
 

 

15 

 
 
 

 
 
            Novas práticas discursivas na publicidade de cosméticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MULHERES DE VERDADE E DISCURSOS VEROSSÍMEIS: 
Novas práticas discursivas na publicidade de cosméticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadezhda Bezerra Batista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título 
     de Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, 
     sob a orientação da Professora Doutora Cristina Teixeira Vieira de Melo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, dezembro de 2007 



 

 

17 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULHERES DE VERDADE E DISCURSOS VEROSSÍMEIS: 
Novas práticas discursivas na publicidade de cosméticos 

 
 
 

 
Nadezhda Bezerra Batista 

 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Federal de Pernambuco, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre, sob a orientação da Professora 

Doutora Cristina Teixeira Vieira de Melo. 

 
 
 

 
 

 
 

Recife, dezembro de 2007 
 
 



 

 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batista, Nadezhda Bezerra 

 

  Mulheres de verdade e discursos verossímeis: 
novas práticas discursivas na publicidade de 
cosméticos. / Nadezhda Bezerra Batista. Recife: O 
Autor, 2007.  

  121 folhas : il., tab. 
 

 

  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CAC. Comunicação, 2007. 

 

  
  Inclui bibliografia. 
 

 

  1. Publicidade. 2. Mulheres. 3. Beleza. 4. Análise 
do discurso. I. Título. 

 

         
659.1 CDU (2.ed.) UFPE  
659 CDD (22.ed.) CAC2007-

73 
 

  
 
 
 
 



 

 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEDICATÓRIA 

     
Para Bakhtin, tomamos consciência de nós mesmos 

através dos outros, pois são deles que recebemos 

as palavras, as formas, e a tonalidade que forma a 

primeira imagem de nós. 

 

Esses são os outros de quem tomo consciência de 

mim mesma: Mainha, Painho, Titia, Juninho, Mimiu e 

Pedrinho. 

 

 



 

 

21 

AGRADECIMENTOS 

 

À Amiga e mestra Tanúzia Vieira pelo apoio e incentivo incondicional; 

À amiga Michelle Kovacs, por me fazer sentir o gostinho bom da vida 

acadêmica; 

À Karina e Rodrigo Nicéas pela compreensão das minhas ausências no 

trabalho; 

Ao amigo André Porto, pela capa linda do ante-projeto (e por todo o resto 

nessa longa caminhada de amizade, cumplicidade e parceria!); 

Às amigas Arilene Cruz e Emmanuella Francklin, sem o apoio delas eu não 

teria os livros de estudo na época da seleção; 

À jovem aprendiz de publicitária Carolina Burgo, pela ilustração linda da 

dissertação; 

A todos os meus amigos e amigas, pela torcida e compreensão de minhas 

ausências (gente, falta pouco pra voltar às farras!), em especial, Carlos Reis 

(Brown) por acreditar e valorizar cada conquista; 

Aos Bezerras e Batistas, dos quais sou fruto; 

Aos colegas (e hoje amigos) do mestrado, por terem tornado essa caminhada 

mais leve e prazerosa; 

Aos professores do PPGCOM, em especial Isaltina Gomes, por todo o 

incentivo e colaboração; 

À Cláudia, Luci e Zé, por quebrarem todos os meus galhos; 

Às equipes do Arquivo da Propaganda, Centro Histórico Unilever do Brasil e 

Lew, Lara Propaganda e Comunicação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22 

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS 
 

À minha orientadora Cristina Teixeira, por acreditar sempre; 

Aos meus pais (de novo e sempre); 

A Deus, essa força invisível que tudo torna possível. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23 

 
“Beleza não é um disfarce que você coloca, e não é um molde dentro do qual você se 
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A beleza está nas doces lembranças de minhas avós, Inácia (Mimosa) e Maria, 
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descobertas e trocar idéias. 
 
Idéias que troco agora, com quem lê este trabalho. 
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RESUMO 
 

A publicidade de cosméticos femininos durante muito tempo guiou-se por 

determinado padrão estético, estampando em seus anúncios modelos cuja 

beleza distanciava-se bastante da mulher comum a quem os produtos se 

dirigiam. Ao usarem mulheres comuns como garotas-propaganda, as 

campanhas “mulher bonita de verdade” e “real beleza”, respectivamente das 

empresas Natura e Dove, pareciam instaurar algo novo no campo da 

publicidade de produtos de beleza. Através do aparato teórico da AD o objetivo 

desse trabalho foi checar se realmente essas empresas haviam instituído uma 

nova forma de falar da mulher e para a mulher e como isso havia sido feito. Um 

posicionamento comum de Natura e Dove é colocarem-se discursivamente 

contrárias ao padrão de beleza imposto pela mídia. Outros pontos comuns no 

discurso das duas empresas são vaidade e bem-estar. No entanto, cada uma 

trata tais questões de maneiras distintas. A questão do envelhecimento só 

aparece no discurso da Natura, enquanto a questão da sedução só aparece no 

da Dove. Isso nos faz concluir que enquanto a mulher da Natura está voltada 

para si mesma e para o seu próprio bem estar, a Dove mostra-se de alguma 

forma ainda atrelada ao olhar masculino. 

