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Resumo 
 

A mídia se estabeleceu como uma das principais engrenagens da lógica capitalista, mas 
enquanto prática comunicacional, as peças de propaganda podem promover cidadania, 
educação e outros temas pertinentes para o amadurecimento da sociedade; e é com o 
intuito de exemplificar e tratar dessa potencialidade, que o presente artigo se debruça 
sobre o material promocional de Natura Faces; buscando reunir um aporte teórico que 
permita defender um exercício publicitário que considere a responsabilidade social da 
comunicação; “por que a publicidade, como arte, como qualquer meio de comunicação, 
não poderia ser um jogo filosófico, um catalisador de emoções, um espaço polêmico?” 
(TOSCANI, 2005, p. 52). 
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Introdução 

“O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre 

pessoas, mediada por imagens” (DEBORD, 1997, p.14); logo, a compreensão da 

contemporaneidade perpassa pelo estudo de arranjos imagéticos; o presente artigo 

pretende tratar das relações sociais inseridas na narrativa publicitária, mais precisamente 

daquelas presentes em um dos vídeos da campanha de relançamento, da linha de 

maquiagem Natura Faces; tendo em vista que “sob todas as suas formas particulares – 

informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto de divertimento -, o 
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espetáculo constituiu o modelo da vida dominante na sociedade” (DEBORD, 1997, 

p.14). 

No entanto, o processo analítico das relações sociais inseridas no discurso 

publicitário exige que uma breve remissão ao histórico publicitário; “a mídia, em 

especial a que surgiu em meados da década de 1960, com a emergência dos países 

centrais após a Segunda Guerra Mundial, tem tido um papel central na difusão de 

ideias e ideologias nas relações sociais, econômicas e culturais atuais” (MORAES, 

2002, p. 157). Os “produtos” da indústria comunicacional, incluindo a publicidade, 

caracterizam-se por produções pautadas pelo discurso neoliberal. “Uma comunicação 

sem qualquer utilidade social, Sem força. Sem impacto. Sem sentido. Sem outra 

mensagem que não seja a exaltação grotesca de um modo de vida acintosamente 

yuppie, bastante agradável e bem-humorado” (TOSCANI, 2005, p. 23). 

 “O homem vive em um mundo estruturado materialmente pelo trabalho e 

simbolicamente pela linguagem, mas é a comunicabilidade que determina o desenvolvimento de 

seu modo de vida” (RÜDIGER, 2011, p. 98); a análise das narrativas publicitárias é essencial 

dentro de um processo de estudo que pretende tratar da relação existente entre comunicação, 

modos de vida e relações sociais; a propaganda perpassa violentamente a organização da 

sociedade e exerce a sua influência através do discurso da venda. “ Diante desse horizonte, a 

publicidade e as imagens da mídia assumiram funções de suma importância para a 

dinâmica de crescimento do capitalismo e transformaram-se em verdadeiras 

mercadorias” (TRINCA, 2008). Estilos de vida, comportamentos, posicionamentos 

ideológicos e ideais de felicidade são incorporados pela lógica do marketing, para 

compor a identidade do produto.  

“A marca não estaria fundamentada no seu objeto, mas no 
cálculo de recepção pela massa consumidora, as quais 
consumiriam mais a imagem e o logotipo do produto do que 
propriamente o seu valor de uso, portanto, o que prevaleceria 
seria a marca e o seu nome, conferindo um prestígio para a sua 
estética (TRINCA, 2008). 

  
 A publicidade e propaganda se estabeleceram como práticas discursivas que 

deturpam o caráter mercadológico de seus produtos, transmutando-os em referenciais de 

felicidade, instaurando “consumismo e competitividade levam ao emagrecimento moral 

e intelectual da pessoa, à redução da personalidade e da visão de mundo, convidando 

também, a esquecer a oposição fundamental entre a figura do consumidor e a figura do 
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cidadão” (SANTOS, 2015, p. 49); um fazer comunicacional sem nenhum compromisso 

com o cidadania, só o negócio interessa, e o negócio é fazer comprar. 

