própria identidade. Tal identidade se pauta em escolhas subjetivas, e sua “leitura” se dá por meio de 
simulacros, quais sejam: como o eu se vê, como ele acredita que o outro o vê, etc.

Ao virarmos a última página, temos a figura da atriz Audrey Tautou refletida no vidro da 
janela do trem. Em primeiro plano, está a figura feminina olhando da esquerda para direita, para o 
frasco de perfume que está na página anterior, e em segundo plano ela aparece refletida no vidro 
da janela do trem, da direita para esquerda, olhando para frente, para o destinatário. Audrey, ou a 
própria Chanel (porque, então, metaforizada na figura feminina midiática), olha para o destinatário, 
convidando-o a olhar também para ela perfumada e senti-la. Landowski (2006) nos mostra em sua 
análise que o frasco de perfume, tocado ou simplesmente olhado, constitui para os protagonistas 
da cena o substituto, o representante metonímico óbvio daquela outra “coisa” (cf. denominação de 
Landowski) naturalmente feita para servir-lhes de traço de união e emocioná-los.

Audrey Tautou figurativiza a mulher Chanel: determinadas, cuidadosas e detalhistas, 
vestem-se com apuro, bom gosto e elegância, buscando sempre a harmonia na simetria, no controle 
e simplicidade, como a própria Coco. Uma mulher elegante e refinada que é empoderada pela ação 
do perfume: com ele, ela ganha poder de sedução, mas também a altivez, o poder de estar pronta 
para atuar no mundo como uma mulher Chanel, envolta pelos valores da marca. São elementos que 
marcam o mundo de elegância e simplicidade e luxo da marca e que também podem ser vistos no 
frasco do perfume, o primeiro perfume feminino a ter formato quadrado. “Poder, luxo e elegância 
são associados às linhas retas, consideradas ‘clássicas’ e geralmente utilizadas no design de frascos 
de colônias masculinas, mas há exceções, como o frasco do perfume Chanel No 5” (HALLAWELL, 
2009, p. 72).

coNSideraçõeS fiNaiS

Com esse simulacro da mulher Chanel a marca produz um enunciado narrativo, projetando 
uma construção imaginária que põe em cena um universo de valores em alternância do mundo 
vivido pela leitora. O que Semprini (1995) nomeia como “mundos possíveis”, ou seja, qualquer 
mundo proposto, no qual todos têm em comum seu caráter de sugestão aberta, em que se convida o 
destinatário a adotar um papel ou a ocupar um lugar neste mundo, aderindo a ele. A construção deste 
simulacro é cognitiva e anterior ao programa narrativo de manipulação proposto no enunciado, pois 
primeiro o sujeito de vontade se projeta no simulacro para só então, sensibilizado por ele aceitar ou 
não o contrato nele implícito. A adesão aos valores da marca resulta então, acatamento do contrato 
proposto ao destinatário. 

A semiose da publicidade instaura diversas figuras de luxo e sofisticação, presentes na 
decoração do trem, elegância e refinamento observados na simplicidade do traje da figura feminina, 
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poder de sedução na presença do perfume e da mulher competencializada por ele. Observamos 
também figuras de sensualidade no pescoço e nos ombros nus, e no olhar sedutor da mulher. Os 
sentimentos apresentados por ela são de paixão e ansiedade pelo encontro que está por acontecer. 
Todas essas figuras podem ser incluídas em dois conjuntos mais abrangentes, que constituem os 
dois principais temas tratados no anúncio: luxo e poder de sedução.

O público consumidor do tradicional Chanel Nº 5 se identifica com as representações que 
marcaram a personalidade da estilista (Coco Chanel), ou seja, está interessado em identificar-se 
com a elegância e discrição sem perder em ousadia. Além disso, procura também demonstrar, 
sobretudo, o bom gosto que a marca estabelece. Tais traços são constituintes de um certo estilo 
de vida, representados pelos simulacros que orientam os modos de o sujeito ser e estar no mundo. 

Concluindo, a publicidade analisada faz uso de recursos sensíveis e inteligíveis para oferecer, 
pelo prazer dos olhos, corpos de papel (desejantes e desejáveis) em uma realidade visual, com seu 
arranjo estético capaz de impor uma presença sedutora, nos fazendo sentir esteticamente o sentido 
dos valores conferidos ao perfume e marcas ali presentificadas, inserindo-nos em seus “mundos 
possíveis”. Este processo de identificação de elementos para construção de uma identidade do 
sujeito se aproxima àquela sugerida pela marca. Pelo olhar e sentir os simulacros ali arquitetados a 
publicidade nos “faz ser” ao apreciá-la. 
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cartaS Na meSa: aS SemioSeS 
de Jeu d’amor KeNzo

cláudia carvalho gaSPar cimiNo
iSabela moNKeN velloSo

Paloma da coSta ferreira
WâNia lúcia giordaNo baptista

WaNeSSa doSe bittar
moNaliza aParecida de Paula

iNtrodução: o Jogo da vida

Grandes histórias começam com pequenos estímulos. Ele havia chegado há pouco tempo 
em Paris, quando, um dia, decidiu levar seus croquis para serem vistos na loja de Louis Féraud. 
Quem o atendeu: a esposa do famoso criador. Saiu de lá com cinco croquis vendidos (PACCE, 2016). 
As histórias de sucesso parecem dizer sempre do encontro entre duas estrelas: as que brilham e as 
que sabem, com maestria, reconhecer quando a luz se difere. De fato, a vidente que um dia disse a 
Kenzo que ele seria mundialmente conhecido não errou ao anunciar tal predição.

Nascido em 1939, na cidade de Himeji, província japonesa de Hyogo, Kenzo Takada teve 
sua origem em uma tradicional família de hoteleiros. Aos dezoito anos, influenciado pelo desejo de 
seus pais, ingressou em uma Universidade de Kobe para estudar literatura. Porém, sua história de 
sucesso iniciou quando, insatisfeito, abandonou o curso e matriculou-se em design na tradicional 
Bunka Fashion College em Tóquio, tornando-se, na época, um dos primeiros homens a serem ali 
admitidos. Sua primeira conquista ocorreu, em 1960, quando ganhou o conceituado prêmio Soen 
da revista de mesmo nome, publicada pela Bunka Fashion College (PACCE, 2016). Kenzo já começara 
a demonstrar os primeiros sinais de seu espírito inovador, o que posteriormente seria confirmado 
pela maneira pouco convencional do criador se expressar através da moda.

Após o término do curso de design, Takada trabalhou como estilista em uma loja de 
departamentos de Tóquio, Sanai, e por um rápido período se manteve no Japão antes de se mudar 
para Paris, cidade na qual levou algum tempo para se estabelecer. O jovem Kenzo, formado na 
prestigiada escola de Bunka, não se furtou a buscar caminhos e, quando não os encontrou, soube 
criá-los. Usando uma “destreza artística e estética multiculturalista, que viria a definir a marca Kenzo” 
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(ZUPANOSKA, 2015), o florescente designer abusou da criatividade, misturando diversos materiais 
em suas criações. Foi uma jogada ousada.

As revolucionárias roupas do estilista francês André Courrèges serviram de inspiração 
para uma série de trinta desenhos feitos por Takada, cinco dos quais foram aceitos pelo artista 
e também estilista francês Louis Féraud43. Nos anos seguintes, Kenzo trabalhou para várias lojas 
de departamento. Em 1970, abriu sua primeira butique, a Jungle Jap, que funcionava na Galeria 
Vivienne e oferecia conceitos simples, práticos e vestíveis. O estilo diferente imediatamente atraiu a 
atenção de modelos e criadores de tendências, transformando a história do criador e introduzindo 
sua marca na moda.

A partir de então, da capa da revista Elle para o alcance do sucesso, o caminho foi inevitável. 
Em 1971, Kenzo apresentou suas coleções em Nova Iorque e Tóquio. No ano seguinte, ganhou o 
prêmio Fashion Editor Club of Japan’s Prize (DUDBRIDGE, 2016). Seus modelos ganharam destaque na 
revista Vogue americana. Seus vestidos e suas criações com formas pouco estruturadas, jardineiras 
de tamanho exagerado, cavas alargadas, foram citados nas publicações como as novidades da moda 
parisiense.

O estilista japonês, amante do multiculturalismo e da estética japonesa e chinesa, destacou-
se como um dos principais estilistas a inaugurarem a prática dos desfiles-shows, convidando, não 
apenas modelos, mas atrizes famosas para desfilarem suas peças, dançando, fumando, ou realizando 
breves performances. Kenzo abraçou seu tempo, sem nele esconder-se; participou ativamente dos 
acordos e tessituras entre estilistas que constituíam, em Paris, as expressões mais efusivas das 
semanas do prêt-à-porter, como nos revela Lilian Pacce:

A partir de 73, Kenzo fez um desfile coletivo com Dorothée Bis e Chantal Thomass. Esse foi 
o embrião da semana de prêt-à-porter. A partir de 1975, o trio se uniu a Yves Saint Laurent, 
Dior, Ungaro, Givenchy, Sonia Rykiel e Chloé (na época com Karl Lagerfeld) e a Semana de 
Moda de Paris começou a existir como é hoje, com o calendário de desfiles organizado e 
unido em alguns dias (PACCE, 2016, grifos do original).

Em uma época em que a moda parisiense era dominada por valores clássicos e institucionais, 
o japonês Kenzo Takada alterou o código pré-estabelecido da alta costura, quebrando as regras do 
jogo de maneira inovadora. O estilo Kenzo baseava-se em formas não estruturadas, introduzindo o 
conceito de volume e liberdade de movimento, o que garantia o espírito livre das roupas. Usando 
mangas e cavas mais largas, suas criações moldavam volumes, usavam múltiplas cores, estampas e 
sobreposições. Com o olhar aguçado para cores vivas, padrões ecléticos e multiculturais, incorporou 
à moda um senso de alegria e admiração que se destaca até os dias atuais. Kenzo soube usar com 
maestria as cartas do jogo que tinha em mãos e definir cada passo de sua vida no caminho do 
sucesso.

43 FIBRE2FASHION Magazine. Disponível em: http://fashiongear.fibre2fashion.com/brand-story/kenzo/about-the-founder.asp. Acesso 
em: 26 dez. 2016.
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Em 1993, a marca foi comprada pela LVMH44, empresa francesa de bens de luxo. Kenzo 
Takada anunciou sua aposentadoria em 1999, deixando seus assistentes responsáveis pela casa de 
moda, que sempre manteve o espírito inovador, revolucionário e vibrante do seu criador. O estilista 
japonês soube utilizar-se das referências à sua cultura natal, realizando os hibridismos necessários 
às novas linguagens do design. O Japão, historicamente, estabeleceu-se como um terreno fértil ao 
desenvolvimento de uma cultura material fortemente vinculada ao design contemporâneo.

algumaS cartaS deSSe Jogo: oS PerfumeS KeNzo

No universo Kenzo, não poderiam deixar de existir os perfumes. Curingas da marca, os 
perfumes incorporam a imagem do criador e se apresentam como essenciais para o sucesso e 
divulgação da Maison.

A história da marca na perfumaria se inicia em 1988, com o perfume Kenzo de Kenzo: “Uma 
flor sobre uma pedra… Natureza, poesia, desvio sorridente, ‘KENZO, ça sent beau’. Toda a essência 
da marca está já aqui contida”45. A fragrância do perfume, desenvolvida por Françoise Caron, cria 
um buquê de flores, néctar florido de magnólia, gardênia, tuberosa, ylang-ylang, rosa e jasmim, com 
notas frutadas de ameixa e pêssego, de madeiras, de musgo e doçuras de baunilha, almiscaradas e 
irisadas. O design do frasco tem a assinatura de Serge Mansau e apresenta-se em vidro transparente, 
como se fosse uma pedra polida pelas ondas e onde aparecem inscritos delicados ramos de 
laranjeira, dando origem à tampa, que surge na forma de uma flor. Na embalagem, a folha verde 
transmite a serenidade e o prazer de viver. Segundo o site Kenzo, o universo criativo e a inspiração 
do perfume são assim definidos: “Era uma vez… o primeiro perfume de Kenzo. O jardim secreto, 
terno e poético, de um criador que ama incondicionalmente as flores. Todo espírito de KENZO neste 
primeiro perfume poético”46.

No ano de 1991, a marca cria seu primeiro perfume do gênero masculino, o Kenzo Homme, 
um aromático floral masculino, assinado por Christian Mathieu. A fragrância possui notas tonificantes 
e marcantes da menta e do cardamomo, revelando um coração marinho e os amadeirados, sândalo, 
âmbar, almíscar, bálsamo de abeto, musgo de carvalho, vetiver, cedro e ládano como notas de fundo. 
Um perfume que brinda a liberdade e usa o oceano como metáfora, um espaço livre e sem fronteiras. 
A inspiração aparece assim descrita no site da marca: “Perfume de um criador reconhecido por todos, 
perfume precursor, único e atemporal, KENZO HOMME é um clássico. Construído em torno da água 
e do bambu azul, inspira-se no mundo inteiro e torna mais próximos os horizontes longínquos”47.

44 Louis Vuitton Möet Hennessey.
45 KENZO, ça sent beau (que em português se traduz por cheira bem). Disponível em: http://www.kenzoparfums.com/pt/kenzo-story/

primeira-fragrancia. Acesso em: 27 dez. 2016.
46 Disponível em: http://www.kenzoparfums.com/pt/collection-perfumes-de-mulher/ca-sent-beau#eau-de-parfum. Acesso em: 27 

dez. 2016.
47 Disponível em: http://www.kenzoparfums.com/pt/collection-perfumes-de-homem/kenzo-homme. Acesso em: 27 dez. 2016.
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O perfume Kenzo Jungle surgiu em 1996, um oriental especiado feminino, assinado por 
Dominique Ropion. Em sua preparação foram utilizados condimentos aromáticos como cardamomo, 
alcaravia, cravo-da-índia, manga, tangerina, baunilha e patchouli, resultando em um cheiro new 
age, segundo a campanha publicitária. Um perfume floral que tem início com sabor de especiarias. 
Depois, as notas de coração são o heliotrópio, o goivo e a manga; e as notas de fundo são ylang-
ylang, alcaçuz, patchouli e baunilha. Inspirado no reino animal, o frasco do perfume é adornado 
com um elefante, que para Kenzo representa o rei da selva. O perfume nos convida a conhecer 
a exuberância e a força da natureza, como nos apresenta o site: “Audácia, sempre audácia. Uma 
fragrância inesperada, forte, apimentada, e aqueles elefantes dourados que ficam na memória... 
KENZO Parfums ajuda a surpreender e a estar onde menos se espera”48.

Nos anos 2000, a Maison lançou o icônico e mais vendido perfume da marca, o Flower by 
Kenzo, que se encaixa na família do oriental floral feminino e foi assinado por Alberto Morillas. Um 
verdadeiro marco na história da perfumaria, trata-se de uma fragrância sensual, oriunda de um 
equilíbrio sutil e que envolve três acordes: um acorde floral, o acorde atalcado e o acorde vibrante. 
No site Kenzo, a descrição da composição: “Rosa, violeta e espinheiro-alvar assinam o acorde floral; 
baunilha, almíscares brancos e oppoponax criam o acorde atalcado; bagas rosas e incenso, o acorde 
vibrante”. A inspiração e o design surgem da papoula, uma flor singular e atemporal: “Uma flor 
na cidade, forte e frágil, singular. A papoula não tem aroma. Kenzo criou o seu perfume. Um floral 
atalcado, com assinatura inimitável. FLOWER BY KENZO tem uma repercussão mundial”49.

O frasco, também desenvolvido pelo designer e escultor Serge Mansau, tem a forma 
longilínea e levemente curvada, podendo se associar ao próprio caule da papoula, cujo formato é 
fino e alongado.

Em sua marca, Kenzo une conhecimentos da cultura milenar japonesa a outras diversidades 
culturais, entre eles, o zenbudismo, a filosofia representada pelo Ki, transformando suas criações em 
uma filosofia de vida, cuidado associado a sensações e prazer. Além dos perfumes, a linha de cremes 
de tratamento KenzoKi foi criada em 2001 e baseia-se nestes princípios:

Kenzoki nasceu da vontade de ver os cuidados cutâneos por um prisma diferente. Um 
cuidado positivo que combina eficácia com prazer. Plantas provenientes da Ásia, fórmulas 
ultra avançadas, texturas, perfumes, cores, em sensações que nos proporcionam uma pele 
bela de ver, macia ao toque e de aroma inebriante. Uma linha benéfica e sensorial, na qual 
cada gesto de cuidado se transforma num momento de felicidade. Kenzoki, cuidados com 
sensações50.

As criações olfativas continuaram e, em 2006, lançou-se a fragrância Kenzo Amour, um 
perfume oriental feminino, assinado por Daphne Bugey e Olivier Cresp. Na composição olfativa 

48 Disponível em: http://www.kenzoparfums.com/pt/kenzo-story/musa-eurasia-e-elefantes. Acesso em: 27 dez. 2016.
49 Disponível em: http://www.kenzoparfums.com/pt/kenzo-story/eclosao. Acesso em: 27 dez. 2016.
50 Disponível em: http://www.kenzoparfums.com/pt/collection-kenzoki. Acesso em: 27 dez. 2016.
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incluem-se flores de cerejeira e de frangipana, madeiras, incenso, thanaka, arroz, chá branco 
e um toque de baunilha. No Cabaret Sauvage, em Paris, um concerto de Coco Rosie celebra o 
lançamento de KENZO AMOUR. Um perfume que conta a beleza doce e poética de uma viagem a 
dois à Ásia51.

Em 2011, Kenzo Takada assinou uma coleção de utilitários domésticos, em parceria com a 
revista Caras, o que deu uma visibilidade maior ao criador. Nesse ano, sua marca firmou parceria 
com a Avon para o perfume Life by Kenzo Takada, que começou a ser vendido pela mesma empresa 
em novembro. 

Em 2014, a marca lançou o perfume alvo de nossa pesquisa, o Jeu d’Amour, um floral frutal 
feminino, que possui notas de topo com tangerina, chá e romã; tuberosa e frísia como notas de 
coração, em notas de um fundo sensual de sândalo e almíscares. Sobre a fragrância, o site oficial da 
marca assim a apresenta: “Essência de feminilidade, concentrado de sensualidade, a nova fragrância 
KENZO JEU d’AMOUR explora todas as facetas do jogo amoroso”52.

E completa, ainda, que o perfume é “um hino alegre de sedução que faz você querer entrar 
no jogo”53. 

Prepare-se, a partida vai começar!

Jogo de amor: NuNca Se eStar oNde Se eSPera

Jeau d’Amour, assim foi nomeada a fragrância floral frutal lançada pela marca Kenzo no ano de 
2014. Nesse perfume, os olhares apressados por ver, as línguas afoitas por nomear ficariam igualmente 
frustrados, ou melhor, surpreendidos. Para uma fragrância que convida ao jogo do amor, poder-se-ia 
esperar, segundo o senso comum, uma fragrância de cor intensa, avermelhada, quente, especiada, 
com notas animálicas muito expressivas, ou um perfume oriental, com intensa e sedutora projeção. 

Em Kenzo, a partida espera mais dos jogadores. Aqui, como em quase toda a linha de 
perfumes Kenzo, o lugar comum parece não ter vez. Nesse jogo, até mesmo a roupagem tradicional 
dos florais desfila uma nova elegância, despretensiosa e sutil. Nesse encontro amistoso, inesperado, 
pois discreto, da fragrância com a pele, desfilam notas de tangerina, chá e romã, no corpo, “tuberosa 
e frísia assinam um coração floral ultra feminino” (KENZO, 2016). Fecham o buquê notas sutis de 
sândalo e almíscares. A fragrância foi elaborada a quatro mãos, por dois narizes (FRAGRANTICA, 
2016), e olhos de linces: Daphne Bugey e Christophe Raynaud, ambos com um vasto currículo de 
produções, perfumistas do gigante suíço Firmenich. 

O frasco minimalista, contemporâneo e luminoso, num tom que lembra o encontro do rosa 
seco com o dourado, foi concebido pelo designer industrial canadense de bens de luxo, Karim Rashid. 

51 Disponível em: http://www.kenzoparfums.com/pt/kenzo-story/viagem-de-amor. Acesso em: 27 dez. 2016.
52 Disponível em: http://www.kenzoparfums.com/pt/kenzo-story/kenzo-jeu-damour Acesso em: 27 dez. 2016.
53 Disponível em: http://www.kenzoparfums.com/pt/kenzo-story/kenzo-jeu-damour Acesso em: 27 dez. 2016.
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A tampa transparente e límpida com acabamento tal qual um corte diagonal, coaduna-se com todo 
o frasco onde há o predomínio de formas verticalizadas e curvilíneas, envoltas pelo degradê rosáceo 
perolado. Na extremidade esquerda, a inscrição com fontes gráficas límpidas e precisas em cor 
marrom do logotipo: Kenzo. 

Na embalagem que envolve o frasco, as imagens multifacetadas, da boca vermelha, dos 
cabelos e do colo da atriz Louise Bourgain convidam o consumidor a rodear a caixa na busca pelo 
lado principal frontal - não há como precisá-lo num primeiro olhar; onde há jogo há mistério.

Descobrir a melhor jogada faz parte desse mistério.
O convite parece ser: sorria, flerte, surpreenda, seduza, jogue e reinvente. Jeu d’Amour traz 

em sua composição olfativa uma roupagem sutilmente sedutora. As facetas do jogo são traduzidas 
na campanha publicitária do perfume, cuja produção ficou a cargo do diretor de criação da marca, 
Patrick Guedj54, e teve grande influência de suas experiências como cineasta, fotógrafo, escritor e 
viajante. Patrick foi o responsável por idealizar a história da fragrância e dar sentido a toda produção 
tangível da experiência de uso e envolvimento com o perfume cativante, sensual, que eterniza a 
essência da marca ultra feminina.

Segundo Patrick Guedj, o processo de criação começa com a história que se quer contar, 
seguido de seus elementos icônicos e por último, a elaboração da fragrância que enriquece a 
atmosfera da história que se deseja compartilhar. Este cuidado com a criação observa-se na produção 
técnica de cada detalhe referente ao perfume Jeu d’Amour, apresentado em campanha publicitária 
com a atriz protagonista Louise Bourgoin55 e Adrien Brunier56, produzida em abril de 2013, na cidade 
de Havana em Cuba. 

Um lugar singular, com a forte presença de um “passado”, refletindo um cenário instigante 
para o encontro de um jovem, elegante e sedutor casal, em uma casa noturna, ao som musical do 
gênero alternativo Indie Taurobolium, música composta pelo artista Devendra Banhart57, na qual se 
afirma o que se pode ver em cena: o arrebatador desejo.

O site Kenzo apresenta o universo de inspiração para o perfume: “[Reinventar o amor] 
Brincar, sorrir, seduzir, Provocar, Surpreender… O amor é uma aposta. A sedução, um jogo de cartas. 
Nunca estar onde ele espera, para melhor o seduzir”58.

54 Patrick Guedj ingressou como diretor de criação da marca Kenzo em 2002 e já havia trabalhado para a marca Lancôme. O método de 
seu processo de criação pode ser identificado na entrevista realizada pelo site: http://www.lilianpacce.com.br/beleza/patrick-guedj-
kenzo-madly/. Acesso em: 09 dez. 2016. 

55 Ariane Bourgoin, mais conhecida como Louise Bourgoin, nasceu em 28 de novembro de 1981, em Vannes – França. É uma atriz, 
modelo e apresentadora de televisão francesa, conhecida pela personagem Adèle Blanc-Sec no filme Les aventures extraordinaires 
d'Adèle Blanc-Sec, pelo qual recebeu uma indicação ao Prêmio César de Melhor Atriz Revelação.

56 Adrien Brunier nasceu em 27 de agosto de 1986, em Bordeaux-França. É modelo de editoriais e anúncios.

57 Devendra Banhart nasceu em 30 de maio de 1981, é um cantor e compositor norte-americano. Nascido em Houston, Texas, e criado 
na Venezuela, é um dos principais artistas do movimento folk psicodélico.

58 Disponível em: http://www.kenzoparfums.com/pt/collection-perfumes-de-mulher/kenzo-jeu-damour#o-universo. Acesso em: 27 
dez. 2016.
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No vídeo publicitário59, que tem a duração de um minuto, Louise Bourgoin, uma sensual e 
elegante mulher, entra por um portão enigmático, às escuras, ao que parece ser um bar/cassino, em 
Havana. O lugar parece congelado no tempo, e esse é um local perfeito para o encontro de Louise e 
seu amante. O casal se aproxima com palavras íntimas, em um clima de sedução. Tudo é um jogo. Eles 
iniciam um jogo de pôquer aberto60. Louise parte as cartas e Adrien Brunier começa sua jogada de 
sorte com estratégia e observação. Durante o jogo aparecem em cena elementos conceituais como 
o batom vermelho na boca de Louise Bourgoin, a luz, a pena rosa e o belo par de sapatos vermelhos, 
de salto alto, todos dialogando com um intenso jogo de sedução e desejo. O jogo do amor tem início 
explorando o preto do vestido da atriz, exalando mistério, poder, autoridade e confiança. 

O amor, a sedução, assim como nas cartas, um jogo. Com uma trinca de três, há uma 
troca de olhares: a primeira peça é perdida. As peças aos poucos saem de cena, primeiramente, 
os brincos, seguido dos palitos de cabelo e dos scarpins vermelhos. Todos ao redor começam a ser 
envolvidos pela sensualidade. Uma pena leve suaviza o gélido olhar da predadora. Louise aponta 
a pena, delicada e sedutora, indicando que o parceiro remova a gravata e em seguida, a camisa. O 
ambiente é tomado pelo odor do amor.

Um Jeu d’Amour em Havana:

[Ter as cartas na mão.] Uma mesa para dois, luzes coadas, o ruído das cartas jogadas. Uma 
troca de olhares, um sorriso reprimido para melhor fingir que se está a fazer bluff. Ela, a 
Rainha de Copas. Ele, o Ás dos Ases. O jogo pode começar. Um novo JEU d’AMOUR com a 
assinatura KENZO61.

O vestido preto, elegante e sensual usado por Louise, é supostamente despido, quando a 
atriz vira o jogo, a cena escurece, e ao som de Afaste-me do mal 62, tudo sai de cena e o perfume 
torna-se o foco principal.

Assim, entre poucas jogadas, Adrien se realiza no jogo e ganha da (a) mulher Kenzo Jeu 
d’Amour, sendo possível refletir cada experiência conceitual da fragrância: o humor, a aposta, a 
feminilidade e a sedução incorporada em ações que, na sequência, apresentam Jeu d’Amour da 
marca Kenzo: “O jogo do amor”. 

fiNal do Jogo: QuebraNdo aS regraS

Desde o início de sua criação, a marca Kenzo parece traduzir, com sutileza, a ideia de 
inovação. Um olhar diferenciado, possivelmente inspirado em seu criador, singulariza os lançamentos 

59 Disponível em: http://www.kenzoparfums.com/pt/collection-perfumes-de-mulher/kenzo-jeu-damour#filme. Acesso em: 27 dez. 
2016.

60  Jogo originário da França. Disponível em: http://jogosdecartas.hut.com.br/poquer/. Acesso em: 27 dez. 2016.
61 Disponível em: http://www.kenzoparfums.com/pt/collection-perfumes-de-mulher/kenzo-jeu-damour#um-. Acesso em: 27 dez. 

2016.
62 Keep me from the evil.
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da marca em sua procura por novos conceitos. O estilista renova, quebrando as regras. Em Kenzo, 
como já foi dito, a partida espera mais dos jogadores. “O mundo é belo… A frase preferida de Kenzo 
ressoa há mais de 20 anos nas suas criações. Uma afirmação. Um sonho um pouco louco, que a 
marca persegue com um olhar poético e desalinhado sobre o mundo”63.

No jogo da vida, ou do amor, a regra é não se submeter a nenhuma regra. Tudo é possível 
quando se entra nesse jogo, no qual ganhar ou perder, muitas vezes, se confundem. E a perda de 
hoje pode significar a vitória de amanhã.

A tradução semiótica em Kenzo Jeu d’Amour demonstra esta visão em cada um de seus 
detalhes. Desde o frasco do perfume ao seu design e cor; dos protagonistas selecionados para 
campanha publicitária da fragrância ao filme publicitário, sua trilha sonora e o universo da história 
para a divulgação do perfume. 

“Eu não consigo ficar longe do mal64”, assim se inicia o jogo da sedução da fragrância Kenzo 
Jeu d’Amour. O clima é reforçado pelo fragmento musical retirado da composição do artista Devendra 
Banhart, cuja tradução significa:

Tanto desejo resta em mim
Tanta perversão que você não pode ver
Tanto desejo resta em mim
Tanta malignidade que você não pode ver65

Através dos elementos icônicos do filme, a ideia do que se quer passar vai, aos poucos, 
sendo reforçada. O próprio ambiente, misterioso e enigmático, sugere uma sensação de “ambiente 
proibido”, de se estar correndo um risco. 

A personagem principal do filme, a atriz Louise Bougoin, foi a escolhida “para encarnar o 
novo jogo amoroso de assinatura KENZO”, segundo a descrição encontrada no próprio site, devido 
“a sua personalidade divertida e desalinhada, o seu ar francês e o sentido desarmante com que se ri 
de si própria”66, que ajudam a fazer, dela, a jogadora ideal para representar o perfume Jeu d’Amour.

Adrien Brunier, o personagem masculino, também aparece reforçando uma imagem 
elegante, porém desalinhada, com a barba por fazer, o olhar intenso e enigmático. O clima é de 
puro desejo e sedução. Os objetos perdidos, como os brincos, os palitos de cabelo, os scarpins 
vermelhos, a gravata e a camisa, fazem parte de uma evolução para uma possível perda ou vitória e 
representam o despir-se para o final. 

A oscilação da lâmpada de luz sobre a mesa e o movimento de vai e vem da luminária 
parecem dar lugar ao movimento sutil de cada jogador e ao momento de cada jogada. Existe suspense 
e tensão. As cartas tocam os lábios e a pele, sugerindo o toque que as mãos ainda não podem fazer. 

63 Disponível em: http://www.kenzoparfums.com/pt/kenzo-story?category=31. Acesso em: 27 dez. 2016.
64 I can’t keep myself from evil.
65 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-0-rvHM0P2U. Acesso em: 09 dez. 2016.
66 Disponível em: http://www.kenzoparfums.com/pt/collection-perfumes-de-mulher/kenzo-jeu-damour#protagonistas. Acesso em: 27 

dez. 2016.
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Kenzo nos traz uma atriz francesa, aparentemente desconhecida, porém elegantemente 
sensual e bela. O blefe, o andar, o comportamento em geral da moça é de uma verdadeira dama. 
Mas que está disposta a tudo por seu amor, inclusive arriscar-se num jogo de cartas em que o final 
cabe ao espectador idealizar: comprar o perfume e conquistar a elegância e a sedução de Louise.

A sedução é um jogo. E o strip poker, um jogo masculino. Nada melhor do que jogar o jogo 
“dele”. Mas seduzir não é trapacear. A ousadia está em desafiar o sedutor em seu próprio campo 
por uma declaração de sensualidade, requintada e arrojada, sem perder a essência da feminilidade. 
Ela confiante, lábios generosamente tentadores, se atreve a correr o risco. Se a sedução é um jogo, 
Kenzo Jeu d’Amour se atreve a quebrar as regras. Fragrância, embalagem, frasco e filme teceram 
juntos a narrativa de um mesmo código: o da sedução sem estridência, sem que se possa definir 
quem domina ou é dominado. 