 
 
 
Palavras-chaves: Publicidade; mulher; beleza; análise do discurso 
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ABSTRACT 
   
 
The feminine cosmetics ads has been guided for a long time by certain 

aesthetic pattern, printing in their announcements models whose beauty went 

away enough from common woman to who the products are for. 

Using common women as advertising model, the campaigns “beautiful woman 

of truth" and "real beauty", respectively of the companies Natura and Dove, 

seemed to establish something new in the field of the publicity of beauty 

products. Through the theoretical apparatus of AD the objective of that work 

was to really check if those companies had instituted a new form of speaking of 

the woman and for the woman and how it had been done. A common 

positioning of speech form Natura and Dove is  be positioned contrary to the 

beauty pattern imposed by the media. Other common points in the speech of 

the two companies are vanity and well-being. However, each one treats such 

subjects in different ways. The subject of the aging only appears in the speech 

of Natura, while the subject of the seduction only appears in the one of Dove. 

That makes to conclude us that while the woman of Natura is gone back to 

herself and for her own good to be, Dove is shown in some way harnessed still 

to the masculine glance. 

 
 
 
Key-words: Publicity; woman; Beauty; Analysis of the speech 
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PALAVRAS INICIAIS 

 
"Eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere 
qualquer coisa. Não altera em nada... Porque no fundo a 
gente não está querendo alterar as coisas. A gente está 
querendo desabrochar de um modo ou de outro". 
(Clarice Lispector) 

 

Não sei, talvez seja muita pretensão, talvez não. Mudar as coisas?  

Quem sabe é possível? Eu sei que aqui, agora, nessas linhas que se seguirão, 

eu tenho sim, a esperança, talvez não tão grande de mudar, mas de pelo 

menos levantar um buxixo que seja, um zum zum zum, um ti-ti-ti, para que as 

pessoas possam perceber que, Vinicius que me perdoe, beleza não é 

fundamental, fundamental mesmo é respeitar as diferenças. 

E minha mãe que o diga, pois foi ouvindo-a reclamar contra os 

comerciais de shampoo que me atentei ao fato da publicidade pôr como 

modelos de suas campanhas mulheres iguaizinhas, que pareciam vir da 

mesma fôrma, inseridas em um mesmo padrão. 

Ah, sim, esqueci de mencionar que minha mãe reclamava (e ainda 

reclama) durante os comerciais de produtos para cabelos, porque os dela 

(assim como os meus) estão a léguas de distância dos cabelos lisos, sedosos 

e perfeitos que eles expõem. Eles são cacheados, volumosos, secos e até 

problemáticos, mas é a marca dela e de tantas outras mulheres e, vamos 

combinar, isso não pode ser desconsiderado, certo? 

Ah, preciso dizer também que aos 13 anos eu já havia escolhido a minha 

profissão: publicitária, e foi por isso que prestei muita atenção nas queixas 

daquela que me gerou e que gerou em mim algumas inquietações. 

Registrei tudo isso no meu arquivo de memórias.  

Alguns anos se passaram e eu vi anúncios com mulheres de 30, de 40, 

de 50, de todas as idades, onde suas rugas não eram disfarçadas, pelo 

contrário, eram exaltadas porque contavam as histórias de suas vidas, e achei 

aquilo lindo. 

E mais uma vez registrei no meu arquivo de memórias. 

Mais alguns anos se passaram e agora os anúncios mostravam 

gordinhas, cabelos cacheados, mulheres tipo tábua, com muito peito, com 
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pouco peito, de todo jeito, do jeito que a gente vê nas ruas e, de novo, eu achei 

aquilo lindo. 

Voltei-me para a voz raivosa de antes e ela agora estava tranqüila: 

“finalmente alguém notou que nem todo mundo tem cabelo liso” 

Tinha algo acontecendo no meu mundo, o mundo que escolhi abraçar 

ainda na adolescência, o mundo da publicidade. 

O alerta soou e eu sabia que tinha chegado a hora, a hora de meter as 

caras nos livros, fuçar teorias que havia relegado no tempo da graduação, onde 

tudo o que eu queria era a prática, e descobrir o que estava acontecendo, que 

novo discurso era esse que fugia dos estereótipos e mostrava gente de 

verdade, dessas que a gente esbarra em qualquer esquina. 