A publicidade não vende produtos nem ideias, mas um modelo 
falsificado e hipnótico da felicidade. Essa ambiência ociosa e 
agradável não é mais do que o prazer de viver segundo as 
normas idealizadas dos consumidores ricos. É preciso seduzir o 
grande público com um modelo de existência cujo padrão exige 
uma renovação constante do guarda-roupa, dos móveis, 
televisão, carro, eletrodoméstico, brinquedos das crianças, todos 
os objetos do dia-a-dia (TOSCANI, 2005, p. 27). 

 
 A mídia se estabeleceu como uma das principais engrenagens da lógica 

capitalista, mas enquanto prática comunicacional, as peças de propaganda podem 

promover cidadania, educação e outros temas pertinentes para o amadurecimento da 

sociedade; “a publicidade não poderá por muito tempo continuar escondendo a cara e 

evitando cuidadosamente toda a significação, utilidade social e reflexão sobre a sua 

iniciativa”  (TOSCANI, 2005, p. 185), e é com o intuito de exemplificar e tratar dessa 

potencialidade, que o presente artigo se debruça sobre o material promocional de 

Natura Faces; buscando reunir um aporte teórico que permita defender um exercício 

publicitário que considere a responsabilidade social da comunicação; “por que a 

publicidade, como arte, como qualquer meio de comunicação, não poderia ser um jogo 

filosófico, um catalisador de emoções, um espaço polêmico?” (TOSCANI, 2005, p. 52). 

Em primeiro lugar, a comunicação representa um processo de 
entendimento recíproco entre as pessoas, que serve para 
transmitir e renovar o conhecimento comum gerado no passado. 
As pessoas se comunicam para conseguir um entendimento 
sobre certos estados de coisas, mas, para fazê-lo, necessitam se 
colocar dentro de uma tradição cultural, que empregam, 
reproduzem, criticam e renovam (RÜDIGER, 2011, p. 101). 

 

#Quemévocênarua 

 Uma das principais empresas de cosméticos da América do Sul, a brasileira 

Natura foi fundada em 1969, atualmente a marca possui uma considerável expressão 

internacional, presente na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Peru e no México, 

recentemente adquiriu a australiana Aesop, iniciativa que pretende ampliar sua presença 

no mercado internacional e desde 2004 é uma empresa de capital aberto. Natura 

estabeleceu sua presença no mercado através da venda direta, consultores/revendedores 

vendem os produtos através da dinâmica “porta em porta. 
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A venda direta constituiu uma rede viva de relações, em que 
ouvimos para aperfeiçoar cada vez mais os nossos produtos e 
serviços e compartilhar nossas crenças e valores. A consultoria é 
uma atividade de potencial empreendedor, que proporciona 
geração de renda a milhões de pessoas, possibilita o 
desenvolvimento e geração de valor, em ciclo virtuoso de 
desenvolvimento sustentável (NATURA, 2017). 

 

 Em fevereiro último, a Natura relançou uma das suas principais linhas de 

maquiagem, a Faces, a reformulação estampou a capa do catálogo do ciclo (como são 

chamados os períodos de venda) 04/2017. 

 

 

Capa catálogo Natura, ciclo 04/2017. 

 

 Ela utiliza uma das opções de lápis para olho da linha Faces, para desenhar no 

rosto dele, e o texto no canto esquerdo explica: “tá na cara que mudou, tá na cara que é 

faces, a maquiagem contemporânea que reconhece a pluralidade do mercado 

consumidor, Faces quer estar presente nos rostos que estampam a mudança, não é 

apenas maquiagem, é discurso, é momento histórico e social. 

O relançamento da linha foi além das páginas do catálogo, no inicio do primeiro 

semestre de 2017 a Natura lançou no Youtube e em suas redes sociais o vídeo 

promocional #Quemévocênarua?, criado pela agência Salve Tribal e produzido pela 

Delicatessen Filmes, o vídeo é um convite a reflexão sobre o fazer social dos indivíduos 

dentro dos espaços urbanos; “a ideia é dar voz a tensões sociais que ocorrem nos 

espaços urbanos, como assédio, imposição de padrões de beleza e preconceito 
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relacionado a orientação sexual, cor e pessoas com deficiência." (SALVE TRIBAL, 

2017). 

 A narrativa de chama atenção pelos corpos nela inseridos, constituindo um 

arranjo visual que destoa das tradicionais composições imagéticas publicitárias em que 

os corpos da parecem advindos de um catálogo que considera apenas o padrão estético 

branco, ignorando outras tonalidades de pele e qualquer manequim acima do trinta e 

seis, “as mídias nacionais se globalizam, não apenas pela chatice e mesmice das 

fotografias e dos títulos, mas pelos protagonistas mais presentes” (SANTOS, 2015, p. 