O xeque-mate, assim, parece estar nos signos que, tal como as cartas e as roupas, se 
desprendem e se esvaem, deixando, na sedução da sutileza ou nas narrativas da inteligência - 
revestida de impertinência - marcas no imaginário: Kenzo Jeu d’Amour.
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o chamado, Peça Publicitária 
de old SPice: traJeS de ceNa 
Para machoS?

fauSto viaNa

iNtrodução

Um comercial de perfume normalmente revela o desejo de captar o essencial, a poesia, a 
força e o espírito da fragrância. Um bom exemplo é o Dolce Gabbana Rosa Excelsa, peça publicitária 
recém-lançada e estrelada por Sophia Loren e Kate King, dirigidas por Giuseppe Tornatore (Oscar 
de melhor filme estrangeiro por Cinema Paradiso, de 1990) e com música de Ennio Morricone (que 
ganhou o Oscar de melhor trilha original este ano por Os oito odiados). São 3min12s que compõem 
uma saga visual dedicada à beleza, ao carinho, ao amor, ao passado e às boas memórias. São 
delicadezas. O figurino usado por Sophia Loren é icônico, em trajetória que vai de um vestido preto 
com poás brancos que remete aos anos 1960, auge do glamour de Loren, a um traje negro elegante 
que Coco Chanel classificaria como perfeito para uma senhora na idade de Sophia: resplandecentes 
81 anos. Os trajes florais das figurantes e da outra protagonista, a modelo Kate King, explicitam 
graficamente nas estampas a rosa sublime que compõe a essência do perfume. Os homens, neste 
filme, reverenciam a beleza: a masculina de modo lúdico e a feminina de maneira tradicional.

Outro filme de rara sensibilidade é o comercial da Dove, Real beauty sketches (Retratos da 
real beleza), em que um desenhista de retratos falados recebe uma pessoa, e sem olhar para ela faz 
a sua imagem a partir do que a própria retratada descreve. Na sequência, outra pessoa é convidada 
a detalhar a pessoa que se descreveu: o desenhista também não olha para esta nova pessoa, mas 
produz o retrato. Os dois retratos são colocados lado a lado e as mulheres são convidadas a vê-lo e 
percebem como são duras com sua própria imagem e no seu autojulgamento. Diz o site da empresa: 

Mulheres são as principais críticas em relação à sua própria beleza. Na verdade, apenas 
4% da população feminina mundial se considera bonita. Dove assumiu o compromisso de 
incentivar uma autoestima positiva e inspirar mulheres e meninas a atingir seu potencial 
máximo. Por isso, realizamos uma experiência que comprova algo muito importante: Você 
é mais bonita do que pensa67.

67 Disponível em: http://www.dove.com.br/pt/Universo-Dove/Videos/default.aspx. Acesso em: 9 mar. 2016. 
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Em Real beauty sketches, não são os trajes que dão leveza ao tema: é o cenário. Um imenso 
loft aberto, em que todas as janelas têm vidros transparentes e estão abertas revelando um dia 
iluminado no exterior. Há uma cortina de voile branco que separa o desenhista das mulheres. Elas 
vestem trajes cotidianos, mas a roupa de base, a que mais ilumina o rosto, se destaca na medida da 
profundidade da não aceitação da própria beleza: cores um pouco mais escuras parecem desvendar 
processos pessoais de forma mais drástica. 

Para Old Spice, nada disso importa. O assunto aqui supostamente é “coisa de macho”.

old SPice

O primeiro perfume produzido pela Shulton Inc. (fundada em 1934) foi Early American Old 
Spice, para mulheres, em 1937. No ano seguinte a empresa lançou Old Spice Original, para homens. 
William Lightfoot Schultz, o fundador, queria manter uma moldura colonial para seus produtos e 
escolheu um tema náutico para Old Spice. Assim, as caravelas, e em particular as caravelas coloniais, 
foram usadas como marca registrada. Através do uso contínuo e da propaganda, os diversos navios se 
transformaram em um referencial valorizado para identificar os produtos masculinos da Old Spice68. 

Em 1990, a empresa foi adquirida pela P&G (Procter and Gamble), que também é dona da 
Gillette. O Original é uma fragrância oriental especiada, cujas notas de cabeça são laranja, limão, 
especiarias, sálvia e aldeídos; notas de coração: canela, cravo, gerânio, jasmim, heliotrópio, pimenta; 
e notas de base: baunilha, almíscar, cedro, incenso, benjoim e âmbar. A empresa já produzia loções 
pós-barba e desodorantes. Em 2003, lançou seu gel para banho masculino, e com o crescimento do 
setor nos Estados Unidos, em 2006, a competição fez com que as vendas diminuíssem. 

Em 2010, a agência Wieden+Kennedy Portland foi chamada e lançou seu primeiro comercial 
nonsense, com um ator negro seminu falando com as mulheres dos usuários finais: os homens. 
O ator era Isaiah Mustafa: voz grave, peitoral e demais músculos trabalhados, sensual, rápido e 
esportivo. Afinal, as pesquisas mostravam que 50% das mulheres adquiriam os produtos para uso de 
seus maridos. A primeira campanha chamava-se Smell Like a Man, Man!, algo como “Cheira como 
homem, cara!”. O primeiro comercial foi The Man Your Man Could Smell Like (O homem que tem o 
cheiro que o seu poderia ter). Enrolado em uma toalha, montado a cavalo, jogando ou se divertindo, 
Mustafa dizia: “Olha para o seu homem, olha para mim. Agora, olha para ele de novo e depois para 
mim. É, ele não é quem eu sou, mas pelo menos podia cheirar como eu. Se você não comprasse gel 
de banho de mulher para ele”69.

Jess Monsey, diretor da conta da P&G na agência W+K, disse: “Uma grande questão para 
nós naquele período era o nome e se a marca seria relevante para homens jovens que continuavam 
seguindo adiante”, já que a marca tinha então 70 anos, e um público fiel de homens muito seguros 
68 Disponível em: http://news.oldspice.com/about/history_timeline. Acesso em: 9 mar. 2016. 
69 O comercial pode ser visualizado em: http://www.dandad.org/en/d-ad-old-spice-case-study-digital-marketing. Acesso em: 9 mar. 

2016. 



O chamadO, peça publicitária de Old Spice: trajeS de cena para machOS?
Fausto Viana

97PERFUME, MODA E CULTURA:
ESTUDOS REUNIDOS

ISABELA MONKEN VELLOSO 
FREDERICO BRAIDA
(ORG.)

de sua masculinidade e sobre o que significava ser homem: “Foi assim que decidimos transformar 
uma fraqueza em um ponto forte”, completou. 

Mustafa, que então era “O cara da Old Spice”, passou a gravar comerciais em resposta a 
sugestões dos espectadores. A campanha, no primeiro dia, foi vista por 5,9 milhões de pessoas 
no YouTube. “Viralizou” imediatamente, ou seja, se espalhou pela internet e pelas redes sociais 
com velocidade espantosa. Chegou, em uma semana, a 40 milhões de visualizações. O canal do 
YouTube da marca se tornaria o número 1 em acessos. O Facebook e o Twitter atingiram números 
impressionantes e, mais importante do que tudo para a empresa, as vendas dobraram (107%). 

No Brasil, a empresa lançou, em 2014, apenas os desodorantes, que hoje têm seis diferentes 
aromas. O primeiro filme publicitário, objeto do exame deste artigo, foi O chamado.

o chamado 

A Grey Brasil era a agência da P&G em 2014. O filme foi produzido em dezembro de 2013 
e circulou em versões de 60, 30 e 5 segundos. A produção ficou a cargo da Bossa Nova Films, com 
direção de Fábio Soares. O locutor de voz grave, papel determinante no comercial, era Marco Antônio 
Soares da Costa, não por coincidência, dublador de George Clooney, Brad Pitt, Johnny Depp entre 
outros atores.

Uma batida de tambor forte marca o início do comercial. Uma única batida seca, para 
mostrar um homem muito musculoso, sem camisa, peitorais amplos e barba espessa, revelando 
um homem que se cuida muito, mas quer parecer que não. Sai correndo pela areia de uma praia, 
em que está supostamente abandonado após um naufrágio, ou perdido, e chuta um coqueiro. É 
possível ver que está descalço, trajando uma bermuda verde de estilo militar. Seu corpo revela que 
tem quadris mais estreitos que os ombros e pernas mais finas – ao mesmo tempo, representa um 
bear (ou urso, classificação que a comunidade gay dá para esse tipo de homem musculoso e peludo) 
e uma barbie, que é como são conhecidos homens de ombros largos, obtidos por musculação, e 
quadris estreitos, não trabalhados para não crescerem tanto como os peitorais. Ele pega um coco 
que cai e com um golpe de mão arranca sua parte superior para beber a água. Entra a música de 
fundo da marca Old Spice, uma escala sonora bem marcante, mas não irritante, como a do antigo 
“Super Nescau, energia que dá gosto”. Ele olha, misterioso, para ver o que está acontecendo.

Entra o narrador: “Vocês são sobreviventes de uma espécie em extinção: o homem homem”. 
Homem homem mesmo, não é um erro. Troca a imagem para um centro urbano, onde descem 
de um carro duas mulheres, uma loira e uma morena, ambas estonteantes e de formas sinuosas, 
trajando vestidos pretos brilhantes – é uma noite de festa e de comemoração, provavelmente. O 
carro é um esportivo de luxo, preto, clássico. O homem que sai dele (com as duas mulheres) é 
másculo, veste um smoking completo, o traje mais refinado que um gentleman poderia portar em 
eventos sociais formais. Eis que um carro/vilão aponta em cena, e vai jogar a lama suja da sarjeta 
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nas mulheres penteadas. O super-homem, o Batman do carro negro, abre seu smoking, de costas, 
e rebate com seu paletó a lama do chão, que não deixa nele nenhuma marca. Ele segue com suas 
mulheres – sim, o comercial quer indicar que ele pode satisfazer ambas. A música volta de novo, ele 
olha, como fez o outro da praia. 

Corta para Malvino Salvador, ator de novelas da Rede Globo de Televisão, estereótipo 
de homem viril e “O cara da Old Spice no Brasil”. Segue o narrador: “O homem que sabe como 
incendiar um encontro”. Salvador acende (e destrói parcialmente), com uma arma de guerra 
transformada em lança-chamas, uma vela que colocou para criar um clima romântico na mesa. O 
aparato parece indicar que o “homem homem de Old Spice” é falocêntrico, e ainda por cima maior 
em medidas específicas que os outros, o que o torna tão sedutor e seguro de si. Salvador, cujo 
treinamento corporal é o boxe, revela seus contornos através de uma camiseta cinza de mangas 
compridas, com três botões no peito, sem gola – é uma típica roupa interior, traje íntimo do final 
do século XIX e início do XX. Foi transformada em roupa externa na década de 1950 pela juventude 
e por atores, como Marlon Brando e James Dean, ícones masculinos daquela geração. Salvador usa 
jeans e tênis. Toca a música: ele vira, surpreendido. Detalhe: está maquiado de forma a parecer 
que tomou muito sol. 

No próximo take, já o vemos sobre uma moto potente, usando por cima do traje da cena 
anterior uma jaqueta de couro marrom, óculos escuros e capacete negro. Lembra imediatamente as 
gravuras homoeróticas do ilustrador finlandês Touko Laaksonen (1920-1991), mais conhecido como 
Tom of Finland, que retratava os lenhadores, pescadores, soldados e homens fardados, além de 
outros homens da região em que vivia. 

“O homem que sempre chega lá, não importa como”, é o texto do narrador que acompanha 
uma multidão de homens correndo, de paletó, outros de camiseta, um boxeador com equipamento 
completo, ou seja, com figurino de boxeador. Ele avança na frente dos outros, que vêm correndo por 
passarelas, ruas e mares. Aparece a caravela da Old Spice: “A missão de Old Spice é trazer de volta o 
orgulho de ser e cheirar como homem”, vocifera o narrador. 

Volta para Malvino Salvador, que pula de sua moto que explode na sequência. Ele caminha 
inabalável, tal qual um herói de filme de ação, enquanto o plano de fundo é dominado pelo fogo – é 
o poder de Old Spice, quente, ardente e sensual. 

A caravela de Old Spice aporta. Milhares de homens estão esperando por ela, mas o foco 
recai sobre um bombeiro, senhor de meia-idade e, mais uma vez, fetiche de algumas mulheres e 
alguns homossexuais. Diz o narrador: “O futuro da homenidade (sic) está em suas mãos”. Salvador 
sai da multidão e vê, na proa do navio, um homem que levanta, como uma espada, um frasco de Old 
Spice. Ele joga o frasco, e Salvador o pega. “Chegou Old Spice, o desodorante do homem homem. 
O único com partículas de cabra-macho”, diz o narrador, enquanto a câmera passa por um tocador 
de tuba, pelo homem do coco, o galã da porta do evento em smoking, o próprio Malvino Salvador e 
outros estereótipos de homem com seus trajes, como o lenhador de camisa xadrez. Há mistura de 
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raças: brancos e negros. Malvino ergue o frasco como um troféu e todos o saúdam: ele é um cabra-
macho macho. 

O comercial termina com o seguinte texto: “Atenda o chamado... se for Homem”.
De fato é hilário e provocativo o “se for Homem”. Lembra um pouco as bravatas escolares, das 

brigas de grupos inimigos ou entre colegas que não se davam bem: “Vem cá brigar, se for homem!”. 
“Se for homem, entra ali naquela sala!” e outras tolices ou molecagens tão típicas da juventude. 
Não se sabe se por infelicidade ou não, o tema do “cabra-macho” remete a um quadro do antigo 
programa TV Pirata, da Rede Globo, em que o ator Guilherme Karan fazia o papel de Zeca Bordoada, 
o apresentador da TV Macho. Entrevistando um “figurinista” macho, este diz que “homem que é 
homem sabe qual é a cor da moda: cinza. Sempre cinza, porque isso é cor de macho”70. 

Temos em sequência fatos curiosos neste comercial, em que os trajes são o complemento 
mais característico: um urso e/ou barbie; o Batman, que diversas insinuações já ligaram ao Robin, o 
menino prodígio; o motoqueiro da jaqueta de couro; boxeadores, bombeiros... No mesmo espírito 
lúdico um pouco mais grosseiro do comercial, o frasco do desodorante é cilíndrico e vermelho. De 
maneira que se questiona se a construção imagética do filme é destinada a agradar mulheres (o 
público comprador dos desodorantes para homens), ou outra espécie de homem que não se revela 
homossexual, ou outro qualquer.

Mariângela Silvani, diretora de criação da Grey, declarou para a revista Exame que “o filme é 
intencionalmente over. Não existe a pretensão de ser sério. O humor é fundamental para transmitir 
a essência de Old Spice, que possui um DNA eficiente, sofisticado e bem-humorado”. Na mesma 
publicação, Sérgio Fonseca, também diretor de criação da agência, esclareceu que “os homens que 
se identificarem com o conceito e com a marca podem passar a fazer parte do grupo daqueles que 
buscam resgatar uma personalidade cada vez mais rara nos homens atuais”71.

Na contramão dos depoimentos dos dois diretores citados, Leonardo Romero, diretor de 
marketing da P&G Brasil, disse que o clima nonsense dos comerciais da Old Spice nos Estados 
Unidos, por exemplo, demorariam para chegar ao Brasil, pois “antes de podermos brincar com 
a imagem da marca, temos que assegurar que o público a reconheça. Temos que mostrar a sua 
essência e explicar quais são os seus produtos e respectivos benefícios”, afirmou em entrevista a 
Giovanna Moderiano72.

O chamado, portanto, não é um filme nonsense para a Procter and Gamble. Não é 
diretamente homofóbico também, já que tem tantas referências subliminares daquele universo. 
No fundo, parece um machismo infantil, de uma identidade masculina imatura, não construída sob 
vários aspectos. E a informação oficial do produto confirma esta linguagem híbrida. 

70 Veja o vídeo em: https://www.youtube.com/watch?v=q00lFLy7eck. Acesso em: 9 mar. 2016. 
71 Disponível em: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/old-spice-estreia-no-brasil-acendendo-vela-com-lanca-chamas. 

Acesso em: 9 mar. 2016. 
72 Disponível em: http://www.adnews.com.br/publicidade/old-spice-no-brasil-sem-comercial-nonsense-por-enquanto. Acesso em: 9 

mar. 2016. 
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O Quadro 1 mostra como a empresa, em seu site, descreve os aromas de seus desodorantes. 

Quadro 1- Os aromas dos desodorantes Old Spice

Vip

Apresentamos Old Spice VIP, com extrato de “não pego fila”, notas marcantes de “tenho nome 
na lista” e a proteção exclusiva das partículas de cabra-macho, uma legião de seguranças 

particulares que estrangulam o mau cheiro, chutam para longe o odor 
e barram todos os paparazzi. 

Fresh
Certa vez, um urso polar ao divã, exorcizando seus demônios, descreveu o frio extremo de um 

inverno siberiano. Bem, nada disso se aproxima do poder revigorante da exclusiva fragrância de 
Old Spice Fresh, o desodorante de quem jamais dormiu ou dormirá de meias.

Pegador

Existem duas fragrâncias no mundo que garantem sucessos amorosos infinitos a homens 
cavalheiros. Ambos os perfumes foram armazenados em um cavalo de Troia que foi capturado e 
engolido pelo Pegador. Pegador agora detém todas as fragrâncias combinadas em uma só, que 

atrai uma série incontrolável de elogios irresistíveis.

Lenha
Spray Antitranspirante Old Spice Lenha com Fragrância de Hortelã. Proteção bruta durante o dia 

todo com apenas 1 aplicação. Corta o suor como um lenhador com sua poderosa motosserra.

Pure Sport Apresentamos Old Spice Pure Sport, seu parceiro nos campos, quadras e ringues da vida.

Matador
A noite é cheia de mistérios, mas nenhum deles é mais misterioso que os hábitos noturnos de 

um lobo. Adicione o instinto selvagem e você terá Matador, o mais intrigante mistério disponível 
em forma de uma fragrância.

Fonte: https://www.pg.com/pt_BR/marcas_inovacao/beleza/old_spice.shtml. Acesso em: 9 mar. 2016. 

Na verdade, só há uma referência ao aroma na versão Lenha: hortelã. Mas não se encerra 
aí. O nonsense chegou com força no Brasil, e o site da empresa explicita e exemplifica isso: 

Com a proteção bruta de Old Spice, suas axilas estarão protegidas por partículas de cabra-
macho e ninjas com escudos medievais montados em dragões, dia e noite (inclusive 
feriados), não deixando nenhum odor passar. Eles têm uma missão muito simples e muito 
nobre: garantir dias de glória para você e suas axilas. O mau cheiro também está com os dias 
contados, pois as fragrâncias duradouras de Old Spice foram desenvolvidas para aguentar 
por mais tempo mesmo em situações extremas como uma maratona. Ou duas. Ou três. De 
costas. Na ponta dos calcanhares. No Saara. Descalço. E mesmo assim, ao cruzar a linha 
final, você ainda vai estar cheirando como um verdadeiro homem Homem.
Conheça mais em www.oldspice.com.br e junte-se a Homenidade, a ordem milenar dos 
homens Homens: uma espécie autodidata prepara desde tempos imemoriais a trocar pneus, 
mesmo sem o macaco, eliminar baratas, munidos apenas de chinelos de dedo e conquistar 
qualquer pessoa com o olhar, mesmo estando de costas. O futuro da Homenidade está em 
suas mãos (e axilas)73.

Outras mensagens discutíveis estão nos novos comerciais da marca lançados em finais de 
2015, com o ator norte-americano Terry Crews. Vestido apenas com shorts de ginástica bastante 

73 Disponível em: https://www.pg.com/pt_BR/marcas_inovacao/beleza/old_spice.shtml. Acesso em: 9 mar. 2016. 
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ajustado, vermelho vivo. Símbolo explícito de sexualidade, o ator, um homem negro de corpo muito 
bem desenvolvido sob o ponto de vista da musculatura, chacoalha seus peitorais enquanto afasta 
inimigos do bom odor e coisas semelhantes. Em um dos últimos – nonsense, diriam agora a empresa 
e a agência de criação – ele está com o tal short vermelho. Ele despe outro homem que está ao 
lado dele deixando-o de cuecas. Como? Lançando bolas de fogo com o olhar. Ele veste novamente 
o outro homem com seu olhar vermelho e o transforma em um faraó egípcio seminu. “Eu me sinto 
poderoso”, diz o outro. Ele grita: “Batata”, matando o faraó e transformando-o em uma máquina de 
salgados. Ele quebra o vidro da máquina, pega um pacotinho de batatas e come.

Fassbinder, no seu filme Querelle, de 1982, baseado na obra homônima de 1947 de Jean 
Genet, já dizia: “Each man kills the thing he loves” (“Todo homem mata aquilo que ama”). A citação 
talvez seja um pouco profunda demais para um comercial como O chamado ou os subsequentes de 
Old Spice. Talvez, para a P&G, neste momento, o mais importante seja mesmo garantir a venda de 
seus produtos. 

coNSideraçõeS fiNaiS

Na contramão da suposta masculinidade bruta de Old Spice, a Axe entrou com outro conceito 
na divulgação de seus produtos desodorantes. “Queríamos torná-lo o mais inclusivo possível. 
Nós queríamos dar a eles um senso de confiança e libertá-los da ideia estereotipada sobre o que 
significa ser um homem”, declarou o diretor executivo da 72andSunny Amsterdam, Carlo Cavallone. 
“Os anúncios têm como objetivo mostrar a diversidade de masculinidade sem se tornar um estudo 
sociológico ou perder o senso de humor”74, acrescentou recentemente, em janeiro de 2016. 

O mote da propaganda da Axe é Encontre a sua magia. No filme, há diversos personagens: 
um “narigudo”, fora dos padrões de beleza; um cadeirante; um nerd; um homem que dança vestido 
de mulher. A Adnews avisa que “além do filme, há também uma peça veiculada em outdoor que 
exibe dois rapazes se beijando”. Os trajes do comercial, como não poderiam deixar de ser, são os 
mais diversos. 

Enquanto isso, nos Estados Unidos, Lauren Coleman-Lochner, da Bloomberg, escreve sobre 
o comercial de Old Spice: 

“Olá, damas!” Essa é a saudação entoada por um ator seminu nos comerciais do Old 
Spice, da Procter&Gamble, implorando que as mulheres comprem produtos de beleza para seus 
companheiros. Ocorre que, em vez disso, elas estão comprando para elas mesmas75.

O comercial norte-americano está estimulando as mulheres a usarem o desodorante, 
apesar do foco no público masculino, como visto. 

74 Disponível em: http://www.adnews.com.br/publicidade/axe-lanca-campanha-para-todos-os-tipos-de-homens. Acesso em: 9 mar. 
2016. 

75 Disponível em: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/old-spice-supera-barreira-e-vira-hit-entre-as-mulheres. Acesso em: 9 
mar. 2016.
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As incursões femininas na marca representam uma pequena variação para a divisão de 
beleza da P&G, que está em dificuldades e responde por 23 por cento da receita da empresa com 
sede em Cincinnati. As vendas da unidade caíram 2 por cento nos seis meses que terminaram em 31 
de dezembro em relação ao mesmo período do ano anterior.

É um caso típico de “ganhar públicos não intencionais, o que é um processo delicado”, 
escreve Coleman-Lochner. “Expandir os limites de uma marca pode estimular o crescimento, mas 
existe o risco de perder o mercado existente”, explicou Delia Passi, assessora na venda para mulheres, 
para a jornalista. No mesmo artigo, ela explica que houve, de acordo com a professora Jill Avery, de 
Harvard, uma contaminação de gênero. 

Isso pode ser fatal para o produto, claro. Se os homens que estão acostumados com esta 
suposta masculinidade que está presente em O Chamado, por exemplo, vissem o foco da propaganda 
se tornar em algo unissex, eles poderiam abandonar a marca, pois ela “já não transmitiria a 
masculinidade do passado”, disse Avery. 

Muitos têm reclamado que os tempos atuais são muito chatos, porque o lúdico, a ironia e 
outras coisas disfarçadas de “humor” já não podem ser ditas livremente sem que alguém se manifeste 
contra elas. Piadas malfeitas ou agressivas, voltadas para minorias ou grupos específicos, devem 
mesmo ser denunciadas. Os comerciais também passam por essa adaptação – e não importa se o 
figurino deles é bom ou ruim, adequado ou não. Tudo indica que eles terão que ser mais inclusivos. 

O caso do comercial O chamado não revela apenas a falta de inclusão – muitos membros 
da comunidade gay se sentiram excluídos. O comercial, bem produzido, revela um conceito de 
masculinidade tão frágil que nem mesmo os trajes empregados dão conta do recado deste universo 
machista. Fica, mesmo não desejando ser, reduzido a nonsense. 
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maPeameNto de eStilo maSculiNo: 
a iMportâNcia do perfuMe. 
alguNS aPoNtameNtoS Sobre 
coNSultoria de imagem PeSSoal

maria alice XimeNeS
beNedito aParecido cruz

O perfume é o acessório da moda mais importante, invisível e inesquecível, ele 
antecipa sua chegada e prolonga sua partida...76.

iNtrodução

O presente capítulo tratará do universo estético da cultura da aparência masculina, 
fomentando o perfume como expressivo acessório de moda. 

Para criar os desdobramentos do mapeamento de estilo, sendo esta uma das etapas que 
o Consultor de Imagem Pessoal desenvolve em seu trabalho, será utilizada a análise semiótica de 
Charles Sanders Peirce.

O perfume será o objeto de estudo de como o signo se materializa compondo significado ao 
conjunto da imagem da aparência masculina, bem como a repercussão da ação perceptiva, subjetiva 
e interpretativa.

a iNterSecção eNtre a Semiótica e o Perfume

Normalmente, há uma postura extremamente redutora quando apenas se julga a leitura 
de uma imagem no sentido visual ou retiniano, pois a análise semiótica se estende a muito mais 
fenômenos e episódios do que se imagina. Nossos órgãos sensoriais estão sempre suscetíveis aos 
estímulos, sejam eles olfativos, auditivos, gustativos, visuais ou táteis.

Desenvolvendo o mapeamento de estilo na Consultoria de Imagem Pessoal, o perfume 
exerce um poder fundamental de participação na construção da imagem, pois o cheiro é parte da 

76 Frase de Gabrielle Bonheur Chanel. Citada na obra de COSGRAVE, Bronwyn. Coco Chanel. Coleção Vogue. Rio de Janeiro: Editora 
Globo, 2012.
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ação do plano de imagem, ele é a arte final ou acabamento que irá afirmar os elementos escolhidos 
para a composição.

À luz da semiótica americana peirceana (Charles Sanders Peirce), a estrutura triádica do 
signo permeia os estágios ou categorias conhecidas como ícone, índice e símbolo.

O ícone possui uma natureza ambígua, volátil e que não permite entender o objeto de 
maneira clara num primeiro momento. Este estágio é também conhecido como primeiridade ou 
quali-signo, no qual se manifestam as qualidades materiais, principalmente imagéticas, advindas 
do que se vê ou das sensações olfativas, que se materializam em imagem. Neste caso, podemos 
relacionar fragrâncias com imagens que emergirão do inconsciente, do repertório individual 
e que, num primeiro momento, não explicam tudo, mas iniciam o processo de necessidade de 
interpretação.

O índice é um signo cujo estágio é mais energético, em que alguns sinais ou pistas se 
mostram para possibilitar a interpretação. Chamado de secundidade, nesta etapa há a aproximação 
entre a ação ou reação, uma camada mediadora da intencionalidade que o sin-signo realiza numa 
forma específica, singular. Indicialmente o perfume oferece caminhos e códigos para um julgamento. 
É o momento em que os elementos começam a montar um “quebra-cabeças”, tentando apresentar 
uma imagem.

Já o símbolo traduz a codificação e o significado que se oferece ao objeto. Como terceiridade, 
este aproxima a primeiridade e a secundidade numa síntese intelectual correspondente à camada de 
inteligibilidade. “Em sua forma genuína, a terceiridade é a relação triádica existente entre um signo 
e seu objeto e o pensamento interpretante, em si mesmo o signo considerado como constituindo o 
modo de ser de um signo” (PEIRCE, 1998, p. 142). 

Este processo poderia se referir ao momento da gestalt, do entendimento do todo, quando 
a interpretação consegue ser traduzida. A imagem produzida pela ação de uma fragrância poderá 
atenuar o foco ou objetivo e perceber se causou reação pertinente às intenções empreendidas na 
composição visual.

Muitas vezes, pode ocorrer o ruído, que seria algo que não complementou a narrativa, 
ou um acidente na interpretação, em função de um elemento incongruente. Se o ser humano 
está sempre com os canais abertos para sensações, nada mais dedutível que combinar o efeito do 
perfume com o estilo pessoal para facilitar a resposta do intérprete.

maPeameNto de eStilo maSculiNo: o Perfume

É possível perceber atualmente que os homens se tornaram abertos tanto quanto as 
mulheres para a Consultoria de Imagem Pessoal, que promove sua sociabilidade, potencialidades 
ocultas, afirmação de personalidade ou outros objetivos variados. Atributos como estética, vaidade 
e desejo de causar uma determinada impressão se tornaram algo natural. 
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Quando se desenvolve o Mapeamento de Estilo, parte inicial do trabalho da consultoria, 
uma das perguntas íntimas dirigidas ao cliente é sobre o perfume. É questionado se possui fidelidade 
com algum, se costuma comprar e como costuma escolher. Coletada a resposta, já se obtém uma 
quantidade de signos que poderão auxiliar no conhecimento do cliente. São os signos indiciais que 
nos sinalizam algumas características que ajudam muito a conhecê-lo em relação a afeto, como lida 
com dinheiro, valores pessoais, etc.

Pode parecer curioso, mas os homens conseguem se expressar melhor que as mulheres 
quanto às suas preferências. Este fato não se aplica a questões como: homem é mais objetivo, compra 
menos perfumes que as mulheres, talvez porque conhece menos as variedades e lançamentos. Na 
realidade muitos homens possuem mais frascos de perfumes que mulheres, alguns até mesmo 
colecionam e outros ainda sabem dizer de que designer é determinado perfume. Este fato comprova 
que cheiros, perfumes e odores chegam de maneira veloz à nossa mente interpretativa, pois é uma 
área mais rápida de ser estimulada, já que há uma resposta quase imediata mesmo com um número 
muito pequeno de moléculas.

O perfume posiciona um dos elementos que completam o status quo da composição de 
estilo. Pensando que existem classificações para facilitar a identificação estilística como simulacros 
que se completam em categorias para a leitura do mapeamento de estilo, observam-se valores de 
expressão e estilo de vida nos seguintes segmentos: homens conservadores, excêntricos, esportivos, 
dramáticos, sofisticados, sensuais e fanáticos por tecnologia.

De forma empírica as escolhas aromáticas são recorrentes na seguinte escala:

• Clássicos ou conservadores costumam usar fragrâncias como Azarro, Pólo Blue (Ralph 
Lauren) e F by Ferragamo.

• Excêntricos são adeptos de perfumes como: Platinum Egoiste (Chanel), Sauvage (Dior) 
e Eau d´Issey (Issey Miyake).

• Já homens mais esportivos preferem a família olfativa cítrica como Puma Green, Kaiak 
(Natura) e Ekos´s Mate Verde (Natura).

• Os dramáticos costumam escolher perfumes semelhantes a CK One (Calvin Klein), 
Urbano (Natura) e Clinique Happy for Men (Clinique).

• Já os sofisticados não abrem mão dos famosos Acqua di Gió (Giorgio Armani), Acqua di 
Parma e Pólo Green (Ralph Lauren).

