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Nossas experiências diárias, desde as mais simples às mais complexas, envolvem cada vez 

mais os nossos sentidos. Já parou para pensar sobre isso? 

 

Os sentidos da visão, da audição, do olfato, do tato e do paladar vêm sendo cultivados e 

explorados até o limite de suas possibilidades – ou de sua integração – pelas tecnologias de 

comunicação. 

 

Quer ver? Quando você vai ao banco e precisa fazer uma operação no caixa eletrônico, por 

exemplo, você tem que tocar a tela "pressionando os botões" para conseguir realizar a tal 

operação, certo? Quanto tempo levamos para compreender que a força que fazemos para 

"pressionar" a tela é totalmente inútil, já que estamos lidando com um circuito e não com um 

objeto? 

 

Mais outro exemplo: o cinema. As narrativas parecem remixes de outras histórias anteriores, 

as problemáticas são sempre as mesmas, é difícil envolver a audiência numa experiência de 

imersão apenas com a história. Então, a tecnologia se encarrega de criar um novo ambiente, 

em que os arranjos entre a visão profunda (tridimensional) e o som envolvente (surround) 

promovem uma verdadeira experiência imersiva e nosso corpo se sente "dentro" do filme, 

reagindo inclusive aos objetos que parecem nos tocar. 

 

E o cheirinho de pão que sentimos quando entramos nos supermercados, já prestou a 

atenção? Nem sempre o setor de pães fica próximo à porta, mas como sentimos aquele cheiro 

tão gostoso que abre imediatamente nosso apetite? Assim como o cheiro de pipoca percebidos 

nas salas de cinema, o cheiro de pão também é um truque, um aroma artificial distribuído 

pelos dutos de ar que estimula nossos circuitos cerebrais pelo sentido do olfato, considerado o 

sentido mais rápido para perceber, reconhecer e memorizar os estímulos recebidos. 

 

Esses são apenas alguns exemplos do nosso cenário contemporâneo, uma era, como disse 

Marshal McLuhan "do envolvimento abrangente", dos padrões integrais e da percepção 

coletiva. Para ele, esse é um momento em que as mídas criam novas formas de comunicar 

com linguagens próprias, mas por fazermos parte desse cenário de interações simultâneas, 

instantâneas e muito velozes, nem sempre nos damos conta dessas alterações. 

 

O modo como nos comunicamos hoje é caracterizado pelo envolvimento de mais de um 

sentido, para McLuhan, um processo de apreensão sensorial instantâneo, em que as novas 

linguagens das mídias acabam por hiperestimular o corpo. Isso cria um ciclo infinito de 

necessidades: de um lado, o corpo quer sentir, de outro, a mídia, os objetos e a tecnologia 

querem ser sentidos. 

 

A mecânica desse arranjo talvez possua uma gênese tecnológica: desde os tempos mais 

remotos o homem cria tecnologias para ou reproduzir o corpo ou aprimorar sua capacidade 

operacional, seja potencializando os limites da constituição física da matéria seja construindo 

mecanismos que imitam seus movimentos, ou ainda reproduzindo implantes de órgãos que 

mantenham a vida. O corpo – em sua materialidade, suas funções, suas necessidades e sua 

dinâmica – é fonte de inspiração para a ciência no progresso tecnológico, num processo de 

evolução permanente: a todo instante são criados novos recursos que atendem as 

necessidades de uma determinada época e que alteram a cultura, contribuindo para a melhoria 

do ambiente, inaugurando novas habilidades corporais, introduzindo conceitos e aumentando 

as possibilidades de atuação e relacionamento humanos. 

 

Nesse momento, por exemplo, estamos aprendendo a lidar com as telas táteis, o touchscreen, 

dos telefones, dos computadores, das câmeras, dos livros digitais, dos balcões de informação, 

dos terminais bancários, dos players de música e vídeo. Elas estão em todos os lugares e 

vieram para atender uma necessidade do nosso tempo: é muito mais rápido tocar a tela e 

mover objetos com os dedos do que usando outros mediadores como o teclado e o mouse. 

 



Enquanto desenvolvemos nossas habilidades táteis, apreendendo novas tatilidades e 

especializamos esse sentido para lidar com essas interfaces, a tecnologia já está testando 

novos formatos para a comunicação, capazes de facilitar ainda mais a nossa vida cotidiana. 

Assim, conforme McLuhan, antes mesmo de uma conduta estar completamente instituída na 

sociedade, os recursos e mecanismos tecnológicos recriam ambientes e novas extensões, “no 

uso da tecnologia [...] o homem é perpetuamente modificado por ela e por sua vez sempre 

encontra novas formas de modificar essa tecnologia”. 

 

É por esse motivo que os ambientes midiáticos tecnológicos desenvolvem-se num ciclo 

permanente para promover cada vez mais a sinestesia – o envolvimento simultâneo dos 

sentidos. E é por isso que essa oferta sinestésica parece estar presente em todos os lugares. 

Desde a odorização de interiores de lojas até a criação de marcas sonoras, o propósito final é 

oferecer um banquete aos nossos sentidos, experiências sempre mais reais que marquem 

nossas vidas e fiquem registradas na nossa memória por um viés totalmente sensorial. 
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