40). 

Esse mundo utópico inquietante, seletivo e racista perpetua-se 
com a publicidade. Procure o leitor encontrar numa propaganda 
de nossos dias pobres, imigrantes, acidentados, revoltados, 
ladrões de apartamentos, baixos, inquietos, gordos, barrigudos, 
entediados, céticos, desempregados, espinhentos, drogados, 
vítimas de engarrafamento, doentes, países de quarto mundo, 
loucos, artistas obcecados, excessivos, estridentes, pessoas que 
sofrem de herpes, provocadores, grandes problemas sociais, uma 
crise, desastres ecológicos, explosões da juventude e o pânico 
dos idosos! Foi tudo substituído por Claudia Schiffer, a modelo 
muda mais bem paga que as maiores indústrias da história do 
cinema, onipresente, entrando na casa de todo mundo, na 
primeira página de todas as publicações de fofocas, em todas as 
revistas populares. Por que justamente ela, essa grande loura 
assexuada, excitante como uma máquina de lavar, com aquele 
sorriso sem graça? Não é uma questão de pessoa. Ela encarna a 
perfeição da beleza loura, ariana, corada e saudável, recém-
depilada, o ideal da beleza juvenil do Norte, da beleza branca 
europeia, de erotismo frio e bem-educado, um sonho da 
juventude hitlerista (TOSCANI, 2005, p. 32/33). 

 
 Em A Publicidade é um cadáver que nos sorri TOSCANI (2005, p. 31) compara 

as narrativas publicitárias à propaganda nazista da Segunda Guerra, “cortes de belas e 

belos adolescentes de cabelos louros corriam também pelos campos verdejantes e pelas 

cidades assépticas”. E é em meio a esse cenário que Natura Faces se relança, despindo-

se dos padrões estéticos tradicionais, propondo uma pluralidade na palheta corpórea de 

sua narrativa. Os corpos da campanha são de cinco influenciadores de opinião, a modelo 

e apresentadora Ellen Milgrau, a drag queen Aretha Sadick, o cantor Hooker, a modelo 

plus size Mayara Efe e a youtuber Mariana Torquato; assédio sexual, igualdade de 

gênero, homofobia, gordofobia e inclusão são as temáticas ilustradas por essas 

presenças corpóreas.  
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Quem mostra a cara na rua? 

 “O corpo exprime o elo entre a natureza e a cultura, entre o social e o 

individual, entre o fisiológico e o simbólico” (TRINCA, 2008); e é o caráter 

multifacetado do corpo humano que a campanha de Natura Faces propõem discutir 

dentro do espaço publicitário, reunindo indivíduos que exercem sua corporeidade  ao 

mesmo tempo que rompem com as estruturas sociais que ignoram diferenças 

emocionais e biológicas, impondo um regime de padronização.  

Situando-se na interação orgânica entre natureza e cultura, o 
corpo pode representar um importante foco de reflexão e de 
sinalização em torno dos caminhos percorridos pelo sistema 
social contemporâneo e o seu eixo civilizatório, o qual parece 
seguir em direção destrutiva (TRINCA, 2008). 

  

 Ao decidir tratar do exercício da corporeidade no espaço urbano, Natura Faces 

constrói uma narrativa pautada pelos conflitos característicos desse espaço, o primeiro 

deles é a questão do assédio sexual, após a pergunta quem mostra a cara na rua? O 

vídeo exibe as duas mais características formas de assédio na rua, aquele toque 

invasivo, não autorizado pela vítima e o assédio, muitas vezes confundido com elogio, 

através das palavras e gestos, Faces utiliza um corpo feminino, a modelo e 

apresentadora Ellen Milgrau, para denunciar a frequência da prática do assédio no 

espaço urbano, mas esse corpo que protagoniza a denuncia rompe com o silêncio e a 

docilidade, reassumindo o controle sobre o próprio corpo, um empurrão ou dedo do 

meio em riste para demarcar o seu território corporal. 

 

Abertura do vídeo. 
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O assédio em duas de suas formas. 

 

     O corpo não dócil, reassumindo seu senso de propriedade. 