• Os homens seduzem com matérias primas como sândalo e âmbar, dos mais usados 
destacam-se Ferrari Red Power, One Million (Paco Rabanne) e Joop! Homme.

• Homens ligados à área da tecnologia sinalizam como preferidos Déclaration (Cartier), 
Biografia (Natura) e Chrome (Azarro).

O neurologista e psiquiatra Alan R. Hirsch, da fundação Smell and Taste Research and 
Treatment, vem desenvolvendo uma série de pesquisas sobre qualidades aromáticas e sua influência 
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no humor, concentração e agilidade de pensamento, constatando a relevância destas qualidades 
na escolha do perfume. Por exemplo, foi constatado que, em ambientes corporativos, cheiro de 
tangerina cria uma atmosfera mais alerta e o limão e a bergamota melhoram a concentração.

SiNtoma, SeNSação e Simulacro

Em seu sentido comum, o sintoma é um distúrbio que causa sofrimento e remete a um 
estado doentio do qual constitui a expressão (NASIO apud SANTAELLA, 1993, p. 13).

Na psicanálise, o sintoma é percebido como um incômodo que se impõe a nós, além de nós 
e nos atinge. Antes de nos remeter a um estado doentio, ele é um sinal do inconsciente ou algumas 
das manifestações de outras formas do inconsciente, os atos falhos, os sonhos e as recordações. É a 
voz do inconsciente, porque através destas manifestações o inconsciente irrompe, bate à porta, faz-
se ouvir. Possivelmente, entre essas formações, o sintoma é o que mais causa incômodo. Tanto mais 
incômodo ele causa, quanto menos se sabe por que ele se fez presente. O sintoma é, ao mesmo 
tempo, uma forma de ocultamento que, portanto, deve ser decifrado.

Lacan, diferente de Freud, não trata o sintoma como um certo desvio masoquista 
de sofrimento e sim, como conceituou a partir de signo de Charles Sanders Peirce, “aquilo que 
representa algo para alguém”. 

Pensando na Consultoria de Imagem Pessoal e a representação, o perfume ocupa a força do 
acessório que legitima sua aparência e o estilo. 

A moda ganha o papel de criadora de imagens, criadora de simulacros, criadora e facilitadora 
das expressões de subjetividade (BRAGA, 2007, p. 31).

O sintoma, apontado como uma ciência através da semiótica, revela que é possível ler 
imagens de toda espécie, por exemplo, imagens de um cheiro. Ele sofrerá uma representação e 
causará interpretações.

Porém, existe mais uma vertente na decodificação dos signos, a sensação.

Sensação é um processo nervoso, físico e mental, que se desencadeia em um órgão dos 
sentidos quando reage a um estímulo externo. Costumamos chamar de sensacional o 
estímulo que, ultrapassando o limiar do previsível, vai além do horizonte dos sentidos 
(SANTAELLA, 2004, p. 119).

Os estímulos externos podem ser recebidos por uma série de canais. Os homens, 
dependendo do uso de um determinado perfume, podem sentir-se mais atraentes, confiantes ou 
pertencentes a uma representação idealizada. 

Quando a Consultoria de Imagem Pessoal faz o mapeamento de estilo, ela está buscando 
decifrar o cliente e também atender às suas necessidades. Sempre há um objetivo na construção 
da representação masculina. Isso seria a representação do que se é ou pretende ser. Tal aparência 
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é materializada por diversos elementos como vestuário, corte de cabelo, barba, calçado e também 
pelo perfume. Todos estes itens compõem uma imagem que irá produzir sensações e sintomas no 
receptor ou intérprete.

Algumas representações masculinas facilitam verificar como há rapidamente uma força 
interpretante sobre elas. Exemplos bem distintos como David Beckham, George Clooney, Johnny 
Depp, Tom Ford ou Mark Zuckerberg ilustram o valor simbólico, estético e material. 

O signo em sua estrutura significante, ou seja, materializado em forma de fragrância 
ou perfume, produz a cadeia citada na qual pensamos no simulacro, sintoma e sensação como 
passaporte para o mundo social. “Imagens são mediação entre homem e mundo” (FLUSSER, 2011, 
p. 23).

coNSideraçõeS fiNaiS

A partir das considerações semióticas, tendo como foco o perfume no mapeamento de 
estilo, foi possível entender que a fragrância se transforma em imagem.

O estilo buscado na Consultoria de Imagem Pessoal muitas vezes é encontrado indicialmente 
através da escolha do perfume ou será indicada pelo profissional uma fragrância que construa a 
representação almejada.

Foram citados no capítulo alguns exemplos de fragrâncias decorrentes do conhecimento 
empírico e associadas a segmentos do estilo. Nesse sentido, cabe destacar que é possível 
compreender o perfume como um importante acessório de moda que representa cada um dos 
exemplos imagéticos. 

A cultura da aparência transcende o simples ato de ornamentar o ser humano elevando 
todo complemento estético a um constructo que reverbera a condição comunicativa do homem 
com o mundo. Este corpo social tem no perfume um forte elo simbólico para desenhar a imagem 
pretendida. 
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moda, PerfumeS e vivêNciaS 
Na coNStrução do eStilo

cibele ramoS lima

iNtrodução: NotaS de abertura

A dúvida sobre qual vestimenta usar em determinada situação é tão antiga e comum 
quanto o hábito de recorrer a um interlocutor para buscar uma opinião segura e externa a respeito 
de que imagem seria perfeita para si. A questão é clássica como algumas canções de épocas 
passadas em que a roupa ainda não possuía o caráter tão individual e singular como se apresenta 
hoje. Inspiração de artistas e tema de músicas famosas, algumas dessas canções, não exatamente 
por essa razão, embalaram gerações. Na obra de Noel Rosa, a letra de Com que roupa abordou 
a angústia da busca de um traje para comparecer a uma roda de samba. Em Garota Nacional, 
o Skank exalta o “vestidinho preto indefectível”. Luiz Gonzaga descreve em Xote das Meninas, a 
transformação de uma menina em mulher por meio de seu vestuário. A letra de A Vizinha do 
Lado, de Dorival Caymmi, também utiliza o “vestido grená” como elemento de representação 
da identidade da vizinha. A roupa, o que vestir, como vestir e suas implicações na vida cotidiana 
emocionou românticos como Roberto Carlos na canção Os Seus Botões e não passou despercebida 
pelo movimento musical mineiro Clube da Esquina que abordou com tanta delicadeza o tema na 
canção Ela, dos irmãos Lô e Márcio Borges.

O vestuário aparece como protagonista em várias manifestações artísticas e em razão 
disso adquire relevância para um estudo mais aprofundado na interface com a identidade pessoal, 
no significado das escolhas, no comportamento em relação a estas preferências e na construção 
do estilo pessoal. Mas o que pode ser considerado fator de influência neste processo em que as 
escolhas são tão fundamentais quanto frágeis na hora de vestir? O que mais conta no momento 
da escolha é o clima? A busca por uma roupa mais confortável ou um visual mais elegante? Pesa 
muito o perfil das pessoas que vão estar no local ou as cores mais badaladas da estação? Será 
que as pessoas que almejam um estilo pessoal acompanham as redes sociais, os blogs de moda, 
os editoriais das revistas e os conteúdos fashion e encontram as suas respostas nesses espaços? 
São muitos os questionamentos que os consultores de imagem pessoal se fazem e fazem aos seus 
clientes para encontrar respostas conjuntas que atendam as demandas particulares. Há uma soma 
de fatores que interferem diretamente no resultado final da composição de um vestuário. Se a 
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pessoa é do tipo que veste para si mesma. Se ela se veste sempre com as mesmas peças ou tem 
alguma cor que é permanente no seu visual. Se ela procura peças mais fáceis, práticas e que ficam 
à vista para combinar. O maior desafio do profissional de consultoria na busca de repostas para 
a adequação da imagem é a preservação da identidade do cliente. Entretanto, para (ECO, 1975, 
p. 11), a roupa é uma forma de comunicação não verbal, que frequentemente denuncia quem 
somos, o que apreciamos, o que desejamos, onde vivemos e nosso papel social ou o modo que 
pensamos. 

Frequentemente a sua procura, embora de formas intuitivas e não rigorosas, deixa-se aos 
analistas do vestuário (mais exactamente, do <<costume>> no seu sentido normal, e no 
sentido erudito de <<vestuário>>). E pelo contrário, o problema deveria interessar quem 
quer que decida viver em sociedade, ouvindo-a falar por todas as formas de que ela é capaz. 
Porque a sociedade, seja de que forma se constituir, ao constituir-se, <<fala>>. Fala porque 
se constitui e constitui-se porque começa a falar. Quem não sabe ouvi-la falar onde quer que 
ela fale, ainda que sem usar palavras, passa por essa sociedade às cegas: não a conhece: 
portanto, não pode modificá-la (ECO, 1975, p. 20).

O fato é que imagem pessoal vem ganhando mais importância em todos os âmbitos da 
sociedade, independentemente do lugar que as pessoas ocupam ou da relação que estabelecem 
com a moda ou com o consumo. Toda pessoa vai passar por várias fases que podem acabar 
impulsionando uma definição de estilo. Mesmo sem dominar as razões que levam as pessoas a 
fazerem suas escolhas, há uma projeção de imagem, que poderá ou não exercer papel de destaque 
e favorecer a conquista de seus objetivos pessoais, sociais e profissionais. O ato de vestir está ligado 
à construção da identidade pelas pessoas. 

É possível perceber no trabalho de consultoria de imagem que as escolhas feitas nos 
provadores, nas lojas ou no armário abarrotado de peças revelam características pessoais e físicas 
como o peso, altura, e as formas de uma pessoa. Entretanto, nesse processo também é possível 
identificar o status social e econômico, a orientação sexual e religiosa, o nível de sucesso profissional 
ou de autoestima de uma pessoa.

O processo de construção do estilo pessoal vem se alterando, com uma tendência a 
sobrepor o desejo de estar na moda por uma crescente reflexão. Essa tendência vem culminando 
na iminente adequação da imagem e na harmonização da aparência. As pessoas hoje desejam não 
somente estar na moda, mas construir um estilo próprio. Esta construção de imagem tem como 
base as ferramentas da consultoria de imagem que têm sido muito eficazes na busca do equilíbrio 
da aparência. Os pilares fundamentais para a realização desse trabalho são o respeito, o bom senso 
e o cuidado de modo que haja ao final uma harmonia entre a expressão verbal e a não verbal 
da imagem da pessoa. O estilo ideal é aquele que afeta positivamente quem usa, de modo que 
a mensagem seja de autenticidade, autoconfiança e credibilidade compatíveis com o perfil dela. 
O estilo próprio é formado pelo gosto pessoal, pelas experiências de vida, pelas memórias, pelas 
escolhas, pelas influências e pelas referências acumuladas. Por isso, o trabalho da consultoria de 
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imagem objetiva melhorar a autoimagem e construir um estilo com mais personalidade à quatro 
mãos com cada cliente. 

O trabalho da consultoria de imagem pessoal baseia-se na experimentação de técnicas 
que poderão possibilitar uma combinação de efeitos e valorização de formas para as pessoas que 
se deixarem afetar pelas vivências. É o ato de criar um novo modo de vestir com recursos muitas 
vezes já existentes, um jeito diferente de coordenar as mesmas peças em ocasiões semelhantes. 
Há uma série de elementos que são importantes na construção do estilo. A geometria corporal, 
o biótipo, a coloração pessoal, ou seja, o efeito das cores na pele, os estilos universais e raros que 
emprestam conceito para a composição necessária de cada perfil. O comportamento, as atitudes, as 
características pessoais e os complementos também integram o universo do estilo. 

Perfume é uma forma de arte. No mesmo gênero como a música e a pintura. Requer 
talento, expertise e, acima de tudo, paixão. 

Clive Christian 

cheiro Na imagem PeSSoal

No planejamento da construção da nova imagem de um cliente o cheiro pode se tornar a 
marca dele. O perfume a depender das fragrâncias e das suas mensagens pode não só identificar, 
mas significar um elemento de estilo fundamental na finalização da imagem pessoal de alguém. 
Afinal, é comum as pessoas buscarem um cheiro que as defina tanto assim que há casos em que 
o aroma é automaticamente associado a um determinado sujeito ou ocasião da vida. Culpa da 
memória olfativa que cumpre, por vezes, o papel de traduzir em imagem acontecimentos passados. 
Há casos em que o cheiro é o retrato fiel de quem usa. Entretanto, ainda existem poucos estudos que 
auxiliam as pessoas a reconhecerem a fragrância ideal para seu estilo. Não se trata de um golpe de 
sorte ou uma jogada de mestre encontrar aquele perfume que encaixa perfeitamente no seu perfil. 
Em muitos casos, reconhecer um aroma idealizado é como encontrar aquela roupa com modelo e 
caimento perfeitos no seu corpo. Da mesma forma, é necessário experimentar e analisar o cheiro 
para além do gosto pessoal imediato. 

Perfumar-se é uma sabedoria instintiva. É bom perfumar-se em segredo.
Clarice Lispector

O trabalho nesse caso é de observação, de paciência e astúcia porque é preciso verificar a 
reação da essência em contato com a pele para saber se ela conseguirá exalar a identidade buscada 
e exibir o cheiro que aquela pessoa deseja ter. O perfume como elemento definidor do estilo 
poderá conferir uma personalidade complementar à roupa. Nesse caso, o aroma cumpre a função 



Moda, perfuMes e vivências na construção do estilo
Cibele Ramos lima

112PERFUME, MODA E CULTURA:
ESTUDOS REUNIDOS

ISABELA MONKEN VELLOSO 
FREDERICO BRAIDA
(ORG.)

de assinar o ritual de beleza daquela pessoa. Mas, assim como no vestuário, os aromas também 
guardam particularidades que combinam mais com um estilo do que com outro. Ao oferecer uma 
lista considerável de fragrâncias a um cliente, há o ímpeto de ele desejar uma exclusiva. Contudo, a 
experiência da consultoria de imagem revela que é possível construir o estilo por meio de um cheiro 
já conhecido. O perfume pode ser tradicional e mesmo assim sustentar a identidade da pessoa. Cabe 
ao profissional apoiar o ato de decifrar os cheiros até que seja isolado o que possuir a conotação 
pessoal e passará a fazer parte da vida social, profissional e íntima do cliente. Para isso, a fragrância 
de alma deverá ser aquela que traduz a essência, a personalidade e finalize o estilo da pessoa. 
As notas de um mesmo perfume nem sempre harmonizam bem com todas as peles. A primeira 
impressão de um cheiro é por meio das notas de saída, mas são as notas de coração que poderão 
ser sentidas um tempo mais tarde. 

O perfume de uma mulher diz mais sobre ela do que sua escrita.
Christian Dior

A escolha do perfume estilo, contudo, deve passar pela análise das notas de fundo, aquele 
aroma que poderá ser sentido na pele bem mais tempo. A reação química dependerá do efeito da 
fragrância na pele, levando em conta que cada pessoa possui o seu próprio odor natural. Sentir um 
perfume e gravá-lo é uma experiência particular já que os aromas marcam as pessoas de modos 
diferentes porque estão relacionados à memória afetiva. Cheiros característicos de épocas ou 
situações que envolveram sentimentos, experiências e momentos podem levar a escolhas distintas. 
Por causa disso, a consultoria procura expor a pessoa aos mais variados cheiros, analisar a reação do 
olfato diante desses aromas para pesquisar e reconhecer qual perfume combina mais com o estilo 
de cada pessoa.

“Eu me perfumo para intensificar o que sou. Por isso não posso usar perfumes que me 
contrariem”. 

Clarice Lispector

Uma das referências na classificação dos estilos por notas olfativas é a perfumista francesa 
Carmita Magalhães, que vive no Brasil há mais de 10 anos. Atuando para uma das maiores empresas 
francesas de criações olfativas do mundo, a Firmenich, a especialista trabalhou numa descrição dos 
estilos e os relacionou às notas olfativas que mais harmonizam com cada um deles. Abaixo, a síntese 
do trabalho da perfumista com os principais estilos, as características dos perfumes e a relação 
com as notas olfativas que ofereceu base técnica para atendimento na consultoria de imagem e 
adaptação deste artigo.
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claSSificação doS eStiloS/NotaS 
(Mais apreciado pelo gêNero feMiNiNo)

Perfume é o complemento indispensável para a personalidade... 
é o acabamento final sobre um vestido.

Christian Dior

cláSSico
As fragrâncias clássicas são apreciadas por pessoas com estilo mais reservado e tradicional. 

Elas possuem personalidade mais organizada, são geralmente mais maduras, tendem a se identificar 
com notas amadeiradas e florais discretas, como sândalo, musk e rosas. 

J´adore - Dior 
Cúmplice - L’acqua di Fiori 
English Rose - Mahogany 
Today - Avon 
Essencial Exclusivo - Natura

roMâNtico
Elas expressam a delicadeza e sensibilidade próprias das pessoas sonhadoras desse estilo. 

As notas florais à base jasmins, violetas, flores do campo e tudo mais que remete a jardins encantados 
exalam a delicadeza das fragrâncias. 

Cherry Princess - L’Occitane 
Humor Bom Humor - Natura
Trésor Midnight Rose - Lancôme
Floratta in Rose - O Boticário 
Lua - Natura

caSual
Pessoas despojadas e informais, divertidas e bem-humoradas, que adoram conforto e a 

descontração das roupas básicas e práticas se identificam com esses aromas. O perfil absorve bem 
fragrâncias frescas ou cítricas, com notas de limão, bergamota, flor de laranjeira, mandarina, lavanda 
etc. que podem ser aplicadas várias vezes. A preferência é por um perfume ao mesmo tempo chique 
e simples.

Gucci Guilty - Intense 
Jet Femme - Avon 
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Samambaia - Phebo 
Neon Vibe - Yes Cosmetics 
Acqua Cítrico - O Boticário

moderNo
Arrojadas, criativas e dotadas de autoconfiança e atitude, as pessoas mais modernas se 

adaptam melhor às fragrâncias de famílias frutadas à base de frutas vermelhas, lichia com pimentas 
e especiarias. Uma alquimia ousada para quem quer passar longe dos aromas tradicionais.

Kenzo Flower 
For Her Eau de Toilette Delicate - Narciso Rodriguez 
Bottega Veneta Eau de Parfum 
Oh! Lola - Marc Jacobs
Linda Fashion - O Boticário

SeNSual
Os perfumes são próprios das pessoas que apreciam o estilo mais glamouroso, que usam a 

sensualidade como forma de expressão. Fragrâncias para quem aposta no poder de sedução. Notas 
de âmbar e almiscaradas, aromas doces como baunilha, chocolate e caramelo alternando inocência 
e tentação.

Eau de Minuit - Midnight Fragrance, Lolita Lempicka
Amir Slama, Phebo
Wild cat, Mahogany
Candy, Prada
Coffee Seduction, O Boticário 
Piercing Ela, L’acqua di Fiori 
Euphoric, da Água de Cheiro

eXótico ou dramático
Para quem não quer passar despercebido nem no estilo, nem no cheiro. A fragrância é 

extravagante com notas orientais nobres (âmbar), notas florais envolventes como jasmim, angélica, 
camélia, especiarias (canela, cravo, noz-moscada) e o toque exótico da gardênia.
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claSSificação doS eStiloS/NotaS 
(Mais apreciado pelo gêNero MasculiNo)

cláSSico
Pessoas com perfil de liderança se identificam com aromas amadeirados, fragrância 

marcante que transmite a sensação de força e poder. Os perfumes com elementos como o sândalo 
e o cedro são uma excelente opção.

caSual e deSPortiSta 
Os perfumes com aromas cítricos, como laranja, limão e bergamota, ou fragrâncias com 

madeira, ervas e plantas herbáceas na sua base são os mais procurados para pessoas que apreciam 
o estilo mais descontraído.

tradicioNal/ coNServador
Pessoas com personalidade muito fortes, tradicionais e superativas costumam aprovar 

fragrâncias com lavanda, alecrim e musgo de carvalho na sua composição. Os perfumes amadeirados 
com um toque de citrino.

ouSado/eXótico
Aquelas pessoas mais ousadas e dramáticas que arriscam em tudo inclusive no olfato 

apreciam fragrâncias com aromas orientais, com destaque para as notas de tabaco e de âmbar.
A experiência com clientes no trabalho de Consultoria de Imagem e na leitura de matérias, 

blogs especializados e artigos é possível verificar que a maior parte dos homens possui um limiar 
de tolerância menor que as mulheres para cheiros mais concentrados. Portanto, se todas as opções 
parecerem extravagantes demais, experimente recomendar uma fragrância mais leve e refrescante.

Onde uma mulher deve usar perfume? Perguntou-me uma moça. Onde ela quiser ser 
beijada. Eu respondi. 

Chanel

NotaS de Saída

Com a marca registrada em mãos, uma nova dúvida pode surgir. Não foram identificados 
estudos aprofundados que comprovam onde e como aplicar um perfume para prolongar a sua 
duração na pele. O que se sabe por meio de experimentação é que essa reação química dependeria 
diretamente do tipo de pele da pessoa. Fato é que nada tem a ver com a quantidade que se aplica, 
mas a resposta poderia estar nos pontos de aplicação. Pelas experiências no trabalho de consultoria 
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de imagem e pelas pesquisas feitas é possível afirmar que os melhores locais são aqueles de maior 
emissão de calor como umbigo e colo. Os pontos de pulsação também são muito indicados como os 
pulsos e o dorso das mãos, que podem exalar o cheiro da pessoa que gesticula e movimenta durante 
uma conversa. Para potencializar o efeito do perfume, vale usar antes da aplicação um hidratante 
sem cheiro para fixar a fragrância em regiões como a parte interna do cotovelo, nos joelhos e 
tornozelos, assim como atrás das orelhas, na soboneteira, porque a depressão dela concentra as 
notas por mais tempo, e também nos cabelos. Lembrando que a fibra capilar mantém o cheiro por 
mais tempo, mas a aplicação deve ser feita borrifando numa escova ou pente para evitar que o 
álcool do perfume resseque os fios.

Ao contrário do que se pensa, há fatores internos que interferem muito mais no efeito que 
o perfume provoca na pele do que a própria composição química dele. A alimentação e a hidratação 
da pessoa são fatores muito relevantes para esse resultado. O uso de temperos fortes demais como 
cebola e alho podem interferir no efeito da fragrância na pele, assim como a ingestão de álcool e 
carne vermelha em excesso. Bons hábitos referentes ao consumo de água podem auxiliar, porque 
o perfume dura mais em peles hidratadas. O cheiro não fixa nas pelas secas, porque ele não é 
satisfatoriamente absorvido. 

Guardar corretamente o seu perfume pode aumentar a vida útil dele assim como suas 
propriedades originais por anos. Atitudes simples como manter em local fechado, protegido da luz e 
do calor podem evitar os fatores que aceleram a degradação do perfume. Orientações como manter 
o frasco dentro da caixa e evitar locais úmidos e iluminados como banheiro podem aumentar a 
proteção ao complemento de estilo.

Eu senti algo tão intenso que só pude expressar isso em um perfume. 
Jacques Guerlain 

Na rotina da atividade da consultoria de imagem, portanto, nota-se que quando o cheiro 
está em harmonia, pode anunciar a chegada da pessoa em um ambiente, comunicar a presença e 
desfilar a sua vibração e a sua personalidade por onde ela passar. As formas, as texturas e as cores 
enquanto elementos de composição da imagem e da composição visual seriam incompletos sem 
uma fragrância. O perfume pode dar o acabamento, a vida. Nele pode estar a alma do estilo de uma 
pessoa. 
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o cheiro do fogo: SemioSeS em 
“QuaSar fire”, de o boticário

frederico braida
iSabela moNKeN velloSo

“Lá onde o olhar não chega, onde a mão não entra, o calor se insinua”
(BACHELARD, 2008, p. 61).

iNtrodução

Há imagens e palavras que são tão fortes e marcantes, que impregnam o imaginário humano, 
apresentando-se como verdadeiros símbolos, capazes de representar e/ou traduzir sentimentos, por 
vezes, abstratos ou difíceis de explicar. Consideramos o fogo como uma dessas imagens. Vinculado 
às cores quentes e ao calor, o fogo aquece e ilumina! O fogo é poético77!

Também, em diversos idiomas, o vocábulo “fogo” parece trazer consigo a força da imagem. 
“Fire” (em inglês), “fuego” (em espanhol), “feu” (em francês), “feuer” (em alemão) e “fajro” 
(em esperanto) são exemplos dessa expressão e potência. Tais palavras, conforme proclamadas, 
despertam um estado de atenção ou de alerta; dependendo da conotação, significam veemência, 
ardor ou paixão.

Transladado do material ao simbólico, não é raro encontrarmos, na perfumaria, a presença 
do elemento fogo. Há diversos perfumes que trazem, em seu nome, a palavra “fogo” em diferentes 
línguas. Alguns desses perfumes são, por exemplo: Fire Me Up, de Avon; Fire for Women, de United 
Fun; Fire & Ice, de Revlon; You’re the Fire (Summer Nights), de Yardley of London; Fire, de Oriflame; 
Fire, de Bortoletto; e Fuego, de Paulvic ou de Star. Também o Quasar Fire, de O Boticário, se insere 
nessa linha de perfumes.

Diante dessa constatação, cabe a seguinte pergunta: por que tantas associações na 
perfumaria a esse elemento? É sobre essa inquietação que este texto se debruça, tomado como 
referência o discurso do cheiro do fogo a partir de “Quasar Fire”, de O Boticário. 

Aqui, portanto, trazemos algumas reflexões acerca dessa fragrância masculina e dos diálogos 
estabelecidos entre esse perfume e as narrativas do fogo, atentando-se para os aspectos simbólicos e 
qualitativo-icônicos das interfaces estabelecidas. A pesquisa contempla ainda abordagens e análises 

77 Vide Bachelard (1990).
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acerca da coerência enunciativa entre a composição olfativa, a embalagem e os discursos de ordem 
linguística, buscando-se compreender em que medida essas tessituras convergem.

fogo: um Símbolo

Para Bachelard (1970, p. 151), o fogo é o “motor do mundo”. De acordo com o autor,

no decurso de intermináveis pesquisas sobre a imaginação dos “quatro elementos”, sobre 
as matérias que o homem sempre imaginou para sustentar a unidade do mundo, sonhamos 
frequentemente sobre a ação das imagens tradicionalmente cósmicas. [...]. Sonha-se diante 
do fogo, e a imaginação descobre que o fogo é o motor de um mundo (BACHELARD, 1970, 
p. 151 apud FERREIRA, 2013, p. 64).

O fogo tem mexido com os seres humanos, material e simbolicamente. Desde “a descoberta 
do fogo” até os dias de hoje, esse elemento se faz presente de forma intensa, tal como afirma 
Bachelard. “O fogo jamais é imóvel. Ele vive quando dorme. O fogo vivido está sempre impregnado 
pelo signo do ser tenso. As imagens do fogo são, para o homem que sonha, para o homem que 
pensa, uma escola de intensidade [...]” (BACHELARD, 1990, p. 6-7).

Portanto, pode-se falar que o fogo é um elemento tanto misterioso quanto simbólico. Ele 
faz parte de vários rituais e cerimônias. Por exemplo, o fogo se faz presente no altar de celebrações 
religiosas e nas cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos. Pode-se destacar, 
também, que é com fogos de artifício que se celebram algumas datas comemorativas, como a 
passagem de um ano para outro, na noite do Réveillon. 

Fisicamente, o fogo está associado ao calor e à luz. O fogo vincula-se à energia e é um dos 
responsáveis pela vida no planeta Terra. Sem o Sol, o astro rei, a grande bola de fogo, é de supor que 
a vida humana não existiria, pelo menos não como a conhecemos nos dias de hoje. É por isso que se 
diz, desde os antigos filósofos da natureza, que o fogo é um dos constituintes da matéria. No plano 
astrológico, o fogo também tem seu lugar.

A partir de uma busca pelos significados da palavra “fogo” em diversos dicionários, podemos 
perceber quão vasto é o campo semântico desse vocábulo, seja em seu sentido denotativo, seja 
no sentido conotativo, figurativo. O fogo abarca as noções de entusiasmo, de imaginação e de 
inspiração. Também no campo da sexualidade humana, o fogo se instala sob diversos vieses. O fogo 
está relacionado ao ardor, ao fervor e à paixão. Portanto, o fogo está intimamente imbricado com a 
excitação sexual.

De maneira geral, podemos dizer que são esses campos semânticos que são ativados com 
o cheiro ígneo, ou seja, com as fragrâncias que trazem em seu nome a presença do fogo, tal como 
se constata em Quasar Fire, de O Boticário, cujos processos de semiose levam os usuários a gravitar 
pelos universos de um quasar e do fogo.
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QuaSar fire, de o boticário

Quasar Fire é uma fragrância masculina78, da marca O Boticário, pertencente ao Grupo 
Boticário, lançada no mercado de perfumaria brasileira em 2005 e concebida como uma edição 
especial para o Dia dos Namorados. A fragrância foi “criada por Adilson Rato, Mark Buxton e Maurice 
Roucel, responsável por grandes sucessos como: L´Instant, Guerlain – Envy; Gucci – Rochas; Man – 
Be Delicious; DKNY – Kenzo Air” (QUASAR, DE O BOTICÁRIO, 2005).

Essa fragrância configura-se como flanker79 do exitoso “Quasar”, que é um fougère80 fresco, 
composto por um fundo amadeirado combinado com notas de bergamota, limão e mandarina, 
lançado em 1991 e originalmente idealizado para evocar a imagem de “um homem vigoroso, ativo, 
de caráter obstinado, com brilho nos olhos” (QUASAR, [s.d.]). O Quasar conta com fragrâncias da 
Symrise, uma empresa que fornece “fragrâncias, sabores, ingredientes ativos e produtos químicos 
aromatizantes, bem como soluções sensoriais e nutricionais para indústrias de perfumes...” 
(SYMRISE, 2017).

A palavra “quasar” trata-se de uma abreviação de quasi-stellar radio source (fonte de rádio 
quase estelar) ou quasi-stellar object (objeto quase estelar). De acordo com Byrd (2017), o quasar 
quase sempre esteve associado a uma origem misteriosa. Um quasar é o maior emissor de energia 
do universo, podendo emitir entre 100 e 1000 vezes mais luz que uma galáxia inteira com cem 
bilhões de estrelas (BAHCALL; DISNEY, 1996).

De acordo com O Boticário, “inspirado em uma das mais intensas fontes de energia do 
universo, Quasar é mais que uma fragrância: é um combustível, que inspira confiança no homem em 
suas intensas e estimulantes experiências da vida” (QUASAR, [s.d.]). Ainda, segundo o discurso da 
marca, a fragrância

acompanha a rotina de homens de garra, que têm paixão por tudo que fazem, têm brilho 
nos olhos e sempre buscam suas realizações. Quasar é uma explosão de energia, que inspira 
vigor e vitalidade. Traz o espírito do vencedor e faz cada um enxergar o potencial que tem 
(QUASAR, [s.d.]).

A família de produtos Quasar é ampla, abarcando, por exemplo, desodorante colônia, 
desodorantes antitranspirantes (aerosol, spray e roll-on), espuma e gel para barbear, gel pós-barba, 
gel de banho (shower gel) e sabonete. Thofehrn (2016), ao traçar uma linha do tempo da fragrância 

78 Cabe destacar que, de acordo com o site Fragrantica, em 2005, O Boticário lançou o Quasar Fire Feminino. Cf. Quasar Fire... ([2017.]). 
Nos dias de hoje, o produto está fora de linha. O Quasar Fire Feminino era “uma fragrância inspirada no momento da conquista e nos 
objetos da sedução o toque dos tecidos, o aroma de temperos, os lugares e frutas exóticas e a sensualidade das flores. Três grandes 
perfumistas trabalharam em sua criação: Magali Lara, Mark Buxton e Joachim Correll, que têm em seus currículos sucessos como 
Only – Givenchy; Fahrenheit – Dior; Versus – Versace” (QUASAR, DE O BOTICÁRIO, 2005). Portanto, toda vez que estivermos tratando 
da fragrância de Quasar Fire neste artigo, estaremos nos referindo ao perfume masculino.