Respirei fundo, arregacei as mangas e me perguntei se estava 

preparada para mudar de vida. Sim, fazer mestrado não é fácil e trabalhando 

feita louca, menos ainda. Mas que me importa, uma vitória sem luta, não é uma 

vitória completa.  

Decisão tomada restava fechar o tema, formatar o projeto e meter a cara 

nos estudos. 

Lá fui eu me aconselhar com minha mentora dos tempos da graduação, 

ouvir seus conselhos e trocar idéias. Foram alguns almoços e muitas horas de 

conversa. 

As farras com os amigos começaram a ficar escassas, meus sábados e 

domingos agora eram dedicados às leituras, uma vez que havia decido prestar 

seleção para o mestrado, precisava me esforçar. 

E o esforço valeu, valeram os sacrifícios, as leituras no balanço do 

ônibus e as noites sem dormir.  

Valeu o apoio dos amigos (mesmo com algumas cobranças pelas 

minhas ausências em festas e encontros), a torcida dos colegas de trabalho 

(entre um anúncio e outro, escrevia meu ante-projeto), valeu a luz de cima, que 

vinha Dele e de entes queridos, sem dúvida. 

Venci.  

Mas depois percebi que ser aprovada era só o começo de uma jornada 

que não era nada fácil. Era um mundo totalmente novo, onde eu me sentia 

intrusa, um peixe-totalmente-fora-d´água. Quanta angústia no começo, quanta 

coisa que eu não sabia e quanta coisa que eu queria descobrir.  
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Cheguei a achar que não pertencia a este mundo, mas um abraço da 

minha orientadora, em um momento em que quase não consegui segurar o 

choro, foi todo o conforto que eu necessitava para entender que eu pertencia 

sim a este mundo novo, eu só precisava me adaptar a ele, colocar uma pitada 

de ciência e um “quê” de formalidade nos meus textos leves, soltos e libertos, 

tão característicos de minha profissão e do meu estilo de ser. 

Conheci vários teóricos, cheguei a me encantar por alguns deles, como 

Foucault e Bakhtin, mas me apaixonei mesmo pelos amigos que fiz. Nossa 

turma foi unida e solidária, trocando informações o tempo todo e eu fiquei 

conhecida como a “mulher de verdade”, uma alusão ao enunciado que norteou 

minha pesquisa. 

Aprendi muito sobre o ser mulher e acabei por descobrir não só as 

respostas para o meu problema de pesquisa, mas as respostas sobre mim 

mesma, sobre minha geração e as que me antecederam. Conheci mulheres 

fantásticas que foram o ponto de partida para uma evolução na condição 

feminina, percebi que ainda há muito a fazer. 

Descobri uma nova paixão: ensinar. Estar na sala de aula, compartilhar 

conhecimento, repartir informações e participar da formação de novos 

profissionais me faz bem - e como quero fazê-lo bem! 

Percebi o quão profundo pode ser um discurso que julgamos simples e 

raso, que a neutralidade das palavras se perde na interação e ganha sentidos 

mil, repletos de ideologia e intenção. 

E que minha intenção, na realidade, foi muito mais que descobrir o que 

queriam dizer os discursos do meu corpus, foi entender os meus próprios 

discursos, as intenções de minhas palavras e a ideologia que as interpela.  

1 ano, 10 meses, muitas dias, milhares de horas depois de ter entrado 

no mestrado, tenho agora a sensação de tarefa cumprida, se não 

completamente, pelo menos em parte.  

As páginas a seguir são fruto de muita dedicação, vontade e esforço. Mas 

principalmente desejo de fazer valer a pena, de fazer direito.  

Boa leitura. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabemos como o conceito de beleza é efêmero, relativo e porque não 

dizer, injusto. Décadas após décadas, novos ideais estéticos se instalam, 

levando uma grande parcela feminina, quando se encontra à margem desse 

modelo, à frustração. “As qualidades que um determinado período considera 

belas nas mulheres são apenas símbolos do comportamento feminino que 

aquele período julga ser desejável” (WOLF, 1992, p. 20). Ainda assim a 

publicidade muita vezes reforça os estereótipos criados em cada período 

usando em seus anúncios mulheres que se aproximam de modelos de 

perfeição. 

Em 1992, distanciando-se da prática exercida pelas empresas de 

cosméticos até então, a empresa brasileira de cosméticos Natura lançou o 

conceito “mulher bonita de verdade” e passou a usar mulheres comuns, de 

idades e biótipos variados para divulgar o seu produto anti-sinais Chronos. No 

ano de 2004 foi a vez da multinacional Dove chegar à mídia questionando os 

padrões estéticos através da campanha “Real Beleza”, criada pela Ogilvy & 

Mather, divulgada primeiramente na Inglaterra, para em seguida lançar-se com 

grande sucesso pelo mundo. 