 

                            A vítima deve falar mais alto. 
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 O corpo homossexual também foi “tomado” por Natura Faces, o cantor Johnny 

Hooker personifica a quebra dos padrões heteronormativos impostos aos homossexuais, 

defendendo a liberdade estética (onde os recursos cosméticos são bem-vindos), 

rompendo com as amarras de um ideal de masculinidade historicamente imposto por 

diversas instituições sociais. 

Adestrar corpos vigorosos, imperativo de saúde; obter oficiais 
competentes, imperativo de qualificação; formar militares 
obedientes, imperativo político; prevenir a devassidão e a 
homossexualidade, imperativo de moralidade. Quádrupla razão 
para estabelecer separações estanques entre os indivíduos, mas 
também aberturas para observação contínua (FOUCAULT, 
2014, p. 169). 
 

 
 

 
Seu corpo, sua estética. 

 
 

 “A publicidade não vende felicidade, ela gera depressão e angústia. Cólera e 

frustração” (TOSCANI, 2005, p. 33) através de narrativas constituídas apenas de 

imagens filtradas religiosamente, por um padrão estético que não se abre a pluralidade 

de corpos existente no espaço urbano; “o que foi representado como a vida real revela-

se apenas como a vida mais realmente espetacular” (DEBORD, 1997, p. 106). O corpo 

portador de deficiência sempre teve acesso negado à ambiência ariana da indústria da 

propaganda; tratar dos corpos “desviados” no espaço urbano exige a inclusão daqueles 
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com membros a menos, no vídeo de Faces essa discussão ganha a forma do corpo da 

youtuber Mariana Torquato, que nasceu sem o antebraço esquerdo, em uma cena de 

sexo que afronta o imaginário coletivo acostumado a associar deficiência com limitação 

e ausência de sexualidade. 

Desse modo, nossa sociedade tanto cultua o corpo como não 
cessa de desprezá-lo, comercializá-lo e coisificá-lo. O corpo 
reina e padece diariamente. Propagam-se as “deficiências” e os 
limites corporais, desvalorizam-se as singularidades e 
potencialidades dos sujeitos e os tornam desnecessários, 
descartáveis, sem sentido, e, simultaneamente, o aclamam, 
fazendo do corpo o mais sublime objeto de adoração. A TV, o 
cinema, a medicina, a publicidade, a moda, os esportes 
asseguram seu sucesso, sua valorização, e colocam a aparência 
corporal como núcleo do glamour, da prosperidade, da saúde e 
da felicidade humana (TRINCA, 2008). 

 

 

 

O corpo que rompe com o discurso da limitação. 
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O corpo que rompe com o discurso da limitação. 

 

 Os corpos que não se enquadram no ideal de corporeidade curvilínea e magra 

nunca tiveram lugar no panteão dos referenciais da beleza publicitária. “O que se vê é 

uma expansão mundial do desenvolvimento e da difusão cultural, integrando todos e 

tudo ao mesmo gosto, vestimenta, opiniões, etc” (MORAES, 2002, p. 157). Essas 

corporeidades “esquecidas” pela propaganda também habitam o espaço urbano, e em 

Natura Faces, a modelo plus size Mayara Efe faz do seu corpo instrumento político 

contra a gordofobia, forma de discriminação que ao longo da história foi 

consideravelmente alimentada pelas indústrias da moda e da propaganda. 

Trabalhando em conjunto ao arsenal midiático que divulga 
cotidianamente imagens de perfeição, a indústria da moda, com 
suas modelos magérrimas e altas, contribui eficazmente para a 
implantação e legitimação do imperativo da magreza (que hoje 
também se tornou sinônimo de beleza) (TRINCA, 2008). 
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Os quilos a mais personificam a voz contra o preconceito. 

 

 Os corpos não se esgotam em sua constituição biológica, existem práticas 

corpóreas socialmente apreendidas e desenvolvidas, essas práticas incluem a identidade 

de gênero, Natura Faces escolheu o corpo da drag queen Aretha Sadick, para tratar do 

exercício de um papel de gênero que transcende a biologia, o feminino e o masculino 

também são manifestações socias presentes nos mais diversos espaços da sociedade, 

inclusive no urbano, espaços de considerável risco, no país em que mais se mata 

transexuais no mundo. 