79 Flanker é uma variação de uma fragrância, ou um perfume, predecessora que, geralmente, logrou sucesso.
80 “Lembrando o cheiro de relva, a família olfativa fougère é baseada na harmonia entre lavanda e notas de musgo de carvalho e 

cumarina” (ASHCAR, 2001, p. 80).
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Quasar, recupera algumas edições: Quasar Fire (de 2005), Quasar Quest (de 2013) e Quasar Evolution 
(de 2015). Além desses, há, ainda, algumas edições limitadas, como o Quasar Forever Energy e o 
Quasar Brasil (de 2014), e o mais recém-lançado Quasar Surf (de 2017).

Quasar Fire tem ganhado prestígio no mercado da perfumaria brasileira. Ele foi ganhador 
de dois prêmios nacionais, em 2005: Prêmio Perfumaria Nacional Masculina (Prêmio atualidade 
cosmética, auditado pela PricewaterhouseCoopers) e Prêmio Aparício Basílio da Gama de Criação 
Perfumística Masculina (O BOTICÁRIO, 2005).

Assim como nos demais perfumes, o sistema de comunicação que envolve Quasar Fire pode 
ser dividido, basicamente, em três segmentos que se complementam: o discurso olfativo, o discurso 
tátil-visual e o discurso verbal. Para fins pragmático-analíticos, mesmo sabendo-se que a percepção 
humana é sinestésica, ao primeiro, consideramos pertencentes todos os signos percebidos pelo 
olfato; ao segundo, os signos percebidos pelo tato e pela visão; e, ao terceiro, os signos linguísticos, 
as palavras.

A seguir, buscamos adentrar nesses distintos segmentos sígnicos, lançando interpretações 
possíveis para o universo de signos emanados de Quasar Fire, articulando com o discurso verbal 
sobre esse perfume, quase sempre vinculado aos campos da propaganda e da publicidade.

o apareNte iNvisível: as Notas da fragrâNcia

De acordo com O Boticário, “Quasar Fire é uma fragrância que exala uma fonte de energia 
ardente e sensual. A sensação de explosão e conquista presentes no Quasar Fire são originados 
do calor presente nas notas de pimenta e gengibre, aliadas a um mix de especiarias do oriente” 
(QUASAR FIRE, [s.d.]). 

Também, de acordo com o fabricante, “o clima esquenta e irradia desejo com a combinação 
das notas do vetiver e âmbar” presentes na fragrância (QUASAR FIRE, [s.d.]). O calor emanado pela 
fragrância de Quasar Fire vincula-se à sua inserção na família olfativa oriental especiada. 

Como notas de saída – aquelas percebidas nos primeiros minutos após a aspersão – em 
Quasar Fire, tem-se acorde verde, bergamota, mandarina, grapefruit e carambola. As notas de corpo 
ou coração – as que conferem maior personalidade à fragrância – são compostas por spice (noz-
moscada, gengibre, pimenta, living81 de Grain of Paradise), aromático (coriandro, cardamomo, anis 
estrelado, sálvia, folhas de cedro, manjericão e açafrão). Por fim, as notas de fundo são: madeiras 
(cedro, vetiver, patchouli, cipreste, flor de sândalo), musgo, musk e âmbar (QUASAR FIRE, [s.d.]).

Segundo o site OSMOZ, Quasar Fire possui componentes diferenciados, tais como: 

Grain of Paradise Head Space. Nativo da Costa Leste Africana, é conhecido como 
GuineaPepper, combina-se maravilhosamente com tonalidades aromáticas e é um dos 

81 Living é uma “tecnologia utilizada para extrair – com total exatidão – aromas de plantas, flores, frutas ou mesmo lugares sem causar 
qualquer agressão ao meio ambiente” (QUASAR, DE O BOTICÁRIO, 2005).
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elementos que compõe o Raz Al Hanout, uma mistura de especiarias Marroquinas. Na 
Alquimia é associado como o elemento fogo, por sua característica quente, era utilizado 
em elixir que estimulavam a sexualidade. Galangal Head Space: é proveniente da Khalanjan 
Arábia, nativo do Sul da China e Tailândia. Durante a Idade Média, Galangal era conhecido 
como afrodisíaco e até hoje é vendido como estimulante sexual (QUASAR FIRE [s.d.]).

Como se pode notar, o discurso olfativo de Quasar Fire é coerente tanto com a imagem 
de um quasar quanto com a imagem do fogo. Isso significa que as matérias-primas que compõem 
essa fragrância, processadas em conjunto, resultam em um perfume que traduz toda a polissemia 
de um quasar e do fogo. Ao se experimentar a fragrância, é possível sentir a textura do perfume, o 
seu volume que, ao adentrar pelas narinas, chega ao cérebro provocando uma sensação inquietante 
de aquecimento. O perfume é capaz de suscitar, sinestesicamente, ainda que de forma sutil, a 
percepção de elevação da temperatura corpórea.

a coMuNicação tátil-visual

De acordo com O Boticário, o frasco e a nova logomarca de Quasar Fire “refletem toda 
energia e jovialidade da fragrância, com traços firmes, bem marcados e linhas em onda” (QUASAR 
FIRE, [s.d.]). No entanto, a embalagem já teve versões anteriores. Segundo Paiva (2017), “ao longo 
do tempo, sua embalagem passou por algumas modificações; a primeira delas foi em 199882, depois 
em 2010 e por último em 2013”. 

A embalagem que guarda o frasco de Quasar Fire é uma caixa de papel cartão rígida, 
retangular, medindo 8 x 15 x 4cm. Essa caixa é predominantemente vermelha, marcada por uma 
espécie de rastro de fogo ou fragmento de um quasar. Todo o texto presente na parte da frente da 
caixa recebe uma película metalizada, prateada (hot stamping). A palavra “Quasar” ganha um maior 
destaque não somente por estar grafada em caixa alta e com uma fonte de maior tamanho, mas por 
estar em alto relevo. 

Com relação ao frasco, pode-se dizer que se trata de um signo da masculinidade canônica. 
Ele é robusto e pesado, composto por um vidro espesso, também predominantemente vermelho. 
Desenhado a partir da transformação de um paralelepípedo, um prisma de, aproximadamente, 
14,5cm de altura e com uma base retangular medindo 14,5 x 7,5 x 3,5 cm; o frasco é estável, pois 
a base inferior é levemente maior que a base superior. O frasco, concebido com linhas retas e 
inclinadas, apresenta traços dinâmicos que sugerem movimento.

Ao se tomar a embalagem e o frasco como signos, também podemos perceber a coerência 
discursiva de todo o projeto tátil-visual que compõe o Quasar Fire. Ao se analisar semioticamente as 
embalagens, percorrendo um caminho que vai desde os fundamentos do signo até os interpretantes, 
tal como proposto por Santaella (2005), encontramos traços de um quasar e rastros do fogo.

82 Essa embalagem original tinha as seguintes especificações: “Frascos: Wheaton com pintura na Megaplast; Tampa masculino: Alcan 
TPI; [...] Válvulas: Seaquist Valois; Cartuchos: Magistral; Cache: Bristol.” (PAIVA, 2017).
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Conforme mencionado, a cor predominante, tanto da embalagem quanto do frasco, 
é o vermelho, acompanhada por outras cores quentes: laranja e amarelo. A aplicação metálica 
(prateada) confere brilho e energia à embalagem. O degradê do vidro, da base vermelha à tampa 
preta, aproxima-se da imagem de uma chama.

Assim, constata-se a complementariedade dos discursos olfativo e tátil-visual em Quasar 
Fire. Dentro do sistema, os signos apresentam-se coerentemente imbricados entre si, contribuindo 
para aguçar um campo semântico ígneo e energético.

aS PalavraS em QuaSar fire

De acordo com Morris (1976), a Semântica trata da relação dos signos com aquilo a que o 
signo se refere, podendo também ser caracterizada como “aquele ramo da semiótica que estuda 
a significação dos signos” (MORRIS, 1946, p. 366 apud NÖTH, 2005, p. 189). A Semântica trata dos 
sentidos, dos significados (BRAIDA; NOJIMA, 2014, p. 37). Assim, quando estamos nos referindo a 
campos semânticos, tratamos de campos de sentidos e de grupos de significados. Nesse sentido, 
podemos afirmar que os campos semânticos aguçados pelo Quasar Fire são múltiplos, porém 
gravitam em torno de duas palavras-chave ou imagens: quasar e fogo. Tudo em Quasar Fire nos 
leva para essas imagens. Todos os signos compõem um sistema coerente. Também as palavras 
empregadas nos discursos sobre o Quasar Fire, especialmente aqueles de cunho publicitário e 
veiculados pelo fabricante, circunscrevem-se dentro desse universo.

Por exemplo, no verso da embalagem, da caixa do perfume, consta a seguinte sentença: 
“Quasar Fire, uma fonte de energia ardente e sensual”. Para além de “energia”, “ardente” e “sensual” 
presentes nessa frase, recorrentemente O Boticário joga com as seguintes palavras: “explosão”, 
“calor”, “esquenta” e “irradia”. 

Assim, verifica-se que, dentro de todo sistema comunicacional de Quasar Fire, as palavras 
corroboram as imagens – e vice-versa. Em todo o universo sígnico abarcado por esse perfume, nota-
se uma convergência em direção ao fogo e ao quasar. As palavras, em Quasar Fire, são potentes, 
energéticas e quentes, assim como as cores e os cheiros.

coNSideraçõeS fiNaiS

Partindo-se de uma experiência fenomenológica, entendendo-se “por fenômeno, palavra 
derivada do grego Phaneron, tudo aquilo, qualquer coisa, que aparece à percepção e à mente” 
(SANTAELLA, 2005, p. 7, destaques da autora), pode-se perceber que o cheiro de Quasar Fire 
aguça um vasto campo semântico. Levando-se em consideração as categorias universais de Peirce 
(primeiridade, secundidade e terceiridade), podemos atingir os significados mais profundos de 
Quasar Fire, subjacentes aos signos propriamente ditos, às coisas ligadas a esses signos e as conexões 
lógicas possíveis de ser realizadas. 
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Nos parâmetros semióticos peirceanos, no mundo primeiro, destacam-se as sensações 
evocadas concernentes aos aspectos qualitativos do produto em questão. No que diz respeito à 
fragrância, notam-se, geralmente, as seguintes qualidades: calor, amadeirado e ardência. Assim, 
pode-se dizer que o fogo e a energia se fazem presentes na fragrância por meio da sensação de 
calor provocada, a qual simboliza uma explosão de prazer e faz intensificar a potência masculina. A 
fragrância amadeirada é a própria encarnação da masculinidade, uma vez que perfumes amadeirados 
tendem a ser perfumes “concebidos para homens”. Por fim, a presença do cheiro das pimentas 
aponta, por meio da sensação de ardência, para o fogo sensualizante ou para uma energia sensual.

Já a embalagem e o frasco constroem outros sentidos complementares. Em Quasar Fire, os 
signos táteis e visuais remetem para o fogo e para um quasar, além de, marcadamente, trazerem a 
presença masculina. A retidão, o geometrismo e a densidade se fazem presentes nos traços retos 
e no peso do frasco, simbolizando masculinidade, firmeza e robustez. A sedução, tão evidenciada 
no perfume, apresenta-se por meio da predominância do vermelho e no uso das demais cores 
quentes. Por fim, a energia do quasar revela-se, também, do ponto de vista da comunicação visual, 
na aplicação prateada em diversas palavras gravadas na frente da embalagem.

Logo, o que buscamos evidenciar neste texto é o hibridismo enunciativo verbal e não verbal 
perfeitamente articulado em Quasar Fire. Há que se destacar a coerência discursiva olfativa, visual, 
tátil e verbal. A caixa (embalagem), o frasco, o líquido em si e as palavras que gravitam em torno 
desse universo chamado Quasar Fire convergem para a semântica do fogo e de um quasar, para suas 
imagens e seus significados, seja do ponto de vista icônico, indicial ou simbólico. 

Portanto, à guisa de conclusão, podemos afirmar que, se considerarmos o intento da marca 
ao conceber essa fragrância – “Quasar é uma explosão de energia, que inspira vigor e vitalidade” 
(QUASAR, [s.d.]) – há uma convergência entre o objeto e aquilo que precisamente o nomeia. 
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iNtrodução

Muitos são os avanços tecnológicos desenvolvidos nos últimos anos que contribuem para a 
descomplexificação das estruturas organizacionais e a fruição de mais conhecimentos. Avanços que 
são os motores de um mundo conectado, permeado com informações e redes sociais que ajudam a 
elaborar soluções para desafios. É o que se observa nas organizações em geral através da cocriação 
– foco do presente estudo –, entre outras práticas. Trata-se, de acordo com Las Casas (2014), de 
envolver clientes com experiências positivas no processo de marketing. “Assim, produtos e serviços, 
bem como as demais práticas mercadológicas, são produzidos com a colaboração dos próprios 
consumidores” (LAS CASAS, 2014, p. 7). Entre os benefícios figuram a redução de custos, o reforço 
de uma boa reputação e o incremento de insights e conhecimentos aos participantes.

O futuro da Competição, obra de Prahalad e Ramaswamy, referenciada por Las Casas (2014, 
p. 7), dedica-se a explicitar a possibilidade da organização, de modo a tornar o cliente seu principal 
parceiro. A competitividade passa a consistir na criação cada vez mais veloz de diferenciais, bem 
como na aceleração dos processos de pesquisa e de comunicação. A prática da cocriação favorece o 
fator “celeridade”, configurando-se como vantagem competitiva. 

Todavia, empreender a cocriação é um desafio. Significa engajar não só o público interno, 
mas também demais stakeholders, o que exige, antes de tudo, amadurecimento da cultura 
organizacional no sentido de realizar processos de inovação. O texto trata da iniciativa bem-sucedida 
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do Grupo Boticário, empresa que cunhou seu pioneirismo em escala global ao lançar a primeira 
linha de perfumes produzida de forma colaborativa com seus clientes83. 

A projeção do conceito de cocriação está ligada ao seu papel nas organizações pelo 
diferencial e seu efetivo avanço, conforme a descrição de Kotler (2010). Segundo o autor, a evolução 
do relacionamento de uma empresa com seus clientes está ligada às novas maneiras de criar 
produtos e experiências por meio da colaboração entre empresas, consumidores, fornecedores e 
parceiros de canal interligados numa rede mundial de inovação. 

A definição corrobora os conceitos de Las Casas (2014) e é abrangente por incluir outros 
públicos das organizações como os coautores de ações colaborativas. De acordo com os autores, o 
foco dessas ações traduz-se no estreitamento de laços. 

Os elementos básicos para implantação de um programa de cocriação podem ser 
sintetizados por meio da sigla DART, cujas iniciais se referem, respectivamente, a diálogo, acesso, 
risco e transparência (LAS CASAS, 2014). O diálogo é o meio pelo qual a empresa e seus públicos 
compartilham conhecimentos. Acesso refere-se às informações, ferramentas e estilos de vida, entre 
outras possibilidades que permitam ao cliente desfrutar do produto ou serviço. Avaliação de Risco 
alude ao debate cada vez mais demandado por consumidores sobre ameaças e benefícios, questões 
fundamentais para auxiliar no estabelecimento da confiança na organização. Transparência, por sua 
vez, qualifica a interação e o amplo acesso às informações. 

Retornando às origens da cocriação, uma de suas ferramentas é conhecida como 
brainstorming: 

Técnica de geração de ideias desenvolvida por Alex Osborn em 1963 e que significa, 
literalmente, tempestade cerebral. Consiste em reunir um grupo de pessoas em torno de 
um tema e deixá-las produzir o maior número possível de ideias, sem qualquer crítica, 
por mais absurdas que possam parecer. Posteriormente, o resultado do brainstorming é 
analisado e as boas ideias que tiverem surgido em meio à “tempestade” são desenvolvidas 
(BARBOSA; RABAÇA, 2001, p. 80).

Nesse sentido a necessidade de um esforço empreendido em equipes no brainstorming é 
desenvolvida de maneira continuada inclusive em nível individual, de acordo com Frans Johansson 
(2008). Cabe a cada um buscar interseções entre culturas, conceitos e domínios. Busca-se conceber 
novas associações mentais e ampliar perspectivas, adentrando novos territórios, outros saberes. 
Estabelecer percurso pode ser mais interessante devido a três forças motrizes identificadas pelo 
autor: “a migração de pessoas, a convergência das ciências e o salto da computação” (JOHANSSON, 
2008, p. 251). Com isso, todo colaborador pode contribuir para criar um espaço propício para 
cocriar e inovar. 

83 Informações do site da marca. Disponível em: http://www.grupoboticario.com.br/pt/grupo-boticario/Paginas/Inicial.aspx. Acesso 
em: 17 fev. 2017
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tecNologia da comuNicação e cocriação

A abundante e frequente criação de ferramentas e serviços adequados, relacionados com 
a comunicação compõem melhores estratégias de difusão das informações e mudanças do modus 
operandi das organizações que buscam adaptar-se às exigências de transparência e instantaneidade 
predominantes na atualidade. A dimensão estratégica da comunicação ao ser planejada e consolidada 
deve se valer de tais ferramentas e serviços para promover atitudes colaborativas internas e externas. 

Comunidades sociais virtuais, por exemplo, são propícias à expressão de informações e 
opiniões e à construção e troca de conhecimentos. O pesquisador André Lemos (2012) afirma ser 
muito difícil, senão impossível, desatrelar rede social, comunicação e organização. Para ele, vive-
se hoje a “Era da Intercomunicação Planetária” e das redes sociais digitais. Nesta mesma linha de 
pensamento, Castells (2015) aponta para uma “sociedade em rede” neste século XXI, cuja dinâmica 
de relações se estabelece tendo as redes sociais de comunicação como uma espécie de centro 
estruturante. Dessa maneira, a configuração das relações de poder atuais só pode ser compreendida 
observando as formas e processos da comunicação socializada, “o que na sociedade em rede significa 
tanto a mídia de massa multimodal quanto as redes de comunicação horizontais e interativas, que 
têm como base a internet e a comunicação sem fio” (CASTELLS, 2015, p. 22).

Castells cunha a expressão “autocomunicação de massa” para definir o estágio de expansão 
da comunicação de massa que abrange um número cada vez maior de pessoas e é utilizada, 
principalmente, para a comunicação de caráter pessoal. 

De fato, essas redes horizontais possibilitam o surgimento daquilo que chamo de 
autocomunicação de massa, que definitivamente amplia a autonomia dos sujeitos 
comunicantes em relação às corporações de comunicação, à medida que os usuários passam 
a ser tanto emissores quanto receptores de mensagens (CASTELLS, 2015, p. 22).

Tapscott e Williams (2007) apontam para a postura participativa e interativa que se manifesta 
por meio das novas mídias e conecta pessoas das mais diversas áreas de conhecimento dotadas de 
múltiplas competências e experiências. Os autores também afirmam que: 

[...] a nova colaboração em massa está mudando a maneira como as empresas e as 
sociedades utilizam o conhecimento e a capacidade de inovar para criar valor. Um novo 
tipo de empresa pode estar surgindo – uma empresa que abre suas portas para o mundo, 
inova em conjunto com todos, sobretudo os clientes, compartilha recursos que antes eram 
guardados a sete chaves, utiliza o poder da comunicação em massa (TAPSCOTT; WILLIAMS, 
2007, p. 10).

O suporte da tecnologia para a aprendizagem organizacional e os processos colaborativos 
– como a cocriação – assumem suas importâncias associados a outras condições, como a qualidade 
da liderança e ao tratamento dado ao capital humano nas organizações. 
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olhar PeloS outroS: emPatia e emoçõeS 

Em O poder da empatia: a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, 
Krznaric (2015) concebe a empatia como uma atitude afetuosa. Na obra, reúne contribuições de 
neurocientistas, biólogos e psicólogos, que apontam a empatia humana como potencialmente tão 
forte quanto impulsos internos egoístas, cabendo a cada um expandi-la ou não. Krznaric (2015) 
diz que a atitude empática pode se converter em força coletiva capaz de alterar os contornos da 
paisagem social, política e organizacional. Na opinião dele o poder proporcionado pelo bom uso das 
relações empáticas auxilia na preparação para enfrentar crises, transpor divisões sociais e resolver 
conflitos nas empresas, bem como aproximá-la dos demais públicos. 

Considera-se a atitude empática um aspecto singular, uma vez que em boa parte das 
empresas, as emoções e sentimentos dos colaboradores não raro são ignorados e subestimados, 
conforme observa Fela Moscovici:

Emoções e sentimentos ainda são ignorados ou menosprezados como se fossem variáveis 
menos importantes e menos decisivas na dinâmica das organizações. Sua influência sobre 
os resultados do trabalho não tem recebido a atenção que é dedicada a outros aspectos 
organizacionais. [...] O descaso ou a inabilidade ao gerir este tipo de capital tem custado caro 
às empresas e à sociedade em geral. A baixa competência emocional tende a gerar e agravar 
problemas de todo tipo em todos os setores sociais. [...] Se o capital emocional é abandonado 
à sua sorte, pode acontecer o mesmo que com o capital financeiro mal gerido: não rende, 
diminui, esgota-se, gera dívidas, inadimplência, falência (MOSCOVICI, 2008, p. 165-166).

Desse modo, a empresa deve administrar o capital humano proporcionando um clima sadio 
nos ambientes de trabalho, condições favoráveis ao aprimoramento individual, de modo que ele 
seja incorporado e “contamine”, tornando o grupo motivado, colaborativo e sinérgico. É preciso que 
as lideranças tenham em mente que atingir metas e obter lucros são conquistas finais, antecedidas 
pela conquista do bem estar daqueles que movem a empresa e a mantêm viva. E as lideranças só 
terão êxito nesse sentido se aprenderem a arte da empatia, ou seja, a de se colocar no lugar do 
outro em todas as relações interpessoais, independente de posição social ou do nível hierárquico no 
interior da empresa.

meNtalidade da orgaNização aPreNdiz

A liderança que promove seriamente a aprendizagem organizacional é aquela que 
compreende a organização como um sistema vivo, e o impulsiona por meio do apoio aos demais 
colaboradores. Uma aprendizagem que se efetua, na visão de Senge (2016), por meio de cinco 
disciplinas, essenciais umas para as outras e que fortalecem dimensões constitutivas de organizações 
em ampliar continuamente capacidades de realizar aspirações. Por que o autor faz menção às 
“disciplinas”? Uma questão interessante que se apresenta: 
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Se uma organização que aprende fosse uma inovação de engenharia, como o avião ou um 
computador pessoal, os componentes seriam chamados de “tecnologias”. Para uma inovação 
no comportamento humano, os componentes precisam ser vistos como disciplinas. Não 
entendo por “disciplina” uma “ordem cumprida” ou “forma de punição”, mas sim um corpo 
de teoria e técnica, as quais devem ser estudadas e dominadas para serem colocadas em 
prática. Uma disciplina é um caminho de desenvolvimento para a aquisição de determinadas 
habilidades ou competências (SENGE, 2016, p. 44). 

As cinco disciplinas se constituem em: domínio pessoal, modelos mentais, construção de 
uma visão compartilhada, aprendizagem em equipe e pensamento sistêmico. A primeira se refere 
ao contínuo esclarecimento e aprofundamento da visão pessoal, à concentração de energias e ao 
cultivo da paciência e à mudança de perspectiva, para observar a realidade de forma objetiva. 

O autor destaca que, ao aprofundar a visão pessoal, o colaborador enxerga sua conectividade 
com o mundo e se compromete com o todo no âmbito organizacional. Cita, ainda, outro benefício 
da disciplina: enxergar as inter-relações, o aprimoramento da empatia e da compaixão, que se 
manifestam tanto a partir de um estado emocional, quanto de um nível de consciência: “quanto mais 
pessoas veem os sistemas dentro dos quais operam e, quanto mais entendem como as pressões as 
influenciam, mais desenvolvem naturalmente compaixão e empatia” (SENGE, 2016, p. 255). A ideia 
é criar um ambiente de trabalho humanizado.

Modelos mentais são os pressupostos, generalizações ou mesmo imagens que emergem 
de modo consciente ou inconsciente e sugestionam a forma de ver o mundo e atuar nele. São 
as imagens arraigadas sobre o funcionamento do mundo que impedem novos insights de serem 
colocados em prática. O prejuízo, tanto pessoal como organizacional, projeta a tendência à limitação 
ao que é conhecido e confortável. Construção de uma visão compartilhada é a terceira disciplina. 
Não se trata exatamente da “declaração de missão”, corriqueira nas organizações. Uma visão genuína 
existe quando os colaboradores dão o melhor de si e estão motivados a aprenderem. Envolve-se 
a habilidade de encontrar “imagens de futuro” que compartilhadas estimulam compromisso e 
envolvimento com as metas propostas. 

A penúltima disciplina, a aprendizagem em equipe, tem como base o desenvolvimento da 
visão compartilhada, pois se refere ao alinhamento e incremento da capacidade da equipe de criar 
os resultados que seus membros desejam. “A aprendizagem em equipe é vital, pois as equipes, e não 
os indivíduos, são a unidade de aprendizagem fundamental nas organizações modernas” (SENGE, 
2016, p. 44). A quinta disciplina, destaque do título da obra de Senge (2016), é aquela que integra 
as outras. Trata-se do pensamento sistêmico, que tem por objetivo consolidar o todo. “É um quadro 
referencial para ver inter-relacionamentos, em vez de eventos; para ver os padrões de mudança, em 
vez de ‘fotos instantâneas’.” (SENGE, 2016, p. 127). 

Os resultados da aprendizagem das disciplinas extrapolam os muros da organização e 
contribuem para uma condição de cidadania sistêmica, que começa quando os indivíduos passam 
perceber os sistemas que formam e, ao mesmo tempo, também os formam. Ao observarem os 
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sistemas, identificam os padrões de interdependência bem como as possibilidades e benefícios 
de agir de forma colaborativa. As organizações se situam em sistemas vivos mais amplos – como 
comunidades e indústrias – nas quais as relações de interdependência e suas consequências são 
mais significativas.

PioNeiriSmo ao criar PerfumeS Pela cocriação

De uma pequena farmácia de manipulação, inaugurada em 1977, a uma empresa com sete 
mil colaboradores. Na área de varejo, o Grupo Boticário está presente em todo o Brasil, com mais 
de quatro mil pontos de vendas em 1.750 cidades, e também no exterior. Tornou-se a maior rede 
de franquias de beleza do mundo, sendo uma delas a marca O Boticário84. A empresa possui uma 
reputação positiva associada à sustentabilidade de toda a sua cadeia produtiva e a responsabilidade 
no campo socioambiental. 

Ao iniciar em 2013, uma série de iniciativas, a condição reputacional da empresa e da 
marca foram reforçadas. Inicialmente, no apoio ao movimento chamado Rio, te amo, com adesão de 
empresas de diversos segmentos. O movimento promoveu ações ligadas às artes, música, esporte, 
cinema, literatura e cidadania – todas com um mesmo objetivo: homenagear a capital do Rio de 
Janeiro. No ano seguinte, a marca patrocinou o filme Rio, eu te amo, sequência dos filmes Paris, Je 
T’aime e New York, I love you. 

A boa receptividade das ações junto ao seu público levou a marca a um desafio: o de captar 
e expressar a essência da cidade, através de fragrâncias. As pessoas relaxando nas praias, o mar 
“batendo” nas pedras, o cheiro de maresia – a ideia era captar experiências sensoriais e colocá-
las em frascos, segundo os perfumistas colaboradores da marca, Adilson Rato, Hernàn Figoli e 
Napoleão Bastos. A tarefa foi cumprida tendo a população carioca como principal autora. Assim que 
foi veiculada na campanha da marca, a ideia de transformar a Cidade Maravilhosa em perfumes e 
poder “levá-la” para qualquer lugar teve feedback positivo, de modo que a estratégia de cocriação 
foi realizada por meio de três etapas descritas a seguir.

Inicialmente, a campanha teve como inspiração o convite aos cidadãos cariocas a 
expressarem, com frases, fotografias e outros meios, o que eles considerassem ser a essência 
do Rio. Mais de nove mil respostas foram obtidas apenas nos primeiros 20 dias. Desse modo, foi 
possível reconhecer a cidade no imaginário de seus admiradores. A partir daí, o Boticário e as quatro 
mais importantes casas de fragrâncias do mundo – Firmanich, Givaudan, IFF e Symrise –, juntas 
pela primeira vez, trabalharam para transformar essas inspirações em cheiros. O corpo técnico-
profissional visitou diversos espaços citados pelos participantes da campanha, entre eles a praia do 
Leblon, Floresta da Tijuca, Jardim Botânico, Pedra Bonita, Lapa, Arpoador e a praia de Copacabana. 
Foram capturadas moléculas odoríferas do ar de cada um desses lugares utilizando um moderno 

84 Informações do site da marca. Disponível em: http://www.grupoboticario.com.br/pt/grupo-boticario/Paginas/Inicial.aspx.
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processo de identificação da estrutura dos aromas (headspace)85, a fim de incluí-las no grupo de 
matéria-prima das diferentes fragrâncias. 

Na segunda etapa, as essências e conceitos foram apresentados a um grupo de 50 
formadores de opinião – artistas, jornalistas e cineastas. Em um workshop especial, ministrado por 
profissionais de O Boticário e perfumistas das casas de fragrâncias, foram realizadas combinações 
de essências e elaboradas oito propostas de fragrâncias. Um evento realizado em seguida no bairro 
de Copacabana, serviu para anunciar oito criações escolhidas. Na terceira etapa do processo de 
cocriação, a marca novamente contou com o público consumidor para eleger quatro fragrâncias que 
identificassem a alma carioca. 

Mais de 35 mil pessoas de todo o país experimentaram os perfumes nas ruas do Rio de Janeiro 
e em lojas da marca. Escolheram os produtos referenciados como Rio que anima, Rio que curte, Rio que 
encanta e Rio que vibra. A primeira é uma fragrância assinada por Adilson Rato, Carmita Magalhães 
e Thierry Bessard, da Firmenich. Ele sintetiza, de acordo com a marca, o Rio da noite que lava a alma: 
inspirado no bairro de Copacabana, a praia animada e a noite quente. Integra a família olfativa oriental 
ambarado, composto por bergamota, pera, gengibre, pimenta rosa e lima como notas de saída; por 
maçã verde, frésia86, açafrão, lichia, muguet (também conhecida como lírio do vale), acorde Copacabana 
como notas de corpo e por sândalo, âmbar, vanilla, fava tonka e cedro como notas de fundo87.

Rio que curte foi assinada por Fanny Grau, Isaac Sinclair e Philippe Roques, da Symrise. 
Retrata o Rio das relações suaves: para quem curte o pôr do sol, um bom papo e a boemia da Lapa. 
Integra a família olfativa floral gourmand. Suas notas de saída são pera, frutas vermelhas, bergamota 
e pimenta rosa. As notas de corpo são flor de laranjeira, rosa vermelha, flor de íris, acorde lapa. E as 
notas de fundo são acorde gourmand, musk, âmbar e patchouli. 