Gestos, comportamentos, atitudes e movimentos seriam 
resultados de aprendizagens, aquisições sociais e imitações 
formais ou inconscientes. Conforme se depreende das análises 
desenvolvidas por Mauss (1974), o corpo é o local de diferentes 
formas de sociabilidade e espelha, consequentemente, a vida 
social da comunidade a qual se insere, de tal modo que ele não 
se compõe puramente de elementos biológicos, mas é, 
sobretudo, uma construção social (TRINCA, 2008). 
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A necessidade de se transcender as discussões sobre gênero além do biológico. 

 

Considerações Finais 

 As diversas formas de assédio e violência contra a mulher, a gordofobia, a 

homofobia, os alarmantes números de mortes de transexuais e as limitações impostas 

diariamente aos deficientes físicos pautaram a campanha de relançamento de Natura 

Faces, compondo um discurso destoante de todo o histórico de produções publicitárias 

no Brasil e no mundo, mas enquanto essas questões estão debutando no cenário 

midiático, e a campanha de Faces não é um fato isolado ou único, essas temáticas 

“sempre estiveram presentes nos programas políticos, tanto de militantes pelos direitos 

civis quanto de movimentos feministas e, mais tarde, na luta contra a Aids” (KLEIN, 

2000, p. 132). A campanha de Natura Faces foi pautada por temáticas historicamente 

marginalizadas pela lógica do capital. 

Na ausência de uma estratégia política ou jurídica clara, 
identificamos a origem de quase todos os nossos problemas da 
sociedade na mídia e no currículo educacional, seja através de 
sua perpetuação de estereótipos negativos ou simplesmente por 
omissão. Asiáticos e lésbicas deviam se sentir “invisíveis”, gays 
eram estereotipados como pervertidos, negros como criminosos 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 13 

e mulheres como fracas e inferiores: uma profecia que se 
concretizava por si mesma, responsável por todas as 
desigualdades do mundo real (KLEIN, 2000, p. 132). 

 
 Natura Faces é um exemplo das narrativas publicitárias que fazem do espaço da 

propaganda um lugar para o debate da civilidade, no entanto “ainda há debates ferozes 

sobre essas campanhas. Serão eles completamente cínicos ou indicam que os 

publicitários querem evoluir e ter papéis sociais mais positivos?” (KLEIN, 2000, p. 

137); não se pode perder de vista o princípio básico da lógica do capital, e a inclusão da 

diversidade representa o lucro, os outros tantos corpos semelhantes aos da campanha 

que ocupam o espaço urbano também consomem. “O mercado apoderou-se do 

multiculturalismo e da submissão de gênero da mesma forma que se apoderou da 

cultura jovem em geral – não apenas como um nicho de mercado, mas como fonte de 

novas imagens carnavalescas” (KLEIN, 2000, p. 139). 

Hoje a palavra de ordem do marketing global não é vender a 
América ao mundo, mas levar uma espécie de mercado Masala a 
todos no mundo. No final dos anos 90, o nível está menos para 
Homem de Marlboro e mais para Rick Martin: um mix bilíngue 
de Norte e Sul, um pouco latino, um pouco REtB, todos 
amontoados na letra da canção do partido global. Em sua 
etinicidade fluida, o mercado Masala tem sido apresentado como 
o antídoto para esse horror de homogeneidade cultural. 
Incorporando as identidades empresariais que são radicalmente 
individualistas e perpetuamente novas, as marcas tentam se 
vacinar contra a acusação de que estão na verdade vendendo a 
mesmice (KLEIN, 2000, p. 141/142). 

 

 Não se deve desconsiderar os posicionamentos mais pessimistas como o de 

Naomi KLEIN, no entanto, ao se tratar da industria midiática, qualquer análise deve se 

dar de forma complexa, esse mercado Masala da publicidade contemporânea está sim a 

serviço do lucro e representa um fôlego de pluralidade para a mesmice da narrativa 

publicitária, no entanto o debate de questões como as que pautaram a campanha aqui 

analisada se faz urgente, e diante da tenebrosa e hipócrita onde de conservadorismo que 

tomou a sociedade brasileira e suas instituições políticas, fazer da comunicação 

midiática espaço para a discussão da cidadania configura-se em uma prática bem-vinda 

e extremamente necessária.  
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