Rio que encanta foi assinada por Alexandra Kosinski e Hernan Figoli, da Givaudan. Lembra 
o Rio dos cartões postais: homenageando a Floresta da Tijuca e a beleza hipnotizante da natureza. 
Integra a família olfativa Floral Frutal. Suas notas de saída são frutas aquosas, kiwi e framboesa. 
As notas de corpo são Peônia, Frésia, Galbano e acorde Floresta da Tijuca. E as notas de fundo são 
cedro, âmbar e fava Tonka.

Rio que vibra foi a única fragrância masculina da linha. Assinada por Napoleão Bastos e 
Verônica Casanova, da IFF, - exalta o Rio da adrenalina e da coragem: a agitação do Leblon e a 
vibração da praia cheia. Integra a família olfativa fougère aromático e é composta pelas notas de 
saída limão, bergamota, lima, verbena, notas frutais verdes e notas aquosas. As notas de corpo são 
lavanda, noz-moscada, alecrim, folha de violeta e acorde Leblon. E as notas de fundo são sândalo, 
cedro, guaiaco, musgo, âmbar e musk. Por fim, nas embalagens dos perfumes foram introduzidas 
artes do ilustrador de moda – e carioca – Felipe Jardim. 
85 Conceito retirado do site: http://cosm-eticos.org/artigos/mitos-sobre-natural-versus-sintetico-na-perfumaria.
86 Possui uma fragrância floral brilhante, evocando o jasmim e a flor de laranjeira, com aromas suaves, quase frutais. Disponível em: 

http://www.osmoz.com.br/enciclopedia/materias-primas/floral/26/fresia-freesia-refracta.
87 Informações do site da marca. Disponível em: http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/component/content/article/16-

capa/43074-o-boticario-lanca-rio-eu-te-amo-colecao-de-fragrancias-criadas-em-parceria-com-os-cariocas.
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A iniciativa da marca O Boticário representa um caso interessante do emprego da estratégia 
de cocriação de produto, ao valorizar a marca envolvendo os consumidores em uma sequência de 
experiências. As etapas foram fundamentadas no movimento Rio, eu te amo e em colaborações – 
presenciais e virtuais. No âmbito interno, a estratégia de cocriação produziu benefícios previstos 
como incremento de conhecimentos e integração de colaboradores de diferentes áreas. Ainda outro 
resultado positivo registrado destaca-se a difusão da marca em menções favoráveis através de sites 
e redes sociais digitais. 

coNSideraçõeS fiNaiS

A iniciativa da marca O Boticário, apresentada neste artigo, demonstra o quanto é necessária 
a elaboração de estratégias que abarquem a comunicação e a cocriação para atender consumidores 
ávidos por interação, além da estruturação de condições que valorizem emoções, pensamentos e 
sentidos. Evidenciou-se a preocupação da empresa pela qualidade de cada experiência do público 
consumidor ao longo das etapas de cocriação. Constatou-se também que a eficácia do empreendimento 
está atrelada à eficiência dos canais de comunicação e dos eventos planejados, a serviço da gestão 
dos relacionamentos. Ao buscar maior alcance, empregou novas tecnologias da comunicação, mas 
não se limitou a elas, utilizando abordagens presenciais em suas lojas físicas e nas ruas.

Ao envolver os clientes e consumidores nesta proposta inovadora, a marca O Boticário 
colocou em prática os conceitos de empatia trazidos por Krznaric (2015). Pode-se supor que a iniciativa 
resultará, a longo prazo, na conquista e fidelização de mais clientes junto à marca. A participação 
deles na criação dos perfumes contribui para que se sintam bem atendidos e valorizados.

Os resultados superaram as cifras de lucros com a venda da nova coleção de perfumes – Rio, 
eu te amo – criada a partir da percepção sensível do espaço urbano realizada pelos cariocas. Além 
disso, ativos intangíveis como o valor agregado à marca e os conhecimentos gerados podem ainda 
se desdobrar em novas ações da empresa. O estudo delineia, portanto, uma organização aprendiz 
com escuta empática aberta à voz de todos os seus públicos, liderada com o melhor aproveitamento 
possível de seu capital humano e tecnologicamente equipada para comunicar-se de modo eficiente. 
É a tendência para organizações do presente e do futuro que passam a competir pelo valor da 
experiência utilizando a estratégia de cocriação para efetivar o engajamento com a marca. 
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criação de fragrâNcias: 
aliaNça eNtre arte, técNica 
e SeNSibilidade Na criação 
de fragrâNcias

criStiNe do carmo Schmidt bueNo de moraeS
claudio luiz rubiNo

“[...] A imaginação é mais importante que o conhecimento [...]”.
Albert Einstein

iNtrodução

O desenvolvimento e a criação de fragrâncias sempre foi objeto de fascínio por amantes 
da perfumaria, curiosos e pesquisadores de outras áreas. A perfumaria já foi considerada uma 
alquimia, e a criação de uma fragrância era algo misterioso que tinha como resultado um produto 
com características de ser encantador, envolvente e mágico, tendo como mestre principal desta 
alquimia, a figura do perfumista. No entanto, a criação de fragrâncias é uma arte que alia além da 
criatividade, análise, sensibilidade, técnicas específicas, além de conhecimento de mercado. Apesar 
de a denominação “perfumaria” ser a mais disseminada no mercado, sendo compreendida como a 
arte de criação de novos odores, o termo correto para o setor é “criação de fragrâncias”, visto que, 
o perfume88 é um tipo de aplicação específica para um produto específico, no qual é utilizada a 
fragrância, elemento que possui características olfativas singulares.

Perfumistas, avaliadores, profissionais de mercado e técnicos de aplicação e desenvolvimento 
trabalham juntos visando desenvolver uma nova fragrância que será aplicada em um novo produto 
de mercado. Este capítulo irá proporcionar ao leitor a desmistificação de alguns aspectos desta 
arte, através do conhecimento sobre algumas peculiaridades, aspectos e processos importantes 
utilizados no desenvolvimento de fragrâncias, aqui descritos por um perfumista e por uma 

88 Perfume ou Parfum refere-se a uma composição alcoólica para uso pessoal na qual é aplicada uma alta concentração de fragrância 
que pode chegar até a 40%, Eau de Parfum também consiste em uma composição alcoólica na qual é comumente aplicada 
uma concentração de fragrância chegar até a 25%, no entanto, nenhuma delas representa a fragrância, objeto de criação do 
perfumista.
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avaliadora e profissional de marketing, ambos profissionais da indústria de fragrância, que a partir 
de suas vivências profissionais e conhecimentos técnicos específicos, visam, tornar mais acessível o 
conhecimento sobre o universo da perfumaria.

o tiMe de criação de fragrâNcias

Atualmente a criação de fragrâncias torna-se um negócio, embora encantador, muito 
lucrativo e competitivo, no qual existem grandes times no mercado. Times estes compostos da 
figura imprescindível dos(as) perfumistas que trabalham de forma integrada junto a avaliadores, 
técnicos e profissionais de marketing, entre outros. A formação de tais profissionais pode ocorrer 
em escolas internas de perfumaria formalizadas em casas de fragrâncias tais como IFF, GIVAUDAN, 
FIRMENICH, SYMRISE, TAKASAGO entre outras; bem como em algumas escolas independentes, 
onde o profissional pode adquirir conhecimentos específicos e desenvolver nas diferentes profissões 
específicas do universo da perfumaria, como perfumista, avaliador, desenvolvedor de matérias-
primas de perfumaria, entre outros. Entre as instituições mais conhecidas podem ser citadas: o 
GIP – Grasse Institute of Perfumary (Instituto de Perfumaria de Grasse) e a famosa ISIPCA, ambas 
localizadas na França.

Universo encantador e glamouroso, a curiosidade e a procura pelo tema “perfumaria” levou 
a abertura do acesso à informação ao mercado, possibilitando cursos de curta e média extensão aos 
apaixonados pelo tema. Entretanto, é importante salientar que a criação de uma fragrância não é 
um processo que ocorre de modo individual, mas sim de modo coletivo, visto que a composição é 
resultado de diferentes insights89, para a qual é necessária uma visão cruzada de profissionais com 
diferentes técnicas e conhecimentos específicos e que irão interferir no resultado final, visando criar 
um novo trendsetter90.

Apesar de existirem escolas e cursos que abordam tecnicamente o processo de perfumaria, 
e que se saliente com alto nível de excelência91, é importante destacar que a prática aplicada é 
fundamental e o conhecimento técnico adquirido necessita de uma vivência constante. O 
conhecimento técnico no contexto de perfumaria não é algo somente aprendido em uma escola, 
consiste em um contexto muito maior que envolve a prática e interação constante em conceitos e 
aplicações subjetivas no qual a criação de uma fragrância se fundamenta.

Perfumaria é arte e é prática. Como já relatado, os profissionais envolvidos no processo 
possuem diferentes conhecimentos, que integrados funcionam de forma uníssona possibilitando 
como resultado final uma composição harmoniosa e única. A seguir, encontra-se uma breve descrição 
das competências e habilidades de alguns destes profissionais.

89 Insights no contexto apresentado representam novas ideias e percepções que podem dar origem a uma criação. 
90 Trendsetter consiste na criação de uma inovação ou conceito que será um direcionador de mercado para outros seguirem ou se 

inspirarem.
91 Em nenhum momento os autores deste artigo questionam a qualidade ou expertise de tais propostas, mas sim apenas destacam a 

importância da prática para o profissional de perfumaria.
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O(A) Raw Material Sourcer (pesquisador(a) de matérias-primas) tem conhecimentos técnicos 
específicos para o desenvolvimento de novas moléculas (matérias-primas) sendo o intermediário 
entre criação e desenvolvimento (perfumistas, aromistas e o laboratório formulação). Sem ele, o 
perfumista não teria elementos para realizar a sua criação.

O(A) avaliador(a) é considerado(a) o(a) conselheiro(a) do(a) perfumista, acompanhando-o 
em cada etapa do projeto, a partir de uma visão cruzada sobre a expectativa do cliente para a 
criação final, sendo um importante elo entre as duas pontas do processo criativo. Para tanto, possui 
também um conhecimento técnico específico, visto que para poder dar suporte ao perfumista é 
necessário possuir conhecimento de produtos de mercado, matérias-primas e da sua exalação final 
da composição perfumística, bem como de sua percepção sensorial. Além disso, gerencia as coleções 
olfativas de mercado identificando as famílias olfativas específicas para odor, sendo o responsável 
por uma verdadeira “perfumoteca olfativa”.

O(A) profissional de marketing tem o conhecimento dos principais aspectos do portfólio da 
marca (herança, valores, produtos, etc.) e de mercados de cosméticos e perfumes em nível internacional 
e nacional. Dentre suas atribuições destacam-se as apresentações de fragrâncias aos clientes, tendo 
em conta os comentários deles, e a transmissão desses comentários aos criadores, a fim de orientar o 
seu trabalho, bem como entender o briefing92 do cliente e traduzi-lo para o perfumista, decifrando as 
expectativas dos clientes e reinterpretando-os a ser o mais relevante. Analisar tendências, conhecer 
as últimas tendências de consumo, não só na fragrância, mas os outros também.

Em algumas casas de fragrâncias a figura do(a) avaliador(a) e do(a) especialista em marketing 
ficam presentes em um único profissional que desenvolve ambas competências e habilidades de 
forma conjunta.

O(A) perfumista tem um conhecimento técnico específico sobre as combinações possíveis 
para a criação da fragrância, bem como para os diferentes tipos de produtos nos quais ela se aplica 
(produtos para a casa, cosméticos, etc.), possibilitando uma construção estruturada93 e segura em 
relação às normas de fabricação do setor (toxicidade, tolerância, etc.)94. Entre tais conhecimentos 
destaca-se a capacidade de lembrar e identificar as matérias-primas naturais ou sintéticas que fazem 
parte das diferentes famílias olfativas, e, usar esse conhecimento para combinar os materiais para 
criar composições, trabalhando com sua imaginação e sensibilidade. 

Embora trabalhe com este aspecto altamente técnico, o perfumista trabalha com razão 
e sensibilidade. É o pensamento criativo que o faz pensar em novas possibilidades, misturando 
acordes e notas olfativas, como tons de uma nova melodia musical até que se revele uma composição 
dominadora e que se torne um perfume arrebatador.

92 Briefing no contexto apresentado representa um resumo executivo com a descrição detalhada do projeto do cliente, suas principais 
características e expectativas.

93 O perfume é uma criação composta por diferentes matérias-primas naturais ou sintéticas que possuem características especificas e 
que devem ser combinadas de modo harmônico em uma estrutura que compreende notas de saída, corpo e fundo, assunto que será 
abordado em uma próxima edição.

94 O setor é regulamentado pela IFRA – International Fragrance Association (Associação Internacional de Fragrâncias) e pela RIFM – The 
Research Institute for Fragrance Materials (Instituto de Pesquisa para Materiais de Fragrância)
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O(A) técnico(a) de laboratório e de aplicação proporciona suporte ao desenvolvimento da 
fragrância através de análises, testes e ensaios. Sob sua responsabilidade está o monitoramento 
de experiências, garantindo as melhores condições de segurança, do processo de preparação das 
fragrâncias e de suas diferentes aplicações, bem como de relatar as experiências realizadas, além de 
preparar toda a documentação de acompanhamento de acordo com as normas específicas.

a criação de fragrâNcias

A perfumaria é um conhecimento e aprendizado que ocorre de modo constante por 
sedimentação, podendo ser sintetizada em grande parte em uma das célebres frases de Albert 
Einstein, na qual afirma que,

[...] A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, 
enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso, dando à luz à 
evolução. Ela é, rigorosamente falando, um fator real na pesquisa científica (EINSTEIN, s.d.).

Einstein retrata, neste contexto, a atemporalidade da imaginação, viajando no futuro, 
passado e presente com a velocidade maior que a luz. 

Ao observarmos também a obra-prima de Auguste Rodin, O Pensador (RODIN, 1903), é 
possível fazer uma leitura da criatividade e da imaginação que perscruta o âmago do ser humano. Na 
ótica da arte, o ser humano pode ser interpretado como um homem torturado e ao mesmo tempo 
de espírito livre, visto a transmutação do sentimento através da poesia. Neste contexto, podemos 
fazer uma analogia entre o seu despertar interno, ou seja, o despertar para o seu potencial infinito, 
sugerindo que não existem barreiras e que a imaginação é ilimitada e inesgotável; imaginação 
esta que transcende a mente racional, fazendo o pensamento fluir através de todos os músculos e 
sensações do ser; e por meio da qual podemos chegar às estrelas e contatar o infinito ao imaginar 
e criar um perfume sem igual.

Para ser um profissional do time de criação de fragrâncias é imprescindível ter uma base 
técnica, um nível de conhecimento, mas se você somente tem esse conhecimento e, não consegue 
utilizá-lo de forma criativa e sim apenas de modo linear, não consegue realizar o processo de criação 
de fragrâncias. Isto porque, como abordado anteriormente, o processo também envolve a expertise 
de diferentes profissionais e de uma ótica específica sensorial integrada ao mercado. Ou seja, se o 
profissional não conhece nada de perfumaria ou como funciona o processo de desenvolvimento, 
como ele pode criar uma fragrância?

Às vezes, para desenvolver uma única fragrância são realizados até mais de 250 ensaios em 
diferentes fases, e, nesses ensaios são integrados os conhecimentos específicos destes diferentes 
profissionais. E, durante este processo, a combinação entre ingredientes de perfumaria, através 
deste conhecimento e da criatividade combinada é exponencial, visto que o palette de perfumaria95 

95 O palette de perfumaria consiste na totalidade das diferentes matérias-primas, no qual os perfumistas se fundamentam para o 
desenvolvimento da criação. 
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de algumas casas pode ser composto por mais de 3.500 matérias-primas originárias de diferentes 
locais de todo o mundo. 

E tal como o músico, que inspirado por um tema, cria de modo estruturado combinações e 
melodias por meio das notas musicais, o perfumista cria um novo acorde olfativo.

Um trabalho técnico, contudo, extremamente criativo, aliando razão e sensibilidade no 
processo de criação de fragrâncias.

coNtaNdo um Pouco Sobre o ProceSSo de deSeNvolvimeNto

Existem vários caminhos para o processo de desenvolvimento de novas fragrâncias que 
podem ser demandadas pelo mercado, por projetos específicos de clientes, pela própria empresa 
desenvolvedora de fragrâncias ou pelos insights anteriormente relatados.

o iNSight de mercado
As equipes de profissionais de marketing e de avaliação olfativa das casas de fragrâncias 

constantemente estão coletando e analisando informações sobre novos produtos e conceitos oriundos 
do mercado. Esses conceitos são avaliados pelo time criativo e, a partir deles, são identificadas as 
principais direções olfativas que devem conduzir os principais lançamentos e direcionamentos para 
compor os sucessos olfativos de mercado.

Entre vários aspectos abordados, há dois aspectos principais que se destacam nessa análise:
- o conhecimento das fragrâncias mais vendidas e apreciadas pelos diferentes segmentos 

de consumidores, o qual muitas vezes é utilizado como suporte para pesquisas de mercado, e; 
- as pesquisas de campo e avaliações sensoriais para novos insights que podem ser realizados 

internamente ou em diferentes ambientes, visando com isso estimular o processo criativo acerca de 
novos conceitos identificados e respaldados pela análise olfativa sensorial.

Estes aspectos resultam em um rico brainstorming sensorial em que os sentidos são 
estimulados de forma individual ou conjunta, incitando os times de criação a diferentes conceitos, 
situações e produtos de modo a possuírem novas ideias e desenvolverem novas percepções.

Tais percepções emergem também de inspirações externas do ambiente, por meio da 
garimpagem de tendências através da participação em feiras e eventos de setores correlatos, como a 
moda e a gastronomia, entre outros, bem como por meio da análise de dados e relatórios de mercado, 
e de insights obtidos pelo time interno que frequentemente assume a função de coolhunter96. Isto 
porque palavras, cores, conceitos, representam também odores, os quais representam um contexto 
muito maior, associado à subjetividade das sensações.

96 Coolhunter – função específica que pode ser realizada dentro ou fora da empresa e que visa descobrir quais, dentre as milhares 
de coisas que estão acontecendo na cultura mundial, são as mais importantes de modo a construírem tendências que possam ser 
transformadas em novos padrões de comportamentos e consequentemente consumo (GLADWEEL, 1997).
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técNicas e tecNologias preseNtes Na criação de fragrâNcias

Neste tópico iremos abordar algumas técnicas e tecnologias utilizadas na criação de 
fragrâncias, visando proporcionar ao leitor um conhecimento maior sobre tal universo.

headSPace
Trata-se de um equipamento que possibilita a captura dos odores específicos presentes em 

moléculas voláteis. A tecnologia permite a extração do odor real que percebemos no ambiente pelo 
nosso olfato de flores, madeira, frutas, ou em um ambiente específico, como em uma padaria ou em 
um campo florido, e, em seguida, ser possível reconstituí-lo em moléculas sintéticas. Isto possibilita 
melhorar de forma significativa o resultado final em uma criação de fragrâncias. Um exemplo disto 
é a extração do óleo de rosa que é feito através de técnicas do enfleurage97 bem como através da 
tecnologia do headspace. O odor desenvolvido através do headspace possibilita recriar o odor fresco 
dos botões de rosa na haste, um odor característico percebido da mesma forma como o odor de 
grama no momento que é cortada. Portanto, consiste em uma interessante tecnologia para permitir 
que os perfumistas possam analisar e recriar uma fragrância de forma mais apurada.

freezeframe
O conceito lembra o conceito da tecnologia de headspace, só que ao invés de flores, a 

técnica é realizada para obter moléculas de frutas que são congeladas. Para o congelamento, é 
utilizado nitrogênio líquido e, dessa forma evita-se a degradação da fruta pelo oxigênio, tornando, 
assim, possível reconstituir os odores das notas de saída, consideradas as mais voláteis e que são 
percebidas sensorialmente de modo mais fácil pelo olfato humano, proporcionando uma experiência 
sensorial mais rica e mais próxima da realidade. 

Por exemplo, o odor do gengibre, através do método, resulta em um odor extremamente 
refrescante (FRETAY apud BORISOV, 2015), diferente do óleo de gengibre por outros métodos de 
extração, que tem uma conotação olfativa mais terrosa.

bliNd SNiff teSt
O Blind Sniff Test (teste cego de odor) também comumente chamado de Blind Test representa 

um poderoso teste utilizado pelas casas de fragrâncias que, por meio dele, visam identificar a real 
percepção sensorial acerca do produto em desenvolvimento. Na realização do Blind Test, o(a)s 
perfumistas, o(a)s avaliadores e as pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento poderão 
julgar se todos os elementos (seja somente a fragrância ou o produto incorporado em sua base final) 
estão em perfeita harmonia com o conceito do produto objetivado desde a criação do projeto.

Para tanto, o Blind Test é feito com amostras previamente codificadas para não interferir 
no processo de avaliação. Ou seja, o produto é cheirado “às cegas”. Em alguns casos também são 
97 Enfleurage – método específico de extração de óleo essencial de flores delicadas como rosa.
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incluídas propositalmente amostras de mercado com alto nível de aceitação, bem como amostras do 
antigo produto do cliente. Esse parâmetro possibilita identificar pontos fortes e fracos da fragrância 
em desenvolvimento, possibilitando uma criação mais elaborada e adequada ao contexto, sem 
nenhum comportamento tendencioso afetá-la.

SNiff teSte
O Sniff Test (teste de cheiro) é um teste muito aplicado nas indústrias de fragrâncias visto 

que tem por objetivo identificar a harmonia da criação em relação à primeira e mais forte impressão 
sobre o cheiro: o teste de agradabilidade olfativa. Realizado em diferentes fases da criação da 
fragrância, esse teste é utilizado pelos perfumistas e avaliadores de forma individual ou em times 
criativos, sendo também aplicado pelos profissionais de marketing e/ou avaliação para validar o 
processo de desenvolvimento da amostra em criação, antes que ela seja submetida a uma pesquisa 
de campo, análise sensorial ou ao Blind Test. 

PeSQuiSa de camPo e aNáliSe SeNSorial
A pesquisa de campo na perfumaria (sejam as fragrâncias aplicadas em perfumes, 

desodorantes, cosméticos ou produtos de limpeza, entre outros) tem por objetivo validar o possível 
sucesso de um produto criado. Esta pesquisa de campo pode ser feita de diferentes técnicas e 
instrumentos: focus group, questionário, observação, por meio dos quais normalmente busca-
se aliar os aspectos mais racionais com os aspectos de percepção sensorial do consumidor. Tal 
pesquisa e análise podem ser também realizadas em blind sniff test de forma conjunta. Tal pesquisa 
sensorial visa validar os sentidos percebidos pelo ser humano e que ocorre de modo integrado 
junto ao consumidor (afinal ao sentir o odor de uma fruta, o ser humano, muitas vezes, integra 
diferentes elementos relacionando visão, tato, paladar, olfato e até audição como base para a sua 
identificação). Isto porque a identidade olfativa representa o conjunto de todos os elementos que 
compõem os aspectos sensoriais do produto: embalagem, consistência, imagens entre os diferentes 
conceitos a ele associados.

NeuromarKetiNg
Algumas casas de fragrâncias possuem tecnologias desenvolvidas para a identificação dos 

aspectos sensoriais (entre os quais a percepção sobre o odor) não percebidos de forma consciente 
pelo consumidor, utilizando-se para tanto de tecnologias como o neuromarketing, união entre 
neurociência e marketing.

O neuromarketing utiliza o suporte tecnológico da neurociência para entender mais 
claramente o que de fato influencia os consumidores em sua tomada de decisão em relação à 
preferência e compra de um produto no mercado; e, para isso, fundamenta-se diretamente no 
funcionamento do cérebro humano no que diz respeito à mente consciente e subconsciente. 
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O escopo da tecnologia de neuromarketing é, portanto, o subconsciente das pessoas, uma 
“consciência passiva”, mas que é capaz de tornar-se consciente, visto que norteia a tomada de certas 
atitudes que, se analisadas, não conseguem ser explicadas claramente (SOUSA; MORAES, 2015).

Entre tais decisões analisadas sobre a preferência e escolha de um produto, estão as 
fragrâncias criadas e os conceitos relacionados a elas, como cores, sensações, sentimentos entre 
outros elementos associados. O uso da tecnologia visa descobrir de forma antecipada, aquele 
impulso não identificado de forma explícita, e que, faz com que o consumidor tome determinada 
decisão em relação a alguma coisa e no caso específico, em relação à fragrância criada. Difícil de 
ser compreendido, esse subconsciente, quando submetido a esta tecnologia, pode proporcionar às 
organizações respostas e avisos que nem elas nem os próprios clientes supunham existir.

Isso possibilita dar sentido ao estado da arte criativa, como dar cor aos odores e textura aos 
sons através das aplicações das ferramentas, instrumentos e métodos utilizados no neuromarketing 
como o eletroencefalograma (EEG), biometrics (ritmo cardíaco, condutância da pele), codificação 
facial entre outras.

coNSideraçõeS fiNaiS

O mundo dos odores realmente encanta, criando uma atmosfera de sedução. No entanto, 
a partir deste texto é possível trazer à luz da razão que a perfumaria é um universo idílico, mas 
também de tecnologia e de alto nível de conhecimento específico aplicado. Apesar de existirem 
tecnologias e pessoas com formação técnica específica, é importante também destacar que uma 
das dificuldades a ser considerada na criação de uma fragrância, além da identificação das notas 
olfativas em seus diferentes estágios de evolução (tais como notas de cabeça, corpo e fundo) e o da 
agradabilidade olfativa, consiste na transposição a um universo de sensações e imaginação para o 
qual a fragrância pode levar.

Alguns centros criativos que atuam no desenvolvimento de fragrâncias contam com diversos 
desses instrumentos. No entanto, é importante salientar que o nariz humano, a sensibilidade e a 
criatividade junto ao processo representam elementos de importância significativa junto ao setor, 
exigindo treinamento técnico e sensorial constante. Aromas e fragrâncias representam elementos e 
sensações que as máquinas não conseguem alcançar.

Trata-se, portanto, de perguntar ao mais poderoso dos processadores de informação, que 
é o nosso corpo, se aquilo que estamos a pensar fazer, faz ou não sentido, e, se o “cheiro” que 
sentimos nos parece bom ou mau, nos traz boas lembranças e nos inspira como seres humanos a um 
comportamento específico, resgatando memórias e aspirações que os perfumistas e profissionais 
envolvidos utilizam de forma significativa juntamente com a sua expertise técnica no processo de 
criação.



Criação de fragrânCias: aliança entre arte, téCniCa e sensibilidade
Cristine do Carmo sChmidt Bueno de moraes; Claudio luiz ruBino

143PERFUME, MODA E CULTURA:
ESTUDOS REUNIDOS

ISABELA MONKEN VELLOSO 
FREDERICO BRAIDA
(ORG.)

referêNciaS

BORISOV, Sergey. What Fragrances Are Made of: Givaudan. Part 3. Interview - Hervé Fretay, Givaudan 
Global Director of Naturals and Fragrance Ingredient Marketing. Fragrantica. 7 de maio de 2015. San 
Diego. Disponível em: http://www.fragrantica.com/news/What-Fragrances-Are-Made-of-Givaudan-
Part-3-6861.html. Acesso em: 10 abr. 2016.

GLADWELL, Malcolm. The coolhunt. The New Yorker. 17 de março de 1997. Disponível em: http://
gladwell.com/the-coolhunt/. Acesso em: 10 maio 2016

GIP – GRASSE INSTITUTE OF PERFUMARY. Grasse, 2002. Disponível em: http://www.grasse-
perfumery.com/. Acesso em: 28 mar. 2016

IFRA. International Fragrance Association. Disponível em: http://www.ifraorg.org/. Acesso em: 28 
mar. 2016.

ISIPCA - École de La CCI Paris Ile de France. Disponível em: http://www.isipca.fr/. Acesso em: 28 mar. 
2016

FLETCHER, Anthony. Freezing fruit flavour technology targets confectioners. Confectionery. 02 de 
junho de 2006. Disponível em: http://www.confectionerynews.com/Processing-Packaging/Freezing-
fruit-flavour-technology-targets-confectioners. Acesso em: 10 abr. 2016

MORAES, Cristine do C. Schmidt Bueno de; RUBINO, Claudio Luiz Rubino. Curso Avançado de 
Perfumaria. Desenvolvimento de material instrucional para curso em parceria com a ABC – Associação 
Brasileira de Cosmetologia. Curitiba: Equilibra, 2004.

RIFM - The Research Institute for Fragrance Materials. Disponível em: http://www.rifm.org/. Acesso 
em: 28 mar. 2016.

RODIN, Auguste. Le Penseur (1903). Escultura. Musee Rodin. Disponível em: http://www.musee-
rodin.fr/fr/collections/sculptures/le-penseur. Acesso em: 10 maio 2016.

SOUSA, Henderson Dionísio e; MORAES, Cristine do Carmo Schmidt Bueno de. O estudo do 
neuromarketing como ferramenta de percepção da reação dos consumidores. Revista Tecnológica 
da Fatec Americana. Americana, v. 3, n. 1, p. 118-144, mar./set., 2015. Disponível em: http://
www.fatec.edu.br/revista/wp-content/uploads/2013/06/O-estudo-do-neuromarketing-como-
ferramenta-de-percep%C3%A7%C3%A3o-da-rea%C3%A7%C3%A3o-dos-consumidores.pdf. Acesso 
em: 28 mar. 2016.



PERFUME, MODA E CULTURA:
ESTUDOS REUNIDOS

ISABELA MONKEN VELLOSO 
FREDERICO BRAIDA
(ORG.)

Mapa psico-estético da percepção 
de PerfumeS: coNtraPoNdo 
deScrição, cheiro e embalagem

ivaN mota SaNtoS
iSabela moNKeN velloSo

adriaNa fraNciSca oliveira

iNtrodução

As condições iniciais para o desenvolvimento deste trabalho devem-se, principalmente, 
às condições peculiares do locus e das pessoas envolvidas, que podem ser resumidas inicialmente 
pela multidisciplinaridade. O Instituto de Artes e Design da UFJF tem vocação interdisciplinar, 
com habilitações múltiplas e diversos perfis de pesquisadores. Nesse contexto, foram realizadas 
as primeiras reuniões que deram vida ao experimento apresentado neste texto, que envolve e 
contrapõe aspectos de embalagens e fragrâncias. 

A realização do presente estudo, em que os perfumes são objeto de análise, encontra-se 
em um espaço propício de interlocução. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, situa-se o grupo 
de pesquisa interdisciplinar, CNPQ, “Interfaces da Moda: saberes e discursos”, do qual participam 
pesquisadores desse projeto. No grupo são realizados estudos vinculados à cultura do perfume, 
sendo acionados conhecimentos concernentes à Linguagem, ao Design, à Moda, entre outros. 

Somando-se ao grupo, para este trabalho, temos o NUVEN - Núcleo de Virtualidades 
e Ensaios de design, também do IAD, cujo coordenador dedicou-se ao estudo da Percepção da 
Sustentabilidade e da Percepção dos Materiais pelos usuários, no PPGD da Escola de Design e pela 
FAPEMIG, onde foi bolsista de desenvolvimento tecnológico para desenvolvimento de métodos de 
avaliação de materiais junto à FIAT automóveis.

O objeto desta análise – perfume/fragrância/embalagem – configura-se como um campo 
pouco privilegiado pelas investigações acadêmicas. As pesquisas que perpassam o sentido do 
olfato e a cultura do perfume requerem de seus analistas a tenacidade de desenvolvê-las a partir 
de uma literatura muito restrita, ainda que sejam expressivos os números envolvidos na intensa 
comercialização de fragrâncias no mundo inteiro. O Brasil, por sua vez, configura-se como o 
principal consumidor de perfumes no âmbito mundial.
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PercePção e deSigN

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram estudados autores que trabalham com 
a percepção no contexto da pesquisa com o usuário. Este campo de estudos dentro do design 
tem oferecido novos instrumentos de pesquisa cada vez mais aprofundados para utilização de 
informações sensoriais no desenvolvimento de novos produtos. Como vê-se no trabalho de Dias 
(2009, p. 76), “para entendermos a percepção de um determinado material, no âmbito do design 
industrial, é impossível desvinculá-lo do produto propriamente dito, porque é o material que lhes 
dá forma e o constituem. Desse modo, o material está intimamente relacionado com as funções 
assumidas pelos produtos e influencia todas elas”.

A percepção de produtos pode ser entendida através teoria do processo perceptivo, fundada 
nas funções mentais, que são: a cognição, o afeto, a volição e outras influências. O resultado do processo 
perceptivo é o conteúdo de uma percepção, ou a experiência pessoal de um produto-material. Ashby 
e Johnson (2002) apontam os materiais como recursos de linguagem para que designers possam 
materializar mensagens, emoções e características estéticas pretendidas no projeto.

Quanto ao acionamento dos sentidos na percepção do design de embalagens e de 
fragrâncias, cabe destacar o fato de que o encontro com paradoxos é inerente a esse percurso. A 
apreensão do design de produtos e de suas ressonâncias frequentemente irá implicar o encontro 
com antíteses. Deyan Sudjic, quando reflete sobre a relação função/simbolismo, ainda que não 
mencione os cheiros, destaca: “Quando se compreende a linguagem do design, expressa por 
forma, cor, textura e imagem de um objeto, há constantes paradoxos entre função e simbolismo a 
ser considerados” (SUDJIC, 2010, p. 34).

No processo expressivamente ativo de apreensão dos signos do mundo, todas as 
modalidades sensoriais entram em ação. As percepções olfativas, por sua vez, ainda que sejam 
muito negligenciadas pela cultura ocidental – normalmente, nela destacam-se os sentidos da 
visão e da audição – determinam desde o humor de um indivíduo, até a escolha de um parceiro 
ou de um bem de consumo, assim como alteram a própria fisiologia do organismo humano. Nesse 
sentido, a percepção pela via do olfato deve integrar-se à apreensão da linguagem do design. 
Se os olhos apresentam ao sujeito, em seu imaginário, os simbolismos e discursos da forma, as 
narinas não deixam de também fazê-lo. Quando são acionados os neurônios olfativos, vivências, 
emoções, memórias e símbolos entram em ação.

obJetivoS

O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma experimentação metodológica dedicada 
ao estudo da percepção de perfumes, de forma sinestésica e simultânea de seus elementos olfativos 
e visuais.
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Se somando a isso, busca-se especificamente: encontrar os principais pontos convergentes 
e divergentes na percepção dos diferentes elementos; encontrar possíveis conexões metodológicas 
para futuras aplicações; objetivar os fatores positivos e negativos do método; avaliar a viabilidade 
da experimentação sinestésica.

hiPóteSeS

Dentre os inúmeros aspectos que se poderiam apontar como possíveis proposições a se 
confirmar com esta investigação, destacam-se três pontos que foram considerados principais:

- a possibilidade de se investigar aspectos da percepção de perfumes de forma sinestésica 
e englobar embalagens e cheiros no mesmo experimento;

- a ocorrência de pontos divergentes nos resultados obtidos, sejam eles referentes aos 
indivíduos participantes, à natureza do estímulo, e em relação a cada objeto estudado;

- acredita-se que a linguagem visual será a de menor dificuldade de avaliação, devido ao 
repertório dos indivíduos, o estímulo visual constante a que estamos submetidos e a vocação da 
maioria das ferramentas de pesquisa utilizadas dentro do design.

metodologia

Muitos dos métodos na pesquisa do consumidor/usuário são reflexos de pressupostos e 
desafios vivenciados por pesquisadores. Assim, segundo Barbosa e Campbell (2006), na área do 
comportamento do consumidor, novos temas e métodos de pesquisa têm sido sugeridos e adotados 
na medida em que se modifica e amplia a própria definição de consumo. Além disso, as áreas e 
disciplinas do conhecimento relacionadas têm se mostrado flexíveis para receber propostas e 
absorver mudanças de enfoques acadêmicos, deixando de lado a ênfase nos conceitos e princípios 
da economia e da psicologia, e se abrem às contribuições da sociologia, antropologia, comunicação 
e do design.

Metodologias e ferramentas utilizadas tradicionalmente pela área do design podem 
colaborar, em diversas estâncias, para estudar e melhor compreender a cultura material e os bens 
de consumo. As mais relevantes estão relacionadas com à linguagem dos produtos, às relações de 
interação e de uso (DIAS, 2009).

O gráfico de análise psico-estético, registrado pela Harvard e pelo escritório de design 
americano RKS, tem como objetivo enquadrar estrategicamente significados nas relações de 
consumo e perceber oportunidades de posicionamento de produtos, marcas e/ou serviços. A 
ferramenta de pesquisa permite traduzir informações de forma visual, e pode ajudar a direcionar 
o desenvolvimento de projetos e inovação, pois delimita cenários industriais, oportunidades de 
negócios e posicionamento a partir da percepção de usuários.
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O quadro baseia-se na pirâmide de Maslow, e no seu eixo vertical, cria sete níveis com 
características distintas que na base referem-se a Funcionalidades Básicas, chegando ao topo com 
Empoderamento Dinâmico, sendo: essencial, natural, coerente, pessoal, inteligente, criativo e dinâmico.

No eixo horizontal, o gráfico aponta variação de interatividade, que parte da sua forma mais 
passiva até a imersiva. Ainda, deve-se salientar as definições dos quadrantes do gráfico, que são: 
primeiro quadrante, enriquecido; segundo, artístico; terceiro quadrante, básico e quarto quadrante, 
versátil (Quadro 01).

Os termos, traduzidos para este estudo, foram desenvolvidos conjuntamente pelo escritório de 
design americano, RKS Design e o Harvard Business School para pesquisas de percepção com o usuário98.

Quadro 01 – Quadro traduzido adaptado.

DINÂMICO
Atualizado
Dar poder

Desempenho
Em

poderam
ento 

Diânico Artístico

1

EnriquecidoCRIATIVO Estético Divertido
Provocante 2

INTELIGENTE
Emergente

Intuitivo
Significativo

3

PESSOAL

Estimado
Expressivo

Identificação
Singular

Único

1 2 3 4 5 6 7

COERENTE

Conectado
Compatível
Consistente
Pertinente
Sistemático

Funcionalidade Básica

Básico

5

VersátilNATURAL

Preciso
Funcional

Prático
Habitual

Típico

6

ESSENCIAL

Confiável
Eficiente
Seguro

Qualidade
Específico

7

Fonte: dos autores.

A aplicação do método consta no questionamento do indivíduo que deve posicionar o 
estímulo dentro do quadro de acordo com sua interpretação. Para cada um dos sete marcos verticais, 
existem termos para auxiliar e complementar o possível significado associado.

98 Para mais informações sobre o método e estudos de caso: http://www.rksdesign.com/harvard-exercise/ e/ou http://www.rksdesign.
com/predictable-magic/.
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Especificamente para este estudo, foram coletadas impressões para 18 estímulos: 
para cada um dos seis perfumes, foram coletados isoladamente impressões para DESCRIÇÃO, 
FRAGRÂNCIA e EMBALAGEM, isto é, o texto que apresenta o produto conforme informado pelo 
fabricante (desassociado do cheiro e embalagem), o estímulo olfativo bruto (cheiro desassociado de 
embalagem ou descrição) e, por fim, a embalagem (também desassociada dos demais estímulos). 
Todos os estímulos eram apresentados de forma não identificada, e em ordens aleatórias para cada 
grupo. Os estímulos olfativos, por sua vez, respeitavam o tempo de aspersão de no máximo cinco 
minutos, além de um intervalo para descanso dos capilares olfativos dos indivíduos participantes. Os 
voluntários que achavam necessário, cheiravam café para limpeza do olfato99.

amoStra

A seleção de amostragem ocorreu de forma aleatória, dentro da comunidade do Instituto 
de Artes e Design. As únicas informações coletadas para possíveis estratificações da amostra foram: 
idade, gênero e nível de estudo. Não foram selecionados indivíduos com experiência ou formação 
profissional ligados ao desenvolvimento de perfumes, ou com algum tipo de conhecimento 
aprofundado sobre o reconhecimento, seleção ou identificação de fragrâncias. 

Os questionários foram aplicados em forma de quatro grupos focais com três ou quatro 
indivíduos, e, foram utilizados 12 questionários válidos para análise dos dados obtidos. Dois 
questionários foram descartados devido a rasuras e informações não legíveis.

PerfumeS SelecioNadoS

Foram selecionados seis perfumes para execução do estudo. Três deles masculinos e os 
outros três femininos, dentre nacionais e importados.

De acordo com dados disponíveis no site Fragrântica (2016)100, seguem os nomes das 
fragrâncias, marcas a que se vinculam, ano de lançamento, linha olfativa e perfumista responsável:

Femininos:
Lady Lily101 (O Boticário, 2014) – floral, perfumista Christophe Raynaud.
Hypnotic Poison102 (Dior, 1998) – oriental baunilha, perfumista Annick Menardo.
Make B Universe103 (O Boticário, 2015) – floral amadeirado almiscarado, perfumistas: 

Napoleão Bastos e Dominique Ropion.

99 Ainda que o ato de cheirar café para o descanso dos cílios olfativos não seja uma unanimidade entre os especialistas, optou-se por 
esta prática pela eficácia relatada por profissionais do setor em sua experimentação cotidiana. 

100 FRAGRANTICA. Disponível em: https://www.fragrantica.com.br/. Acesso em: 23 fev. 2018
101 FRAGRANTICA. Disponível em: http://www.fragrantica.com.br/perfume/O-Boticario/Lady-Lily-33499.html. Acesso em: 15 dez. 2016.
102 FRAGRANTICA. Disponível em: http://www.fragrantica.com.br/perfume/Christian-Dior/Hypnotic-Poison-219.html. Acesso em: 15 dez. 

2016.
103 FRAGRANTICA. Disponível em: http://www.fragrantica.com.br/perfume/O-Boticario/Make-B-Universe-Collection-31781.html. 

Acesso em: 15 dez. 2016.
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Masculinos:
212 Men104 (Carolina Herrera, 1999) – amadeirado, floral, almiscarado, perfumistas: Alberto 

Morillas, Rosendo Mateu e Ann Gottlieb.
Urbano105 (Natura, 2014) – aromático fougére, perfumista Verônica Kato.
Águas de Verão Cavalheiros106 (Companhia da Terra, 1976) – oriental amadeirado, 

perfumista: Ricardo Penafiel Malta.
Foram também apresentadas aos indivíduos seis descrições encontradas nos sites dos 

fabricantes das fragrâncias acima ou de avaliadores. Para conhecimento, seguem abaixo as descrições 
no Quadro 02:

Quadro 02 – Descrições apresentadas aos participantes: dos autores.
Perfume Descrição

Perfume 
1

Não é apenas uma outra história de amor…
Masculina, tátil com extraordinário magnetismo e, ao mesmo tempo, sutileza clássica.

Sinta a adrenalina de uma vida urbana vibrante
Nota principal

Luz captura o frescor - erva cortada, folhas cítricas 
Nota média

Contraste vibrante de especiarias - acento suave da gardênia, vibrações apimentadas da pimenta, gengibre 
Nota básica

Intensidade intrigante - almíscar branco, sândalo, madeira sensual gaiac, incenso 
O homem que usa esse perfume aproveita a vida ao máximo, pois é másculo e sensível, jovem e clássico. 

Do tipo que não troca seus valores por nada e sabe que algumas tradições têm que ser mantidas.

Perfume 
2

Perfume 100% nacional. Fabricado com óleos de madeiras, sementes e raízes brasileiras. O mais antigo 
perfume masculino ainda em fabricação no Brasil, desde outubro 1976.

História do perfume 
(Em trecho da entrevista à Revista Perfume, o criador do produto explica como ele surgiu) 

Perguntas: Sérgio Oliver - Editor
Respostas: Ricardo Penafiel Malta - Perfumista

P: Como surgiu a marca?
R: Em 1976, a alimentação natural já era bem difundida no Brasil, mas em lojas de produtos naturais tudo 
o que se encontrava de perfumaria eram o óleo de patchouli e henna em pó para tingir os cabelos, ambos 
importados da Índia que na década de 70 estava no auge da moda. Comecei a pesquisar óleos essenciais 

brasileiros e vi que muitos deles eram exportados e entravam na composição de diversos perfumes 
estrangeiros, alguns famosos como o Chanel Nº 5 cuja base é o óleo de pau-rosa da Amazônia. Criei 

algumas composições, mas a primeira delas foi para um perfume masculino, que fiz para mim mesmo, e 
chamei em homenagem a uma música do Tom Jobim, gravada por Elis Regina, ambos amigos de meus pais.

P: Qual foi o primeiro perfume lançado pela sua marca?
R: Foi esse, versão masculina, que é um perfume 100% nacional não tem paralelo estrangeiro, nenhum 
outro se parece com ele. Agradou desde o primeiro frasco, foi uma grata surpresa num país que sempre 
prezou muito tudo o que vem de fora. Atualmente, é o perfume masculino há mais tempo fabricado no 

Brasil, nenhum outro ficou tantos anos em produção ininterrupta. E isso foi muito significativo para todos 
nós, uma espécie de valorização do que é nosso, e temos orgulho de que o nosso perfume mais vendido 

seja 100% brasileiro, não há nenhum ingrediente importado em sua composição.

104 FRAGRANTICA. Disponível em: http://www.fragrantica.com.br/perfume/Carolina-Herrera/212-Men-297.html. Acesso em: 15 dez. 
2016.

105 FRAGRANTICA. Disponível em: http://www.fragrantica.com.br/perfume/Natura/-Urbano-26087.html. Acesso em: 15 dez. 2016.
106 FRAGRANTICA. Disponível em: http://www.fragrantica.com.br/perfume/Companhia-da-Terra/Aguas-de-Verao-Cavalheiros-26212.

html. Acesso em: 15 dez. 2016.
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Perfume 
3

A sedução magnética da marca agravada pela sensual e cativante Vanilla 
Descrição 

O mistério do lendário fruto proibido da marca vive em uma poção mágica, moderno que combina 
feminilidade com ousadia. 

Quatro facetas contrastantes 
- Intoxicante amêndoa amarga e especiarias cominho, opulento jasmim Sambac, misterioso Jacaranda e 

baunilha e almíscar sensual 
- Para fazer uma fusão de fragrância atraente, fascinante. Inebriante e extravagante. 

As palavras de perfumista 
Exalando um descarado espírito conquistador, é uma fragrância oriental intrigante que rompe com as 

convenções. 

Perfume 
4

O amor é o alicerce que sustenta toda e qualquer etapa da vida e as preenche com descobertas e 
momentos únicos. Descubra o amor verdadeiro através das notas envolventes.

Seu dia a dia ainda mais romântico 
Esse perfume traz a magia da perfumaria artesanal para o seu momento de beleza. Rica e feminina, a 
fragrância é produzida a partir de matérias-primas nobres como o Lírio Stargazer, flor cujo perfume é 
gentilmente extraído de suas pétalas através de um procedimento artesanal denominado Enfleurage. 
Reservada a produtos de alto luxo, a técnica foi resgatada pela marca, que a incorporou ao processo 

produtivo de um exemplar da alta perfumaria.
A Fragrância é feminina e sensual que combina notas florais, frutais e amadeirada. Assim como cada flor 

é absolutamente singular, você se revelará única nas notas envolventes dessa fragrância mágica.
Identidade olfativa

TODO PERFUME É FEITO DE NOTAS DE SAÍDA, DE CORPO E DE FUNDO SAIBA O QUE É CADA UMA E 
COMO ELAS SE APRESENTAM NO PERFUME, QUE PERTENCE À FAMÍLIA FLORAL BOUQUET.

Notas de Saída são percebidas logo de cara e não duram mais que alguns segundos, sendo responsáveis 
pela primeira impressão: mandarina, freesia, magnólia, laranja amarga.

Notas de Corpo definem a personalidade do perfume. Essas notas não evaporam tão rapidamente, 
podem ficar na pele por até quatro horas: flores brancas, ylang ylang, gardênia, jasmin, pêssego.

Notas de Fundo são duradouras e dão suporte às notas de saída e de corpo, equilibrando a fragrância. 
Costuma ter ingredientes fortes, como sândalo (madeira aromática): cedro, sândalo, benjoin, fava tonka, 

âmbar, vanila, musk.

Perfume 
5

Este é um perfume Floral Amadeirado Almiscarado Feminino, lançado em 2015. Foi criado por Napoleon 
Bastos e Dominique Ropion. 

Utiliza matéria-prima produzida a partir de experiência realizada com o envio de uma rosa ao espaço, por 
meio da tecnologia conhecida como Living®, onde foi possível capturar o cheiro da rosa exatamente como 

ela o exala num ambiente sem nenhuma interferência externa. A extração deu origem à surpreendente 
nota olfativa “Space Rose”, que traz a percepção de uma rosa mais pura, limpa, aberta e aérea – o que 

permite enaltecer a pureza e a naturalidade da flor.
Notas de saída: Cravo, Limão, Mandarina, Manjericão, Pimenta rosa
Notas de corpo: Jasmim, Lavanda, Living space rose®, Muguet, Rosa

Notas de fundo: Âmbar, Baunilha, Incenso, Mirra, Musk, Opopânace, Patchuli

Perfume 
6

Com quatro versões de frascos com artes dos artistas Does, Paulo Ito e Izu, a fragrância é uma 
combinação do ingrediente exclusivo Akigalawood, obtido por biotecnologia a partir da matéria-prima 
Patchuli, a um frescor aquoso inusitado e ousado pela mescla de notas frescas cítricas e herbais com 

toques de especiarias frias.
Aqui, o frescor característico do acorde aromático é realçado com a presença de notas aquáticas e suaves, 

que tornam o perfume uma excelente opção para todas as horas.
A nova fragrância da marca é uma inusitada mistura de notas cítricas e herbais com um toque 

amadeirado. A fragrância é dedicada a homens que se inspiram na vibração, no movimento e na arte de 
rua das cidades brasileiras.

Fonte: dos autores.

Continuação do Quadro 02
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NotaS Sobre a coNdição da PeSQuiSa

O experimento foi desenvolvido com a impregnação por aspersão dos perfumes em 
fitas olfativas. Sabe-se que a condição mais adequada para a realização de testes de percepção 
de perfumes seria aquela em que a fragrância é testada na pele, pois sua temperatura permite 
uma melhor evolução das notas. Entretanto, a experimentação com fitas olfativas fez-se necessária 
por questões operacionais, tendo em vista o volume de pessoas entrevistadas e a exiguidade dos 
materiais fragrantes disponíveis. 

A condição ideal de tempo de espera para a evolução das fragrâncias, no contexto aqui 
apresentado, cerca de duas horas107, mostrou-se inexequível, principalmente, pelo fato de os 
participantes da pesquisa terem restrições vinculadas ao tempo disponível para a participação. 
Nesse sentido, foram utilizados cerca cinco minutos de espera para cada estímulo olfativo, ou 
seja, o teste contemplou principalmente a percepção dos componentes de menor peso molecular, 
circunscritos às notas de saída e/ou, eventualmente, às de corpo, nos casos de maior espera. 
Entretanto, dificilmente, o teste registrou a percepção das notas de fundo. 

reSultadoS

Os quadros ilustrativos foram gerados para cada um dos perfumes estudados. Desta forma, 
procurou-se deixar visível, através de cores, os diferentes estímulos ligados a cada um dos produtos. 
Devido a direitos de uso de imagem, não foram apresentadas neste estudo as análises visuais dos 
estímulos, nem as embalagens utilizadas. Porém, uma análise descritiva será apresentada como 
discussão dos resultados.

Os resultados estão apresentados, com ressaltos nos pontos convergentes e divergentes. 
Em todos os perfumes estudados, encontramos pontos de convergência, sejam ligados ao mesmo 
estímulo, sejam a estímulos diferentes. Em dois perfumes porém, URBANO e ÁGUAS DE VERÃO, 
foram encontradas divergências fortes ligadas a um dos estímulos, ou seja, foram vistos nos quadros 
pontos isolados relacionados a apenas um tipo de estímulo.

lady lily (o boticário, 2014)
Este produto apresentou convergências perceptivas na parte central do gráfico referentes 

à embalagem e à fragrância, referentes à criatividade, inteligência, artístico; na parte inferior 
direita, a maior parte dos estímulos ligados à descrição da fragrância, sendo referente ao básico, 
natural.

107 Tempo sugerido ao consumidor por Daniel Barros (2015) para teste e seleção de fragrâncias. 
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Make b uNiverse (o boticário, 2015) 
No caso deste perfume, pôde-se notar uma pequena área de convergência na parte superior 

direita do quadro, apontando algo enriquecido, complexo, empoderado. Porém, vale a pena apontar 
que todos os estímulos tiveram percepções em todos os quadrantes.

hypNotic poisoN (dior, 1998)
A parte central superior do quadro foi a de maior convergência para estímulos deste 

perfume, ou seja, dentre as descrições ligadas a “enriquecido”/”artístico”. Os círculos de maior 
diâmetro apontam que vários participantes da pesquisa relataram a mesma interpretação para o 
mesmo estímulo. Percebe-se também que a fragrância é o único estímulo com maior incidência na 
parte inferior do quadro.

urbaNo (Natura, 2014)
O perfume Urbano apresenta uma característica destoante interessante, pois a embalagem 

assumiu praticamente sozinha as interpretações ligadas ao canto inferior esquerdo do quadro: estas 
seriam ligadas ao básico, natural ou essencial.

212 MeN (caroliNa herrera, 1999)
Este produto recebeu a maior parte das indicações de percepção no lado direito central do 

quadro, apontando um caráter pessoal, coerente e inteligente, além de versátil e complexo.

águas de verão cavalheiros (coMpaNhia da terra, 1976)
Este perfume conseguiu convergência no quadrante inferior esquerdo do quadro. Porém, 

é importante ressaltar como a embalagem conseguiu despertar interpretações no canto inferior 
direito do quadro. Esta diferença está ligada à interatividade, supostamente passiva para a descrição 
e fragrância, e imersiva para a embalagem.

coNSideraçõeS fiNaiS

Nas primeiras análises percebeu-se que os relatos dos participantes indicavam maior 
dificuldade para posicionar os estímulos olfativos. Muitos dos relatos envolviam a falta de repertório 
ou experiência no raciocínio sobre os cheiros. Apesar disso, todos os indivíduos apontaram no quadro 
um posicionamento, construindo algum tipo de relação com os estímulos. Assim, para desenvolver 
algum apontamento mais aprofundado sobre este aspecto da pesquisa, verifica-se a necessidade 
de uma maior amostra e também a contraposição entre indivíduos acostumados com trabalhos 
olfativos e outros sem este conhecimento.
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Para melhor entendimento do alcance do uso desta ferramenta no desenvolvimento de 
embalagens e também fragrâncias, pode-se contrapor os resultados aos briefings e diretrizes de 
projeto. Outro ponto importante está ligado ao aprofundamento em relação aos pontos divergentes 
encontrados no experimento. Pode-se inferir que existe algum fator comum que está induzindo a 
interpretação dos indivíduos. Ressalta-se que pode ser algo relacionado ao repertório comum da 
região, ou cultural, o que poderia ser estudado com grupos de diferentes locais ou até nacionalidades. 

Cabe destacar que a dificuldade observada nos participantes da pesquisa em qualificarem 
as percepções vinculadas ao olfato reitera a importância do estudo da linguagem dos cheiros – 
certamente, um universo esquecido, quase marginal na cultura ocidental, fortemente vinculada à 
visualidade e à audição. 

A equipe vê com otimismo os resultados do trabalho, e, mais que isso, acredita nas 
possibilidades de maior expansão e aprofundamento dos estudos ligados ao design e aos setores 
industriais ligados aos perfumes.
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lembraNçaS de uma fábrica 
têXtil: tecidoS, deSeNhoS, 
coreS, odoreS e SoNS 
da ferreira guimarãeS

claudia carvalho gaSPar cimiNo

Tudo palpita em redor de nós, e é como um dever de amor aplicarmos o ouvido, a 
vista, o coração a essa infinidade de formas naturais ou artificiais que encerram seu 

segredo, suas memórias, suas silenciosas experiências. A rosa que se despede de 
si mesma, o espelho onde pousa o nosso rosto, a fronha por onde se desenham os 

sonhos de quem dorme, tudo, tudo é um mundo com passado, presente, futuro, pelo 
qual transitamos atentos ou distraídos108.

aromaS iNiciaiS

Ao apresentar-nos a crônica que contém a epígrafe acima, Cecília Meireles questiona a 
existência da solidão, apontando que nunca estamos realmente sós, e sim, sempre acompanhados e 
cercados por inúmeros objetos, nossas lembranças, sonhos e ideias que impedem uma total solidão. 

Em seu lirismo, a escritora nos convoca a compartilhar de suas percepções e sentimentos: 
“Tudo é vivo e tudo fala, em redor de nós, embora com vida e voz que não são humanas, mas 
que podemos aprender a escutar, porque muitas vezes essa linguagem secreta ajuda a esclarecer o 
nosso próprio mistério” (MEIRELES, 1983).

Sobre os caminhos traçados em nossa vida, além das pessoas com as quais nos encontramos, 
deixamos nossas marcas através daquilo que criamos e fazemos. Somos protagonistas de nossa 
própria história e, em muitos momentos, podemos escolher os cenários e também os objetos ou 
pessoas com quem iremos compartilhar essa atuação na vivência de nossas trajetórias.

De acordo com Ecléa Bosi, “temos com a casa e com a paisagem que a rodeia a comunicação 
silenciosa que marca nossas relações mais profundas. As coisas nos falam, sim, e por que exigir 
palavras de uma comunhão tão perfeita”? (BOSI, 1994, p. 442).

108 MEIRELLES, Cecília. Janela Mágica. São Paulo: Editora Moderna, 1983.
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O espaço onde vivemos “há de contar um pouco do que fomos, porque as coisas que 
modelamos durante anos tomaram algo do que fomos” (BOSI, 1994. p. 443). A importância que 
inserimos em objetos, imagens, cheiros, móveis e/ou lugares que fazem parte de nossa vida e se 
constituem como referências pessoais de identificação.

Bosi, em Memória e sociedade: lembranças de velhos, diz que “uma memória coletiva se 
desenvolve a partir de laços de convivência familiares, escolares, profissionais”, mas que o papel 
do indivíduo é fundamental, pois “é ele que recorda”, que tem na memória o valor das coisas do 
passado, a vivência significativa das conquistas e das perdas acumuladas no tempo vivido.

No capítulo do mesmo livro intitulado Os espaços da memória, Bosi ressalta que a casa 
materna é como “o centro geométrico do mundo”, referenciando-a como ponto inicial para a 
percepção do bairro e da cidade, que “cresce a partir dela, em todas as direções”. Para a autora, este 
é o espaço da primeira infância, que pode incluir dentro e fora da casa, o quintal, um pedaço da rua 
ou o próprio bairro.

Ainda segundo Ecléa Bosi, a memória é formada por afetos, sons, móveis, objetos, cheiros e 
cantos que ajudam a reviver as lembranças. Os objetos representam uma experiência vivida. A autora 
reforça que estes são os que Violette Morin denominou “objetos biográficos, pois envelhecem com 
seu possuidor e se incorporam à sua vida” (MORIN, 1969, p. 133). Diferente dos objetos protocolares, 
que são objetos de consumo, valorizados pela moda e que se deterioram, os “objetos biográficos” 
permanecem guardados e são insubstituíveis.

A casa, o bairro, as ruas, o trajeto para a escola ou alguns dos pontos da cidade podem 
significar a representação de um mapa afetivo da própria cidade. Os detalhes chamam a atenção e a 
mudança ou a perda pode significar um provável esquecimento, pois “as lembranças se apoiam nas 
pedras da cidade” (BOSI, 1994, p. 439).

Seguindo estes preceitos, este artigo pretende referenciar algumas das lembranças que 
ficaram em relação à Companhia Têxtil Ferreira Guimarães109, traduzidas nas relações vivenciadas 
pelo trabalho no interior da fábrica. Lembranças estas formadas pelos resquícios que o tempo ainda 
não conseguiu apagar de nossas memórias, vivências internas do trabalho ali exercido e que foram 
guardadas através das imagens, dos tecidos, dos desenhos, das cores e dos odores relacionados à 
empresa. 

No que se refere ao trabalho, Bosi ressalta:

Todo e qualquer trabalho, manual ou verbal, [...] acaba-se incorporando na sensibilidade, 
no sistema nervoso do trabalhador; este ao recordá-lo na velhice, investirá na sua arte uma 

109 A Ferreira Guimarães iniciou sua trajetória têxtil na cidade de Valença/RJ, com a instalação da Companhia Industrial de Valença, em 18 
de janeiro de 1906. Em 1943, adquiriu a Cia. de Fiação e Tecelagem Industrial Mineira, antiga “Fábrica dos Ingleses” em Juiz de Fora. 
Construiu, em 1981, sua segunda unidade fabril na cidade, a Central de Acabamentos Celso Gomes Filho. Com fábricas nas cidades 
de Valença, Barbacena e Juiz de Fora, a Companhia produziu ativamente até o ano de 2007, quando decretou falência, passando a 
funcionar precariamente como massa falida até o ano de 2015, quando suas instalações foram vendidas. Durante sua história, a Cia. 
Têxtil Ferreira Guimarães adquiriu, construiu e se desfez de várias unidades fabris localizadas em diversos estados brasileiros com 
destaque para Minas Gerais. Com grande tradição no mercado, foi responsável pela fiação, tecelagem e acabamento de tecidos, bem 
como por sua comercialização no mercado nacional e internacional, produzindo índigos diferenciados e tecidos tintos e estampados, 
entre eles, sarjas, popelines e tricolines.
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carga de significação e de valor talvez mais forte do que a atribuída no tempo da ação. [...] 
Lembrar agora é fazer (BOSI, 1994, p. 480).

Pierre Nora ainda destaca: A memória, para não morrer, “se enraíza no concreto, no espaço, 
no gesto, na imagem, no objeto” (NORA, 1993, p. 9).

As lembranças se utilizam dos elementos que podem garantir a sua manutenção, agarrando-
se a pessoas, máquinas, ruídos e sons, objetos, tecidos, cores, odores e desenhos que compunham 
o cenário cotidiano do trabalho fabril.

Sobre esta questão reflete Maria Letícia Mazzucchi Ferreira:

A noção de patrimônio industrial nos remete a ideia de uma inversão de funções e 
sentidos: o que antes era um lugar de trabalho se transforma em um lugar de memória. 
A patrimonialização desses espaços confere aos mesmos outros sentidos, deslocando-
os daqueles que estão em sua origem. Inseridos em outra ordem, a da memória, e outra 
estética, a do patrimônio, lugares de trabalho e produção passam, então, a fazer parte de 
roteiros culturais e de entretenimento (FERREIRA, 2009, p. 22).

Desta forma, através da transformação patrimonial e manutenção dos elementos de uma 
história, as lembranças individuais podem encontrar reforço na memória coletiva. Esta percepção 
torna-se fundamental para entender a formação de nossa identidade e tomar conhecimento de 
nossa posição no mundo. 

vaPoreS e imageNS têXteiS

O cotidiano do trabalho envolve elementos concretos e abstratos em todas as suas etapas. 
As sensações, agradáveis ou não, vitórias conquistadas, soluções alcançadas ou erros cometidos, 
fazem parte do dia a dia da construção do fazer, da transformação de conhecimento e vontade, em 
prol de um resultado comum.

Os ambientes e as máquinas, pessoas que se transformam em companheiros de trabalho, 
móveis, objetos e até mesmo os sons e os cheiros diferenciados que emanam no interior da fábrica, 
são imagens do cotidiano que compõem um conjunto que aprendemos a reconhecer de cor, com os 
quais vivenciamos nossas lutas, diariamente e que são marcados também por esta construção do 
fazer diário.

Na visão de Ecléa Bosi, “o trabalho não é só ação, é também o lugar da ação, que a lembrança 
do operário sabe de cor, distinguindo os ambientes tranquilos, onde se desenhava e escrevia, das 
seções ruidosas e fétidas, onde se corria o risco de mutilação” (BOSI, 1994, p. 475).

Nesse sentido, o local do trabalho compreende todos os detalhes que lhe são inerentes. 
Além do ambiente, as pessoas, os tecidos e os odores são também de grande importância na 
lembrança dos funcionários.
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Estes elementos se revestem de simbologias para aqueles que participaram do processo. O 
fazer, ao final, resulta no tecido. E este, como resultado, se encaixa em épocas específicas da história 
vivenciada.

O produto, como resultado final, como valor criado pelo trabalho e que corresponde ao 
objeto produzido, se traduz na conclusão do trabalho. 

No caso da indústria têxtil, apresenta uma característica singular: O tecido também se torna 
familiar para todos aqueles que trabalham na fábrica. Em seu processo industrial, ele passa por 
diversas etapas de transformação e envolve um grande número de pessoas. Todos os funcionários, 
de certa forma, têm contato com alguma etapa de sua produção. 

Da passagem do fio ao tecido propriamente dito, temos vários processos: Fiação, tecelagem, 
tingimento, estamparia, testes de laboratório (solidez, encolhimento, entre outros), acabamento, 
revisão, custos, faturamento e expedição são algumas das etapas pelas quais o tecido passa, 
envolvendo todos os setores da fábrica. 

Todos os funcionários, de alguma forma, contribuem para a fabricação do tecido. Isto faz 
com que o tecido se torne familiar para todos. Permite que todos conheçam os tipos de construção 
de tela têxtil, cores e estampas que estão sendo produzidos pela fábrica.

Sendo assim, sempre podem existir motivos que evoquem nas pessoas que participaram 
dessa construção algum tipo de recordação. Lembranças, comparações, cores, cheiros, desenhos, 
reconhecimento de defeitos ou qualidades do produto, observação de detalhes, que naturalmente 
passariam despercebidos por muitos, mas que seriam observados e percebidos por aqueles que 
vivenciavam o cotidiano desse fazer.

O tecido reveste-se então de simbologias, tanto no que se refere à cor do tingimento, quanto 
ao desenho que foi criado e estampado sobre ele. A cor e o desenho refletem escolhas temporais 
e representam criações e novidades que são acompanhadas em diversas fases do acabamento e 
acabam por tornar-se “familiares” aos funcionários, que são capazes de reconhecê-los nas mais 
diversas situações de aplicação, desde a confecção de roupas à decoração.

O desenho que vimos ser estampado ou o tecido tinto que ajudamos a produzir pode 
também contar sobre a história que vivemos. Os objetos e elementos simbólicos são como objetos 
“biográficos”110, que contam a história, ou pelo menos, que trazem a lembrança da história vivida 
para aqueles que participaram dela ou a conheceram de alguma forma.

Estes objetos são também formas de evocação da empresa, como links capazes de pinçar 
situações vividas no cotidiano do trabalho fabril, muitas vezes conhecidos apenas por aqueles que 
detinham tal experiência.

Violet Morin, ao falar sobre o objeto biográfico nos diz que ele “limita o espaço concreto 
do usuário. Ajuda a marcar o seu habitat e aprofundar as suas raízes” (MORIN, 1969, p. 136). 
Assim:

110 MORIN, Violette. L'objet biographique. Communications. Vol. 13, p. 131-139, 1969.
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O objeto biográfico toma parte não só no ambiente, mas também na privacidade do usuário, 
neste caso, objeto e usuário se utilizam mutuamente e se modificam reciprocamente na 
mais estreita sincronia. Os objetos usuais recebem gota a gota a pátina das atividades 
cotidianas. Deformados por longas etapas [...], mantêm uma simbiose de estar com o 
seu possuidor; considerados por este último como insubstituíveis, envelhecem junto com 
ele e se incorporam à duração de suas atividades. [...] Cada um desses objetos tem uma 
experiência vivida no passado ou presente de seu dono e faz parte de sua vida (MORIN, 
1969, p. 133). 

E isto se torna mais evidente quando é um tecido estampado, por este ser capaz de gerar 
uma identificação e um reconhecimento mais fácil em relação ao produto. Através do desenho e das 
cores de uma estampa, o tecido pode ter uma identificação e um reconhecimento imediatos. 

Myriam Barros, em Memória e família, nos fala que “a imagem traz ali presente uma pista 
para o caminho da memória. [...] Se se pode traçar pela foto um trajeto de volta ao passado e 
reconstruí-lo no presente é porque se acredita que a foto traz a veracidade desta memória” (BARROS, 
1989, p. 39). 

O mesmo pode-se dizer em relação ao tecido estampado. Pois, ao ver a estampa em uma 
roupa na vitrine de uma loja ou sendo usada por algum desconhecido na rua, existe uma identificação 
pessoal, uma sensação de participação incógnita na construção daquela peça. O desenho, como 
imagem, marca mais profundamente os detalhes da lembrança. Mostra o caminho mais rápido para 
lembrar. Identifica o produto e a empresa.

O desenho que temos na memória pode ser o mesmo que encontramos nas ruas da cidade 
ou nas esquinas da vida. Aquele que deu trabalho, mas que ficou na história... E na memória de 
todos aqueles que trabalharam na Ferreira Guimarães.

odoreS e ruídoS fabriS

Apesar de pouco ressaltados, sabemos da existência dos ruídos e odores no interior 
de uma fábrica. Na grande maioria das vezes, temos ciência deles apenas pela evidência de seu 
caráter negativo ou de seu valor de insalubridade111, quando ultrapassam os limites considerados 
suportáveis, sendo prejudiciais à saúde.

Em contrapartida, temos consciência de que fatores sensoriais diversos, inclusive os 
relacionados à audição e ao olfato, têm grande influência no bem-estar em relação ao ambiente de 
trabalho e são de fundamental importância, pois podem ajudar a garantir um ambiente agradável 
111 A insalubridade tem como base legal a Consolidação das Leis do Trabalho. O conceito está no artigo 189 da CLT, que dispõe: “Serão 

consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os 
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do 
tempo de exposição aos seus efeitos”. Por determinação legal, para configurar a insalubridade utiliza-se um aspecto quantitativo, ou 
seja, deve estar presente um ou mais agentes nocivos acima do limite de tolerância. [...]. Os agentes insalubres são classificados como 
agentes físicos, químicos e biológicos. Sendo eles: ruído contínuo ou intermitente, ruído de impacto, calor, radiações ionizantes, 
trabalho sob condições hiperbáricas, radiações não ionizantes, vibrações, frio, umidade, agentes químicos, poeiras minerais e 
agentes biológicos. COSTA, P. Direito ao meio ambiente de trabalho salubre, seguro e adequado. Monografia. Bacharelado em Direito. 
Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo. Presidente Prudente, 2008.
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ou não, estimulando sensações positivas ou negativas relacionadas a aspectos como temperatura 
(calor ou frio), conforto, acuidade visual, entre outros. 

Segundo Leila Nery Souza Triska:

Através da história a percepção do homem em relação ao sentido do olfato evoluiu de 
padrões primitivos grosseiros a nuances de sofisticação. Nos últimos anos o interesse no 
olfato aumentou, tanto no sentido de desvendar sua complexidade, como para avaliar 
o papel psicológico que os odores desempenham no nosso dia a dia. As indagações 
vão desde como explicar a alívio de vários sintomas presentes no nosso cotidiano tais 
como ansiedade, depressão e stress por meio da inalação de um aroma, como também a 
possível contribuição de um odor nos nossos relacionamentos pessoais e sociais (TRISKA, 
2003, p. 10-11).

Com relação ao ambiente de trabalho, quando este apresenta propósitos em preocupar-se 
com tais ferramentas, pode tanto gerar benefícios no que se refere ao prazer relativo a ele quanto 
melhorar a qualidade das relações pessoais e interpessoais existentes entre os funcionários. 

Nesse sentido, as condições do ambiente de trabalho constituem fatores determinantes 
que podem interferir nos sentimentos individuais de prazer, “uma vez que aspectos inerentes ao 
trabalho, como as relações sociais, as condições físicas e a conduta da organização poderão afetar a 
relação com o trabalhador” (TRISKA, 2003, p. 94).

Porém, assim como a percepção tem um caráter subjetivo, pois depende da ressonância 
nas experiências acumuladas antecipadamente por cada um de nós, a sensibilidade em relação aos 
sentidos também difere de pessoa para pessoa. Segundo a mesma autora, a sensibilidade olfatória 
humana pode ser considerada menor quando comparada a de outros animais (microsmática), 
apesar de existirem pessoas altamente sensíveis se comparadas a outras (macrosmáticas). 
Estes conceitos estão diretamente relacionados à ausência ou perda de sensibilidade a odores, 
denominada anosmia.

Na opinião de Engen (1991): 

Existe uma relação intrínseca entre o odor, o perceptor e um evento, ou seja, não existem 
odores inerentemente significativos. As qualidades agradáveis ou desagradáveis não estão 
nos odores em si, mas nos eventos, pessoas com as quais elas estão associadas (ENGEN, 
1991 apud TRISKA, 2003, p. 18).

Assim, a percepção em relação aos cheiros, odores ou perfumes está diretamente relacionada 
às associações feitas com as experiências anteriores e/ou também com efeitos psicológicos gerados 
por estímulos sugestivos, como propagandas e comerciais publicitários.

De acordo com os autores Gustavo Gauer e William Barbosa Gomes, o ato de recordar 
eventos pessoais vividos no passado constitui a memória autobiográfica, sendo “a síntese e a 
referência de nossas histórias de vida” (GAUER; GOMES, 2008, p. 507).
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As recordações do trabalho, portanto, envolvem todas as singularidades e detalhes que 
são próprios do ambiente fabril. E quanto aos cheiros e odores, eles auxiliam a marcar a memória. 
Sinalizam as nossas recordações.

Segundo Antônio Aparecido da Cruz112, ex-funcionário da Ferreira Guimarães, apesar da 
fábrica ter toda uma preocupação em dissipar e neutralizar os cheiros internos, mesmo assim ocorria 
a permanência de alguns odores no ambiente. 

De acordo com suas informações, a existência de brises113 na arquitetura do prédio, situados 
nas paredes externas do galpão, permitiam uma renovação constante de ar no ambiente. Também 
existiam exaustores instalados nas máquinas que possuíam câmara de reação, possibilitando o 
lançamento dos gases na atmosfera externa.

As Caldeiras a Vapor e Óleo térmico funcionavam com abastecimento de lenha, e as 
chaminés lançavam os gases da combustão na atmosfera, mas mesmo assim o ambiente da fábrica 
ficava, algumas vezes, com cheiro ardido de lenha queimada, possivelmente em função dos ventos.

O tecido cru, ao chegar à fábrica para acabamento, passava por um fluxo contínuo de 
beneficiamento. No primeiro processo, o tecido passava pela chamuscadeira, máquina responsável 
pela queima das fibras que ficavam na superfície do tecido, de forma a se obter posteriormente um 
tingimento mais uniforme. Ao passar pela lâmina de “fogo” agindo sobre as pontas das fibras do 
tecido, o ambiente ficava com um cheiro de algodão queimado. Outro cheiro azedo presente era o 
da Enzima e outros produtos auxiliares aplicados no tecido, quando este era mergulhado no banho 
de desengomagem, foulardado e bobinado com posterior repouso para ação dos produtos aplicados.

O processo de alvejamento eliminava o tom amarelado do algodão, gorduras e ceras 
naturais, proporcionando ao tecido maior capacidade de absorção da água (hidrofilidade). O tecido 
passava pelas duas primeiras caixas de pré-lavagem e, na terceira caixa, recebia a aplicação de água 
oxigenada e produtos auxiliares, deixando o local próximo à máquina com cheiro de água oxigenada.

Através da mercerizadeira era realizada a aplicação de soda cáustica no tecido por 30 
segundos, seguido de uma lavagem em água com a temperatura de 95ºC, a fim de deixar o tecido 
neutro. Este processo proporcionava brilho, maior afinidade aos corantes e estabilização da largura 
do tecido.

Na secadeira havia o processo de secagem do tecido por meio de prensagem em rolos de 
compressão. Ao ser direcionado para a tinturaria, existiam processos diferenciados que possibilitavam 

112 Antônio Aparecido da Cruz trabalhou por 41 anos na Cia. Têxtil Ferreira Guimarães. Iniciou com 14 anos como auxiliar do Departamento 
de Controle na Cia. Industrial Mineira em 04 de janeiro de 1960. Foi Supervisor de Fiação (1965), Supervisor de Tinturaria (1966) e 
Gerente de Produção da Acabadora (1994). Desvinculou-se da empresa em 31 de marco de 1994, retornando em maio do mesmo 
ano, onde permaneceu até 06 de janeiro de 1999, quando se aposentou, mantendo prestação de Serviços Técnicos para a empresa. 
Em 2011, retornou ao trabalho na Ferreira Guimarães como Supervisor de Produção, atuando até o encerramento das atividades 
fabris da Companhia.

113 Os brises barram a incidência da radiação solar antes que ela atinja a fachada e, consequentemente, o ambiente interno, reduzindo 
o calor recebido. Em comparação a outros dispositivos de proteção solar, oferece melhor controle dos ganhos térmicos, iluminação 
natural adequada e ventilação. É um elemento de uso externo às fachadas. Na arquitetura brasileira, as soluções mais usuais de brises 
são aquelas moldadas em concreto ou argamassa armada, com lâminas horizontais, verticais ou combinadas. Disponível em: http://
www.aecweb.com.br/cont/m/rev/brises-controlam-incidencia-de-luz-e-garantem-conforto-termico-a-edificacao_9317_0_1. Acesso 
em: 18 maio 2016.
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o tingimento do tecido. O processo de tingimento contínuo utilizava corantes ao enxofre, piece dyed 
e tingimento desbotáveis. De acordo com Antônio Aparecido, a cor preta era a única em que se 
utilizava corante ao enxofre, cujo cheiro era reduzido através de produtos inibidores de odores. Este 
processo foi abolido entre os anos 1980 e 1990. Posteriormente, a tinturaria sempre foi operada 
com os Corantes Reativos, que são inodoros.

A estamparia era composta por duas máquinas: a Reggiani, com possibilidade de 
estampar até oito cores simultaneamente e a Austromáquinas, que podia estampar duas cores 
simultaneamente, além de fazer espatulagens, dublagens e aplicação de acabamentos especiais. O 
processo tinha pouco cheiro, característico das tintas e resinas.

Na polimerizadeira ocorria a fixação das estampas com corantes reativos ou pigmentos. 
Segundo Antônio, o aquecimento da Câmara de Reação era através de óleo térmico, pois a 
temperatura exigida para reação química de polimerização dos estampados era de 165ºC, e com 
vapor de água tornava-se impossível atingir esta temperatura. A circulação de óleo térmico era em 
um sistema fechado.

As ramas aplicavam um acabamento químico e acertavam a largura final do tecido. A rama 
Texima possuía também o endireitador de trama, que alinhava eletronicamente os fios da trama do 
tecido.

A calandra era utilizada para conferir fisicamente ao tecido um acabamento especial, 
proporcionando um toque sedoso e um brilho discreto. Utilizava para obter esse resultado, alta pressão 
e temperatura. E a sanforização era o processo responsável por conferir o pré-encolhimento ao tecido.

Através da especificação dos processos e produtos por máquina, pode-se notar que sempre 
havia algum tipo de cheiro no interior da fábrica, que misturado aos demais, poderia influenciar a 
percepção de algum odor variável. Esses odores eram conhecidos pelos funcionários, que sabiam 
distinguir processos diferenciados pelo cheiro diário da fábrica.

Os sons também contam e guardam uma história. Cada uma das máquinas tinha seu ritmo 
específico, seu som característico, que se misturava às vozes também conhecidas dos funcionários 
responsáveis pela produção. “Os sons se complementam como uma conversa ou uma orquestra, 
sem ruídos antagônicos, envolvendo vida e trabalho em ciclos compreensíveis” (BOSI, 1983, p. 445). 

Com os cheiros e ruídos que aconteciam no cotidiano fabril envolvíamos nossas recordações 
diárias sobre a empresa e os tecidos. “As pedras da cidade, enquanto permanecem, sustentam a 
memória. Além desses apoios temos a paisagem sonora típica de uma época e de um lugar” (BOSI, 
1983, p. 444).

Sons e odores que sinalizam e fazem lembrar a Ferreira Guimarães.

eSSêNciaS fiNaiS

Com este artigo, pretendeu-se demonstrar que a memória do trabalho, dos funcionários 
e do seu cotidiano na Companhia Têxtil Ferreira Guimarães pode ser retomada de diversas formas, 
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mas os detalhes fabris que marcam a essência da recordação em relação ao trabalho e à vivência 
diária se caracterizam por percepções próprias e individuais.

Os tecidos, desenhos, cores, odores e sons transformam-se em marcas da história pessoal 
de uma determinada época e das pessoas que viveram esta mesma história. São como acervos 
documentais da história vivida do patrimônio industrial têxtil.

Assim, como nos ensina Cecília Meireles, não existe a solidão, principalmente para quem 
aprende a escutar a linguagem secreta de todas as coisas que nos falam. Tudo nos ensina a desenhar 
a vida, dia após dia, construindo com a vivência significativa das conquistas e das perdas acumuladas 
no tempo vivido, o passado, presente e futuro das recordações e dos sonhos.
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o cortiço coMo protagoNista – 
cheiro e Perfume

Julimar cezario de Souza fraNco

No romance O cortiço, Azevedo apresenta o exemplo da estética naturalista, mostrando 
o Realismo brasileiro na cidade do Rio de Janeiro em aspectos humanitários explorados com 
naturalidade, identificando o retrato legítimo das reações sociais de época, justificadas pela 
transformação da paisagem urbana e do comportamento humano. O autor recebe influência 
determinada pelo chamado “romance experimental”, termo usado pelo escritor francês Èmile Zola, 
centralizado na linguagem realista-naturalista, identificando as mazelas da miséria, da pobreza, 
tratando as personagens como verdadeiros animais, explorando o olfato, bem como a sexualidade 
do enredo feminino sendo usadas como verdadeiros objetos. Dados sobre Azevedo serviram de 
subsídios para identificar elementos da vida cotidiana na segunda metade do século XIX, especificando 
no contexto do Rio de Janeiro que foram empregados como estratégia na feitura da obra de ficção 
que se alimenta da realidade cultural da época.

Em determinadas partes do contexto, Azevedo explora o perfume de alguns personagens e 
o cheiro da beleza natural do cortiço, provocando mudanças no personagem português, Jerônimo, 
ao estar ao lado da sua amante Rita Baiana, símbolo da beleza natural da mulata brasileira de época: 
“[...] aqueles requebros que não podiam ser sem o cheiro que a mulata soltava de si e aquela voz 
doce, quebrada, harmoniosa, arrogante, meiga e suplicante” (AZEVEDO, 1981, p. 78).

Para melhor definir as características definidas pelo autor no enredo da obra O Cortiço, essa 
pesquisa irá definir os seguintes tópicos, a saber: odor sensual, perfume, ingenuidade, feminilidade, 
transformação da personalidade e habitação coletiva.

olfato: o cortiço como ProtagoNiSta 

O autor afigura os habitantes da habitação coletiva, caracterizando-os primordialmente no 
“sentido olfativo”, termo usado por Chantal Jaquet, em Filosofia do odor. No contexto do cortiço, 
Azevedo explora o odor num ambiente naturalista, mostrando a beleza exuberante da mulata Rita 
Baiana através do perfume de sua pele e de seus cabelos, bem como o odor agradável do ambiente 
explorado. O olfato faz as personagens distinguirem a diversidade cultural do cortiço.

A personagem portuguesa, Jerônimo, se deixa vencer pelo irresistível perfume e pelo 
erotismo ao se aproximar da mulata sensual brasileira, Rita Baiana. Com isso, ele sente mudança 
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radical de seu íntimo capaz de transformá-lo, representando uma espécie de deleite (prazer suave 
e prolongado) que transfigura sua personalidade de ser, passando a constituir-se produto do meio 
em que vivia.

Na figura feminina de Rita Baiana, o narrador ressalta a graciosidade da misteriosa mulata 
brasileira ao se referir a sua voluptuosidade erótica: “[…] E toda ela respirava o asseio das brasileiras 
e um odor sensual de trevos e plantas aromáticas […] o atrevido e rijo quadril baiana, respondia para 
a direita e para esquerda” (AZEVEDO, 1981, p. 61), deixando os homens excitados ao vê-la passar e 
as outras mulheres com inveja de seu corpo sensual e admirável.

A sensibilidade olfativa das personagens indica o cheiro primitivo da região em que viviam 
caracterizando: animalização x humanização, levada no sentido da natureza cultural da época, 
vivenciada na sua realidade. Na personagem “Pombinha” o autor demonstra sua ingenuidade e 
feminilidade ao sentir o odor diário no contexto que consome seu interior: “[…] o calor tirava do 
capim um cheiro sensual… desprendendo aromas de flor” (AZEVEDO, 1981, p. 35), impondo-lhe um 
prazer exagerado na sua pessoa.

A personagem Miranda ficava prazeroso diante de sua mulher Estela ao sentir o odor de 
sua pele e de seus cabelos perfumados, que em tempos anteriores não a percebia. O corpo dessa 
mulher o estimulava satisfazer seu instinto sexual como se fosse um verdadeiro animal no cio. Nesse 
sentido, o autor narra:

Miranda nunca a tivera (Estela), nem nunca a vira, assim tão violenta no prazer. Estranhou-a. 
Afigurou-se-lhe estar nos braços de uma amante apaixonada: descobriu nela o capitoso 
encanto com que nos embebedam as cortesãs amestradas na ciência do gozo venéreo. 
Descobriu-lhe no cheiro da pele e no cheiro dos cabelos perfumes que nunca lhe sentira; 
notou-lhe outro hálito, outro som nos gemidos, nos suspiros. E gozou-a, gozou-a loucamente, 
com delírio, com verdadeira satisfação de animal no cio (AZEVEDO, 1981, p. 19).

Os moradores das casas amontoadas cheias de quartos, em virtude do prazer animal de 
existir e com naturalidade no meio ambiente em que viviam, sentiam o prazer de respirar o perfume 
da natureza sem devaneios:

[...] Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras 
que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de 
existir, a triunfante satisfação de respirar (aquele cheiro prazeroso) sobre a terra (brasileira) 
(AZEVEDO, 1981, p. 36).

A vida diária representada pelos habitantes do cortiço transcorria numa constante 
regularidade de acordo com a natureza, característica do romance naturalista em cenário da 
habitação coletiva citada em constância: “[...] transcorria neles o prazer animal da roupa mudada 
depois de uma semana no corpo. As casinhas (do cortiço) fumegavam um cheiro bom de refogados 
da carne fresca, fervendo ao fogo” (AZEVEDO, 1981, p. 60). O olfato protagoniza a alegria de viver 
dos moradores da época na cidade do Rio de Janeiro.
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o português abrasileiraNdo-se

Jerônimo na proeminência olfativa não resiste à sedução do odor da terra brasileira junto da 
mulher Rita, havendo brusca retração na sua maneira de ser e de agir à medida que vai se abrasileirando. 
Conforme destaca Jaquet, ocorre inferioridade no personagem, imputada pelo olfato capaz de seduzir 
e dominar seu íntimo, transformando-o radicalmente de acordo com o costume de época.

A personagem Jerônimo não aceita as visitas das outras mulheres do cortiço em sua 
residência. Entretanto, quando sente o cheiro diferente chegar ao seu olfato, ele muda o jeito de ser 
e de agir, penetrando em seu íntimo, não resistindo ao sentir aquele perfume maravilhoso diante 
de seu corpo:

O doente repeliu-a, pedindo-lhe que o deixasse em paz; que ele do que precisava era de 
dormir. Mas não o conseguiu: atrás da Bruxa correu a segunda mulher, e a terceira, e a 
quarta; e, afinal, fez-se durante muito tempo em sua casa um entrar e sair de saias. Jerônimo 
perdeu a paciência e ia protestar brutalmente contra semelhante invasão, quando, pelo 
cheiro, sentiu que a Rita se aproximava também (AZEVEDO, 1981, p. 80).

Rita era a mulher desejada por Jerônimo que muito o seduzia a todo o momento. O encantado 
odor da amada mulata brasileira transfigurava o íntimo de Jerônimo, mudando radicalmente seu 
íntimo, passando a ser novo homem, mudando seus hábitos de exuberante português diariamente 
no cortiço abrasileirando-se.

Em certa ocasião, Jerônimo por estar passando mal, não gostava do péssimo cheiro de 
sua esposa Piedade. Porém quando via Rita se aproximar dele, adorava-a ao sentir o odor de seu 
corpo: (Rita) “E saiu logo, deixando todo quarto impregnado dela. Jerônimo, só com respirar aquele 
almíscar, parecia melhor” (AZEVEDO, 1981, p. 81). O contrário acontecia quando estava ao lado de 
sua verdadeira esposa Piedade:

[...] Quando Piedade tornou, pesada, triste, resmungando consigo mesma, ele sentiu que 
principiava a enfará-lo; e, quando a infeliz se aproximou do marido (Jerônimo), este, fora de 
costume, notou-lhe o cheiro azedo do corpo. Voltou-lhe então o mal-estar e desapareceu o 
último vestígio do sorriso que ele tivera pouco (ou seja, ao lado da encantadora Rita Baiana, 
que exalava perfume inconfundível)!
- Mas que sentes tu Jeromo?... Fala homem! Não me dizes nada! Assim m’assustas... Que 
tens, diz-lo! (AZEVEDO, 1981, p. 81).

Piedade pressente que o odor de seu corpo estava repugnando seu amado, pois o mesmo 
havia se transformado, mudando sua autêntica personalidade portuguesa admirada por todos 
moradores cortiço.

Rita Baiana também tinha muita atração por Jerônimo. Ela ao saber do seu mal-estar, trouxe-
lhe um suposto remédio que estava concentrado no cheiro do forte café: “-Só com o cheiro! Reforçou 
a mulata, apresentando o café ao doente. Beba, ande! Beba tudo e abafe-se. Quero, quando voltar 
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logo, encontrá-lo pronto, ouviu?” (AZEVEDO, 1981, p. 82). Logo após escutar essas palavras de 
incentivo através do perfume da encantadora mulata, Jerônimo se transformava a cada dia mais sua 
personalidade de homem português.

A partir do momento que Jerônimo aceita o diagnóstico proposto à moda da “Rita Baiana”- 
tomar uma xícara de café bem forte e beber duas doses da aguardente Parati “para cortar a friagem” 
(p. 92) ele passa a ser novo homem, aceitando os costumes brasileiros. Com isso, ocorreu uma 
transformação profunda na vida do português Jerônimo, aceitando com naturalidade os tradicionais 
costumes na região do cortiço, de acordo com a natureza do Brasil de época:

A vida americana e a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora imprevistos e sedutores que 
o comoviam; esquecia-se dos seus primitivos sonhos de ambição, para idealizar felicidades 
novas, picantes e violentas, tornava-se liberal [...]
[...] e Jerônimo abrasileirou-se [...]
[...]
[...] e a pimenta de cheiro invadiram vitoriosamente a sua mesa;
[...] e, desde que o café encheu a casa com o seu aroma quente, Jerônimo principiou a achar 
graça no cheiro do fumo e não tardou a fumar também com os amigos (AZEVEDO, 1981, 
p. 92-93).

Jerônimo aceita a realidade da sua nova maneira de ser e de agir, abrasileirando-se, afastando-
se da autenticidade portuguesa. As personagens dessa habitação coletiva recebem características 
determinadas por Azevedo em aspectos visuais, sonoros, táteis e aromáticos, identificados no 
ambiente natural em que viviam, reagindo de acordo com a realidade das reações sociais da época. 
Com isso, a natureza brasileira provoca profundas mudanças no personagem português, Jerônimo, 
ao se acomodar com o cheiro e o amor pela terra brasileira:

Uma transformação, lenta e profunda, operava-se nele, dia a dia, hora a hora, reviscerando-
lhe o corpo e alando-lhes os sentidos, num trabalho misterioso e surdo de crisálida. A sua 
energia afrouxava lentamente: fazia-se contemplativo e amoroso. A vida americana e a 
natureza do Brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam.
[...]
E assim, pouco a pouco se foram reformando todos os seus hábitos singelos de aldeão 
português: e Jerônimo abrasileirou-se (AZEVEDO, 1981, p.92).

o ProceSSo de “higeNização urbaNa”

Mudança de deleite ocorre profundamente na personalidade de alguns personagens, 
devendo imputar ao olfato a causa principal de mudanças: “[...] A proliferação do odor se aparenta a 
uma violação da intimidade muito mais cruel porque ele invade sem qualquer resistência aparente.” 
(JAQUET, 2014, p. 40) (na vida dos personagens). O odor domina e transforma Jerônimo, Rita, 
Miranda e Romão no contexto social da “higienização urbana”.
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No contexto da narrativa autoral, percebe-se que a mulher de Jerônimo, Piedade de Jesus, 
estranha voluptuosamente a transformação repentina de seu marido. Nos fins de semana, ele 
colocava perfumes em sua vistosa barba, bem como em seus cabelos. E da sua boca, ela sentia o 
cheiro do fumo que ele passa a consumir diariamente. Ela não admite essa monstruosa transformação 
de cidadania que lhe causa desgosto e compaixão de seu cavouqueiro. A personagem percebe que 
seu homem (Jerônimo) se transforma em demasia com os novos costumes, distanciando-se cada 
vez mais de seu amor conjugal. Isso lhe causa desgosto e ressentimentos em seu coração diante da 
brutal mudança de personalidade de seu amado:

Piedade desabafou:
- É que já não me queres! Já não és o mesmo homem para mim! Dantes não me achavas que 
pôr, e agora já te cheira mal!
E os soluços recrudesciam.
- Não digas asnices, filha! (AZEVEDO, 1981, p. 94).

Piedade faz essa colocação diante de Jerônimo, tendo em vista que, ao tocá-lo na cama, 
sente-se rejeitada, dizendo que ela estava cheirando mal em virtude do suor de seu corpo, 
determinando-a de tomar banho diariamente, algo que ambos não tinham o costume de fazer. Logo 
após esse desencontro, ela passa a perceber que seu marido estava apegado ao sentimento de Rita 
Baiana, sua rival, pois demonstrava grande interesse em encontrá-la. Jerônimo não aceita mais ficar 
ao lado de Piedade, bem como não mais a tocava e nem cantava mais músicas portuguesas como 
era seu costume, pois só se interessava pelas músicas que Rita Baiana gostava de cantar com o seu 
rebolado extravagante através das modinhas brasileiras.

Romão, na ânsia de estar cheiroso, recebendo a ajuda de Botelho, se prepara para encontrar 
com a filha do Miranda, preocupando-se com o odor de seu corpo: “No dia marcado, banhou-se em 
várias águas, areou os dentes até fazê-los bem limpos, perfumou-se todo dos pés à cabeça [...]” 
(AZEVEDO, 1981, p. 50). Essa higienização urbana adquirida, foi a forma por ele encontrada de 
conquistar seu antigo rival, o Miranda, bem como sua filha, que ele usa para conquistá-la com a 
intenção de fazer um belo negócio financeiro com o seu pressuposto inimigo comercial para adquirir 
mais bens futuramente com ele.

Logo após a visita na casa do Miranda, João Romão retorna ao seu lar. Disposto a dormir, 
encontra a Bertoleza deitada na sua cama de boca aberta, bem como fazendo aquele barulho ao 
roncar, soltando aquele odor totalmente diferente do seu, pois ele estava alinhado com o seu novo 
visual e todo perfumado. Romão não mais admitia tal realidade, ou seja, ficar ao lado daquela mulher 
impregnada de mau cheiro: 

E tinha de estirar-se ali, ao lado daquela preta fedorenta a cozinha e bodum de peixe! Pois 
tão cheiroso e radiante como se sentia, havia de pôr a cabeça naquele mesmo travesseiro 
sujo em que se enterrava a hedionda carapinha da crioula? (AZEVEDO, 1981, p. 152).
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Romão não mais aceita dormir mais ao lado daquela mulher fedorenta que o ajudara a 
iniciar sua vida como comerciante, mas agora que ficou rico não mais queria ficar ao seu lado, 
discriminando-a pelo seu odor.

Rita Baiana ao se aproximar de Jerônimo sentia o cheiro daquele homem macho superior 
a sua cultura, que atordoava o seu coração. Ela aceita animalização do encanto de seu amado 
Jerônimo: “O cavouqueiro... onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e onde seu 
corpo porejou o cheiro sensual dos bodes” (AZEVEDO, 1981, p. 168). Ela sentia o odor daquele 
homem que indicava a superioridade masculina do homem português.

Continuando o desenrolar do contexto, o autor logo após ter ocorrido incêndio no 
cortiço, começa a reformá-lo, construindo novas casas, novos quartos, aceitando cada vez mais 
novos moradores. Com a falta de educação e bons costumes dos moradores da habitação coletiva, 
gerando a produção do cheiro horrível de suas moradas, algo que Romão não mais aceitava com 
naturalidade:

Por melhor que João Romão reclamasse, formava-se aí todos os dias uma esterqueira de 
cascas de melancia e laranja. Era uma comuna ruidosa e porca a dos demônios dos mascates! 
Quase que se não podia passar lá, tal a acumulação de tabuleiros de louça e objetos de 
vidro, caixas de quinquilharia, molhos e molhos de vasilhame de folhas-de-flandes, bonecos 
de gesso, realejos, macacos, o diabo! E tudo isso no meio de um fedor nauseabundo de 
coisas podres, que empesteava todo o cortiço (AZEVEDO, 1981, p. 203).

Portanto, advém do contexto a mudança estrutural de idealizador do cortiço, procurando 
obter um mundo melhor para os moradores da habitação coletiva.

coNSideraçõeS fiNaiS

Numa linguagem realista/naturalista, Azevedo usa as personagens principais, explorando 
a sensualização dos corpos por meio do cheiro perfumado ou até mesmo fedorento, gerando a 
transformação de comportamento e personalidade de personagens masculinos, que utilizaram o 
odor para atrair a atenção feminina e vice-versa.

João Romão não estava acostumado a ter muita higiene corporal diária, pois só se dedicava 
ao trabalho para ganhar dinheiro. Entretanto, a partir do momento que prevalece interesses 
financeiros com segundas intenções, passa a usar roupas finas e perfume no corpo para conquistar 
sua pretendente bem como o Miranda. Já o personagem português, Jerônimo, sente-se seduzido 
pela mulata brasileira, Rita Baiana, que transmitia aquele perfume maravilhoso pelo seu encantado 
corpo. Ocorre o contrário quando ele se aproxima da sua esposa Piedade, pois sentia aquele “cheiro 
azedo do [seu] corpo”, discriminando-a. Após acostumar com a maneira de ser e de agir da natureza 
brasileira do cortiço, Jerônimo passa a aceitar até o cheiro da pimenta, do fumo, de cachaça e de 
comida caseira feita no cortiço, que lhe patenteava e o comovia, tornando-se liberal, passando até 
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a fumar, algo que anteriormente ele não admitia. Portanto, passa a ser um novo homem em virtude 
do odor agradável da terra brasileira.

Azevedo explora o mau cheiro e o agradável perfume em grande parte de sua obra, usando 
as personagens para expor sua maneira de se expressar de acordo com a realidade vigente da 
época, em que o cheiro do ambiente da habitação coletiva se contrapõe com a mudança radical dos 
personagens: Jerônimo que se transforma totalmente, abrasileirando-se, bem como do João Romão 
que usa também o odor para conquistar a mulher pretendida, somente por motivo financeiro. O 
romance se torna a forma de expressão literária para Azevedo narrar relações sociais através da 
dura realidade vivida, usando o odor e o perfume, refletindo sobre a degradação social e moral 
da sociedade da segunda metade do século XIX na cidade do Rio de Janeiro numa visão realista/
naturalista.
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da SobrevivêNcia ao Prazer 
da vivêNcia: o Perfume como 
chave Para a meNte

afoNSo damião Neto

Invejo a emoção que um amador sente e exprime quando cheira pela primeira vez um 
perfume; são palavras de amor que gostaria de reencontrar.

Jean-Claude Ellena114.

iNtrodução

A Cultura do perfume em suas várias nuances só pôde surgir após milhares de anos de 
evolução biológica compartilhada entre as diversas espécies animais de um sistema neurológico que 
a princípio permitia a simples discriminação entre o que podia ser nocivo e tóxico ao indivíduo com 
o que podia ser benéfico e nutritivo, ou mesmo vantajoso, no sentido de transmissão genética pela 
escolha do melhor parceiro sexual.

Essa sofisticação de instrumento de sobrevivência para objeto de prazer ocorreu na história 
da espécie humana em seus cinco sentidos que modulam sua relação com o meio ambiente, mas em 
relação ao olfato, por suas próprias características fisiológicas, é menos compreendida.

Esse texto tenta trazer um pouco do conhecimento sobre o processo fisiológico do olfato 
através de uma abordagem mais palatável às pessoas que não têm experiência nos estudos das 
ciências biológicas e seus termos técnicos, e principalmente, o entendimento das possibilidades de 
modificações nos processos mentais causadas pelo contato do ser humano com uma fragrância, ou 
no sentido inverso, de como os processos mentais interferem nessa interação. 

o SeNtido do SeNtido

O ser humano se relaciona com o meio ambiente através dos cinco sentidos, e para que 
possamos nos compreender mutuamente sobre o que percebemos através deles, precisamos ter 
referências estabelecidas previamente. Para facilitar a qualificação e quantificação de um sentido, 

114 Diário de um Perfumista: Um ano na vida do principal criador de fragrâncias da França.
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acabamos por utilizar o que é conhecido sobre os outros quatro, isso na própria esfera humana, 
ou avaliamos como eles se apresentam nas outras espécies animais, relacionando, neste caso, os 
sentidos com as diversas características de vida destas espécies, inferindo, assim, a possível função 
evolutiva específica de cada um.

Uma das complexidades de se entender os sentidos reside no fato de que são processos 
que dependem de uma interação entre o meio interno e externo do indivíduo, não sendo, portanto, 
uma característica localizada ou exclusiva. O olfato não reside na substância que produz o odor, no 
nariz ou no cérebro, mas na relação deles. Esse aspecto singular e destacado dos sentidos já foi 
exemplificado na definição de “vida” contida no texto de medicina Āyurveda, Caraka Saṁhitā, do 
século III a.C., onde consta que a vida é a conjunção do corpo, sentidos, mente e alma. Neste mesmo 
texto os sentidos são entendidos como a união dos objetos dos sentidos, órgãos dos sentidos, mente 
e alma (CARAKA SAṀHITĀ, 2008), sendo esta a segmentação que usarei no texto.

O objeto do sentido é qualquer objeto do qual se desprende moléculas odoríficas que são 
as substâncias capazes de ativar o sistema neuronal olfativo. É nesse aspecto que os perfumistas 
trabalham, criando novos objetos através da mistura de substâncias na busca de novas formas de 
estimular o sistema. Não me deterei sobre as qualidades dos objetos por ser o que acontece do nariz 
para dentro o objetivo deste texto.

Ainda me reportando ao conhecimento milenar indiano que uso como referência, os cinco 
sentidos são relacionados aos cinco elementos básicos que constituem a realidade material do 
universo: Terra, água, fogo, ar e espaço (também conhecido por éter ou vazio). A relação se dá da 
seguinte forma: Olfato - Terra; Paladar - Água; Visão - Fogo; Tato - Ar; e Audição - Espaço. O cheiro 
se apresenta como a percepção da essência da terra, quando o que é mais sutil do elemento mais 
estável pode ser carreado pelo ar até o nariz. 

Como órgão do sentido do olfato, considero aqui também o cérebro e não apenas o 
nariz. Este é apenas a porta de entrada do sistema, mais especificamente em uma área de cerca 
de 2 cm2 na região medial de sua parte superior. Nesta região, existem células que possuem 
pequenos cílios onde moléculas específicas podem se conectar como chaves em fechaduras. No 
ser humano existem cerca de quatrocentas possibilidades dessas interações chave-fechadura que 
correspondem então a quatrocentas possibilidades de sensações primárias (nos roedores são 
cerca de mil) (MALNIC, 2008). Comparativamente com outros sentidos, na visão as sensações 
primárias de cor são três e as do paladar são cinco pela fisiologia médica (doce, salgado, amargo, 
azedo e umami115) e seis pelo conhecimento da Āyurveda (doce, salgado, azedo, amargo, picante 
e adstringente116).

É necessária uma quantidade mínima dessas substâncias chaves ligadas às células olfatórias 
para que uma sensação seja percebida, e nos seres humanos este número mínimo necessário 

115 Sensação causada pelos alimentos que contém Glutamato, como nos salgadinhos industrializados.
116 Sensação de “pega” causada por frutas quando verdes, como banana ou caqui, ou ainda pelo tanino contido no vinho.
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costuma ser bem superior que nos outros animais. Por isso a sensibilidade do olfato do ser humano 
é menor que em outras espécies. Este fato, além da subjetividade necessária para se descrever o 
olfato, dificultam que esse sentido seja pesquisado em outras espécies animais e que os resultados 
possam ser transportados para o entendimento do olfato humano. 

Além disso, uma vez que as quatrocentas chaves básicas podem ser associadas livremente e 
em quantidades diversas, as possibilidades combinatórias e consequentemente de cheiros possíveis 
são inimagináveis e dão ao perfumista um cardápio variado para suas criações ou reproduções de 
odores em suas várias nuances: “O álcool feniletílico e a heliotropina são suficientes para resultar no 
odor do lilás do início da estação. Já quanto às flores desabrochadas, elas pedem indol, e o lilás cor 
de malva, vestígios de cravo-da-Índia” (ELLENA, 2013, p. 15).

A sensibilidade é variável de acordo com as diversas substâncias que podem ser percebidas 
e existem ainda fatores que podem prejudicar a interação destas chaves com as fechaduras 
como quando estamos com o nariz congestionado por resfriados ou alergias. Nestas situações o 
edema da mucosa e o excesso de muco impedem o contato da molécula odorífica com os cílios 
e consequentemente, apesar da presença da substância no interior do nariz e da integridade do 
aparelho olfativo, o contato simplesmente não ocorre.

Uma vez que existe o contato destas chaves com os receptores em quantidade suficiente 
para virar a fechadura e abrir a porta, um processo intracelular complexo se inicia resultando em 
um impulso elétrico que é conduzido pelo nervo olfatório até se atingir as áreas do cérebro onde se 
fecha o circuito. O entendimento da neuroanatomia facilita compreender a importância e a relação 
do olfato com a totalidade do ser.

As áreas no cérebro responsáveis pelo olfato são intimamente ligadas ao sistema límbico 
que está relacionado com as emoções e com o hipocampo que está relacionado com aspectos da 
memória. Acredita-se mesmo que a área do sistema límbico seja uma evolução da área olfativa 
ocorrida há milhares de anos no processo de adaptação biológica (MALNIC, 2008). Por isso, em 
relação ao olfato, podemos dizer que primeiro nos emocionamos e memorizamos antes de 
pensarmos, contrariamente ao que ocorre com a visão, cuja informação é processada primeiramente 
no neocórtex do lobo occipital.

As áreas olfativas no cérebro podem ser divididas em três: a primeira e mais arcaica é a 
responsável pela reação básica de atração ou repulsa. A segunda está relacionada com a sensação 
de náusea quando sentimos cheiro de algo que já comemos e nos fez mal. E a terceira, mais recente 
do ponto de vista evolutivo, nos torna capaz de distinguir os odores, ou seja, a evolução determinou 
que o que não mata pode então ser descriminado e apreciado.

O aspecto de sobrevivência justifica a relação entre os dois sentidos químicos, paladar e 
olfato. São os dois sentidos que julgam o que está prestes a ser incorporado por nós, seja pela 
via inalatória ou pela via digestiva, como se fossem porteiros do nosso corpo. O paladar depende 
fortemente do olfato, como quem já se alimentou durante uma gripe pode confirmar. Essa relação 
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ocorre ao cheirar a comida antes de comê-la, no momento da mastigação, pela passagem das 
substâncias odoríficas, posteriormente ao palato, que atingem então os receptores localizados no 
nariz, e também pela coincidência cerebral das áreas destes dois sentidos.

O paladar é utilizado como critério determinante para escolha dos alimentos adequados 
para cada indivíduo, segundo a medicina Āyurveda, desde sua origem há 2500 anos até os dias 
de hoje. Ou seja, cada pessoa, por suas características, deveria dar preferência ao tipo de sabor 
que seria mais indicado para manter ou reestabelecer o equilíbrio, baseado no fato de que cada 
sabor é formado por uma outra combinação específica dos elementos básicos (terra, fogo, ar, água 
e espaço) e desta forma a pessoa deveria ingerir o que lhe falta e evitar o que já lhe é abundante. 
A decomposição da realidade nesses elementos básicos ocorre em vários aspectos da vida humana 
nesta cultura. O olfato seria em relação à alimentação primeiramente um critério de exclusão para 
depois ser um qualificador dos constituintes básicos do paladar.

Além do paladar, as outras funções básicas do olfato, relacionadas à atração sexual 
e à agressividade, têm suas atuações difíceis de se estabelecer na vida humana a partir do 
laboratório. Estas duas funções em outras espécies animais são exercidas principalmente por 
um órgão vomeronasal também localizado no nariz e que detectam ferormônios produzidos por 
outros indivíduos. No ser humano este órgão é vestigial e não funcional, sendo que suas funções 
aparentemente foram incorporadas pelo olfato de forma parcial (MALNIC, 2008).

Talvez seja em relação à atração sexual e escolha do parceiro que as funções arcaicas do 
olfato tenham se tornado mais diluídas para outras funções neurossensoriais, pelo menos quando 
pensamos sobre as decisões conscientes das pessoas, quando podem acreditar serem atraídas pelo 
que veem, ouvem ou pensam a respeito do outro, ficando o olfato como cofator na escolha e não 
com a exclusividade dela.

A mente, onde as coisas “realmente” acontecem para o sujeito, pode ser dividida em 
sensações, emoções, pensamentos e impulsos:

Sensações – 5 sentidos, fome, sede, sono.
Emoções – Alegria, raiva, tristeza, tranquilidade, ódio, amor.
Pensamentos – Memória, julgamentos, projeções, imaginação, sonhos.
Impulsos – Desejo ou aversão. Fazer ou não fazer algo. 

Todos os componentes da mente podem interferir um nos outros, seja em qualidade ou 
intensidade, sendo que alguns têm maior capacidade de influência em determinada área. Em relação 
ao olfato, que é uma sensação relacionada ao ambiente externo, podemos identificar sua influência 
em outra sensação externa, o paladar, em uma sensação interna ao estimular o apetite, gerando 
emoções como tranquilidade, produzindo pensamentos como recordações da infância e levando a 
julgamento de que há fogo pelo cheiro de fumaça ou mesmo criando impulsos a fazer algo como 
tapar o nariz devido um cheiro repulsivo ou chegar mais perto de uma pessoa perfumada.
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Nessa miscelânea que é nossa mente, o olfato apresenta uma característica mais de base, 
de sustentação, característica própria de seu elemento relacionado, a terra. Desta forma, é menos 
provável que haja um erro de avaliação em relação ao olfato causado pelos pensamentos e emoções, 
como pode ocorrer na visão e audição. Podemos avistar algo e considerarmos ser uma cobra que 
gerará uma ansiedade e medo, sendo que depois em uma melhor análise se revela ser na verdade 
um inócuo tronco de árvore no chão, ou ouvirmos uma palavra desagradável que causa angústia, 
mas na verdade a palavra que foi dita pela outra pessoa foi outra com sentido inverso. Ou seja, 
o olfato dificilmente gera mal-entendidos. Podemos não identificar um odor específico, mas não 
teremos repulsa ao sentirmos um odor normalmente agradável só porque estamos estressados 
ou desatentos. Em sentido inverso, o olfato pode gerar um estado de base tão sutil que afeta o 
andamento das demais esferas da mente de forma inconsciente.

Pela sua profundidade na mente, acaba sendo necessário irmos criando um novo 
vocabulário, como coloca Jean-Claude Ellena, para descrevermos esse sentido à medida que ele se 
sofistica e aflora nas esferas mais superficiais e elaboradas da mente, muitas vezes recorrendo aos 
outros sentidos. Em seu livro, Jean-Claude Ellena define alguns cheiros como verde ou crocante, ou 
ainda os associa a notas em uma música de jazz ou tonalidades em um quadro de Cézanne. E diante 
destas características da mente estabelece o que é necessário para criação do perfume, enquanto 
obra de arte, a partir dos odores

Quando o odor não está mais ligado à memória, quando não evoca mais flores, os frutos, 
quando se vê despido de todo sentimento, de afeto, ele se torna então matéria do perfume.
Quando não posso mais descrevê-lo, quando ele tem uma consistência, uma profundidade, 
uma riqueza, uma espessura, quando ela se torna tátil, quando a única representação que 
tenho dele é física, então posso dar-lhe uma forma e criar (ELLENA, 2013, p. 130).

coNcluSão

Colocados os aspectos do objeto do olfato, do órgão do olfato e da mente que entende o 
olfato, resta abordar o quarto aspecto dos sentidos descritos pela tradição do Āyurveda, o aspecto 
da alma que anima o evento. Podemos afirmar que uma fragrância “toca a alma” ou que modifica 
o “estado de espírito” de alguém. Porém, considerando que a alma é inatingível, eterna e imutável, 
como poderia ocorrer tal relação? Essa relação ocorre na forma de reflexo, como se olhássemos 
para um espelho cujas alterações na sua superfície alteram nossa visão de nós mesmos. A alma é 
observadora e consciente e se identifica como estrutura corpo-mente com a qual está vinculada 
(alcançar o desapego desta vinculação é o objetivo espiritual de várias tradições religiosas e 
filosóficas). Diante desta vinculação que estamos em nossa grande maioria atrelados, a principal 
dicotomia é a de sofrimento-prazer onde o olfato pode pesar a balança para ambos os lados, 
conforme coloca Jean-Claude Ellena
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De uma avaliação, não espero observações técnicas, nem que situem o perfume em relação 
ao mercado, sou capaz de prever a maior parte dessas observações. O que espero é que 
se apropriem do perfume, que ele seja vivido, julgado, consumido sem que sem pense no 
projeto, que seja descrito com as palavras de um amador – aquele que, a partir de suas 
experiências, fala do seu prazer ou do seu desprazer (ELLENA, 2013, p. 80).

Portanto, um perfume é capaz de proporcionar uma tal harmonia entre objeto, órgão e 
mente que, conduzindo a um estado prazeroso do ser, leva a alma a se felicitar por estar viva.
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PoSfácio
aNtôNio NolaSco117

É curioso observar como é abrangente o tema “Cultura do Perfume”, uma vez que os 
odores fazem parte de nosso quotidiano e nos acompanham por toda a vida, definindo e marcando 
momentos importantes de nossa existência. Militando nesse segmento há cerca de três décadas, 
estudando e acompanhando o progresso da atividade perfumística no Brasil e no mundo, vejo com 
muito entusiasmo o trabalho pioneiro de pesquisa de alguns abnegados e apaixonados por esse 
assunto, como os autores deste livro.

Às vezes não nos damos conta de quantas implicações existem em torno dessa temática, 
tendo em vista que envolve e evoca diferentes áreas de conhecimento humano e de pesquisa, desde 
sua íntima ligação com rituais religiosos de um passado distante, até os dias atuais, com progressos 
consideráveis acompanhando o avanço da ciência e da comunicação.

Da química, com estudos sobre a combinação de estruturas moleculares de óleos 
essenciais, com diferentes volatilidades, para elaboração de uma fragrância. Da medicina, com todas 
as implicações relacionadas ao olfato, que ainda é o único dos sentidos que até hoje não teve o 
seu funcionamento inteiramente compreendido. Do sistema límbico do cérebro, responsável pelas 
emoções e comportamentos sociais, onde as informações olfativas são registradas e armazenadas 
para referência futura. Da natureza morfológica da pele, com sua anatomia, histologia e fisiologia, 
capazes de absorver e transmitir o complexo das moléculas aromáticas para percepção do olfato, 
bem como de muitas outras disciplinas, que o usuário de perfume nem de longe imagina ter ligação 
com a matéria. 

A química e a medicina são apenas algumas áreas de estudo objetivando entender esse 
universo cultural, mas existem muitas outras que se somam com informações afins, diretamente 
correlacionadas, como matérias-primas, processos, criação artística, design, moda, psicologia, 
publicidade etc., nas quais profissionais com diferentes formações acadêmicas estão empenhados.

Na minha ótica, o grande desafio e a maior dificuldade de estudar e penetrar nesse universo 
fascinante, parece estar ligada ao abstratismo do odor, que não pode ser medido nem pesado, mas 
apenas sentido, e sua intensidade pode variar de uma pessoa para outra, podendo se revelar suave, 
agradável e delicado para uns, e, forte, agressivo e desagradável para outros, conforme sua natureza 
e capacidade de percepção. 

117 Farmacêutico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora; especialista em Laboratório de Saúde Pública pela antiga 
Universidade do Brasil, atualmente Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui 38 anos de experiência na indústria farmacêutica 
atuando numa empresa multinacional, dos quais 20 anos em posição de diretoria. Envolvido com a área de perfumaria por cerca de 
30 anos. Atuou como docente no Curso de Pós-Graduação em Moda, Cultura de Moda e Arte, da Universidade Federal de Juiz de Fora 
e é proprietário da Essenciale, rede de perfumarias de luxo e prestígio.
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O livro Perfume, moda e cultura: estudos reunidos contempla com rara objetividade esse 
conceito de transdisciplinaridade que envolve o tema, estando longe, porém, de esgotar o seu campo 
de pesquisa. Trata-se apenas de um ensaio preliminar que sedimenta uma base que converge para 
interesses comuns, de extrema importância, elaborado por autores vanguardistas, que isoladamente 
ou como parte de grupos de estudo, se envolveram com a temática e vão entendendo e desbravando 
esse cenário de tanta subjetividade, indicando caminhos, revelando tendências, apresentando 
propostas e transferindo conhecimentos, fruto do aprendizado e experiência acumuladas, 
constituindo-se num belo presente para aqueles interessados e apreciadores da matéria.

Observo com prazer e entusiasmo, que aos poucos, mas progressivamente, estamos 
avançando no entendimento e difusão da cultura do perfume, graças a esses estudiosos e seus escritos, 
porém, ainda falta a disponibilidade de uma bibliografia mais ampla, rica e extensa, compatível com 
uma sociedade de informação globalizada, o que torna essa publicação tão importante e atraente 
para desencadear novas pesquisas e estimular a continuidade dos trabalhos sobre o assunto. 

Para quem teve acesso ao livro Cultura do Perfume, Cultura de Moda e outros Acordes, 
publicado em 2015, pela Editora da UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), vai poder perceber 
que o conteúdo da proposta atual complementa e dá continuidade à publicação anterior, porém, 
apresentando novas nuances e abordagens, ampliando definitiva e corajosamente o debate e o 
campo de pesquisa.
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ximenes.mariaalice@gmail.com

Maria Alice Ximenes é doutora e mestre pelo Instituto de Artes da Unicamp, pioneira em 
estudos da moda nesta Universidade com pesquisas relacionadas à história da moda. Especializou-se 
em História da Indumentária e da Moda com o Professor João Braga em Paris em 2001. Atualmente 
é professora titular de História da Moda nos Cursos de Produção Têxtil e Têxtil e Moda na Faculdade 
de Tecnologia de Americana- FATEC. Também leciona História da Moda, História da Arte e Ilustração 
de Moda no Curso de Design de Moda no Centro Universitário de São Paulo - UNISAL. É membro 
do comitê científico da Abepem/Colóquio de Moda e Consultora de Imagem Pessoal pelo Bureau 
Moda&Mercado. Ilustradora de Moda, tendo desenvolvido ilustrações para a capa e interior da 
Revista Dobras/ Editora Estação das Letras e Cores n. 15 - edição comemorativa, ilustrou a capa 
do livro Curso de Moda da autora Neide Baptista, pela Editora Baraúna, desenhou o figurino de 
Fernanda Takai para o clipe Eu era feliz produzido por Around The World In 80 Music Vídeos, ilustrou 
matérias de beleza para a Natura (rede natura), etc... Autora dos livros Moda e Arte na reinvenção do 
corpo feminino do século XIX, 2ª edição pela Editora Estação das Letras e Cores, Livro de Ilustrações 
para colorir Entre Amigas pela mesma Editora, Um percurso nos mistérios da vestimenta feminina 
espanhola, pela Editora Novas Edições Acadêmicas. Autora de capítulos de livros, entre eles: A 
influência das bailarinas na moda, para Diário de Pesquisadores - Traje de Cena organizado por Fausto 
Viana e Rosane Muniz pela Editora Estação das Letras e Cores, além de O perfume na consultoria de 
imagem pessoal para Cultura do perfume, cultura de moda e outros acordes, organizado por Isabela 
Monken Velloso pela Editora UFJF. Cheiro predileto: das roupas de minha avó materna.

maria rita da cuNha vaScoNceloS
mariaritavasconcelos@hotmail.com

Possui graduação no Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design e no Bacharelado em 
Moda pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É membro do grupo de pesquisa “Interfaces da 
Moda: saberes e discursos”. Frequenta o ambiente das artes e se interessa especialmente pelo que 
envolve o cheiro e o vestível, sendo estes os principais temas do seu trabalho de conclusão de curso 
e estudos em geral. Cheiro predileto: o das rosas adocicadas de Roses de Chloé.

mayra regiNa coimbra
mayrarcoimbra@gmail.com

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) - MG. Mestranda 
do Programa de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - MG. Cheiro predileto: 
floral e amadeirado.
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moNaliza aParecida de Paula
monalizapaulap@yahoo.com.br

Pós-graduada em Direito Público Material pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro-RJ 
e em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade Damásio de São Paulo-SP. Graduada 
em Direito pela Faculdade Vianna Júnior e Graduada em Artes e Design pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora-MG. Técnica em Administração pela Escola de 1° e 2° graus Dona Sinhá Neves de São 
João-del Rei-MG. Integrante do grupo de pesquisa Interfaces da Moda: saberes e discursos IAD/UFJF. 
Jornalista e Advogada. Cheiro predileto: Cheiro de orvalho.

Paloma da coSta ferreira
palomacosfer@hotmail.com 

Paloma é bacharel em Artes e Design, pela UFJF; cursa bacharelado em Moda, também 
na UFJF. É membro do grupo de pesquisa “Interfaces da Moda: Saberes e Discursos”, desde 2016. 
Seu foco como pesquisadora é investigar as interfaces do cheiro em relação à moda, bem como o 
comportamento dos consumidores com base no marketing olfativo. Cheiro predileto: Terra molhada.

Pedro auguSto farNeSe de lima
pedro.farnese@ifsudestemg.edu.br

Jornalista e Licenciado em Letras (Português e Literatura) com especialização em 
Comunicação e Marketing em Mídias Digitais pela Faculdade Estácio de Sá; Comunicação Empresarial 
e Marketing e Negócios pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestrando do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da UFJF, jornalista efetivo do Instituto Federal do Sudeste de Minas 
Gerais - Campus Juiz de Fora, onde também exerce a função de professor voluntário. Tem interesse 
nas áreas de comunicação organizacional, mídias sociais e eventos. Cheiro predileto: amadeirado.

taíSa vieira SeNa
taísavieira13@gmail.com 

Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP), mestre em Design (Anhembi Morumbi), 
especialista em Markeitng e Gestão Empresarial (UFSC) e bacharel em Moda (UDESC). Coordenadora 
do Curso de Pós-Graduação em Modelagem Plana e Moulage para Moda e professora do curso de 
graduação em Design de Moda da PUCPR. Diretora executiva da Abepem (Associação Brasileira de 
Estudos e Pesquisa em Moda) e vice-presidente do Congresso Brasileiro de Iniciação Científica em 
Design e Moda. Cheiro predileto: Frutal e refrescante.

vaNilda gomeS caNtariNo de magalhãeS
vancantarino@yahoo.com.br

Contadora e Administradora formada pela Fundação Educacional Machado Sobrinho com 
Especialização em Administração e Gerência Hoteleira pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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Mestranda do Programa de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Servidora da 
Universidade Federal de Juiz de Fora na função de Técnico Administrativa. Professora do Curso 
Superior em Eventos da Faculdade Machado Sobrinho. Cheiro predileto: floral.

WaNeSSa doSe bittar
wanessabittar@hotmail.com

Especializada em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF); Graduada em Educação Artística pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e técnica 
em Design pelo Colégio Técnico Universitário (CTU). Possui formação pelo programa de Educação 
Empreendedora da Endeavor Brasil (BOTA PRA FAZER) e em Gestão Cultural através do Programa 
Pensar a Agir com a Cultura – (FUNALFA). Autora de artigos com foco em planejamento estratégico, 
comunicação e design. Pesquisadora, desde 2009, no grupo de pesquisa Interfaces da Moda: saberes 
e discursos do Instituto de Artes e Design da UFJF. Tem experiência na área de desenvolvimento 
e gerenciamento de projetos. Trabalha com design estratégico pela iniciativa – Studio Dialeto 
realizando palestras, cursos, e serviços de design de informação. Sendo também coordenadora do 
projeto “Empreendedorismo Criativo Conectado” e idealizadora do programa de incentivo Studio 
Dialeto “Empreenda Conhecimento”. Cheiro predileto: Floral Frutal. 

WâNia lúcia giordaNo batista
wlgbenglish@gmail.com

Wânia Lúcia Giordano Batista nasceu em Barbacena, Minas Gerais. De ascendência italiana, 
filha de pais com aptidões artísticas, iniciou os estudos de desenho e inglês aos 12 anos. Graduada 
em Letras e pós-graduada em Língua Inglesa pela Universidade Presidente Antônio Carlos. Lecionou 
Metodologia do Ensino de Língua Inglesa e Língua Inglesa no Curso de Letras da UNIPAC, na Escola 
Estadual Professor Soares Ferreira e em outras instituições de ensino particular em Barbacena. 
Cursou Inglês no ALCC American Language de Nova York. Atualmente é proprietária do curso W 
English e graduanda do Bacharelado Interdisciplinar de Artes e Design da Universidade Federal de 
Juiz de Fora. Cheiro predileto: café, chocolate, cedro, floral frutal.