Através dos enunciados “mulher bonita de verdade” e “real beleza”, as 

empresas de cosméticos Natura e Dove, respectivamente, buscam afinidade 

com suas consumidoras através dos seus conceitos de marca e forma de 

comunicação, indo além, elas aparentemente passaram a construir uma nova 

identidade feminina na publicidade de cosméticos. 

 Diante dessa nova estratégia de anúncios de cosméticos me propus a 

responder as seguintes perguntas: os conceitos “mulher bonita de verdade” e 

“real beleza” instauraram de fato novas práticas discursivas da representação 

feminina na publicidade? Como? 

Para responder a tais questões acrescentei ao meu olhar de publicitária 

a perspectiva teórica da Análise do Discurso (AD), que me permitiu enxergar o 

corpus de uma forma mais completa e densa, descobrindo no não-dito muita 

coisa dita. Ao postular uma relação necessária entre o dizer e as condições de 

produção desse dizer, colocando a exterioridade como marca fundamental do 
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discurso, a AD passa a estudar a língua não só em relação ao seu sistema 

interno (enquanto formação lingüística a exigir de seus usuários uma 

competência específica), mas também, enquanto formação ideológica que se 

manifesta através de discursos. 

Além da AD, me apoiei do campo da própria publicidade, procurando 

refletir sobre seu papel social, mercadológico e as técnicas de persuasão da 

redação publicitária. 

Os estudos de gêneros me auxiliaram a compreender como se dão as 

relações entre homens e mulheres e a sociedade. O feminismo, considerado 

um divisor de água no que se refere ao comportamento e ao papel social da 

mulher ao longo dos tempos, deu pistas sobre a construção de uma nova 

mulher, mais independente e desprendida. 

Por fim, ler sobre a beleza e a sua relação com a mulher me fizeram 

entender mais sobre a vaidade e como ela é explorada na publicidade. 

Em relação à metodologia, o conjunto de anúncios analisados que 

compõem o corpus da Natura focaliza o produto anti-sinais Chronos, pois foi 

justamente para ele que a empresa criou o conceito “mulher bonita de verdade”. 

São 26 peças, sendo algumas delas parte de uma mesma campanha, com é o 

caso do anúncio sequencial de 5 páginas das campanhas “Não tem idade 

certa” e “Chronos C+E+A”, esta última constituída de 2 peças. 

A tabela a seguir traz alguns critérios de classificação dos anúncios: 

título 1 , data de veiculação, formato (quantidade de páginas) e temática 

(anúncios de lançamento do conceito, divulgação de inovações do produto, 

divulgação de valores da marca). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Vale salientar que a titulação aqui indicada é de nossa autoria, já que não tivemos acesso aos 

nomes originais dados pelas agências de publicidade que criaram as peças. 
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TÍTULO VEICULAÇÃO FORMATO TEMÁTICA 

Mulher Bonita de 
Verdade 

Set 92 4 páginas 
(1 dupla) 

Lançamento do conceito - 
Lançamento do conceito mulher 
bonita de verdade 

A Natura, sua pele 
e o tempo 

Abril 93 2 páginas (dupla) Inovação - Composição e efeitos do 
Chronos 

Nome, sobrenome 
e certeza 

Abril 96 6 páginas 
(2 duplas) 

Inovação - lançamento do Chronos 
com vitamina C 

Não agressão pela 
beleza 

Nov 96 4 páginas (1 dupla) + 
amostra grátis  

Inovação - Nova composição do 
Chronos 

Padrões de beleza Jun 97 6 páginas (3 duplas) Valores de marca - Padrões 
estéticos, diversidade, individualidade 

As modelos da 
Natura 

Jul 97 1 página (dupla) Inovação | valores de marca - 
Quem são as consumidoras Chronos, 
nova composição do produto. 

Inovação 
Tecnológica 

Out 97 6 páginas (3 duplas) Inovação - , avanços tecnológicos da 
Natura, melhorias técnicas 

Pele Sensível Abril 98 6 páginas (3 duplas) Inovação - Chronos pele sensível 
6 páginas (3 duplas) Por que esconder a 

idade? 
Maio 1998 

4 páginas (2 duplas) 
Valores de marca - Uso de modelos 
jovens para anunciar produtos anti-
sinais 

3 vitaminas Set 98 6 páginas (3 duplas) Inovação - Chronos com 3 vitaminas 
c puras 

Chronos C+E+A - 1 
Chronos C+E+A - 2 

Out 98 2 páginas (dupla) Inovação – nova composição 
química no Chronos 

Verdade Nov 01 2 páginas (dupla) Valores de marca - Chronos 
satisfazendo o desejo da 
consumidora 

Mais idade, Mais 
vida - 1 
Mais idade, Mais 
vida - 2 

2003 3 páginas 
(1 dupla) 

Valores de marca - Idade, 
aniversário, consultoras de vendas 

Chronos noturno Out 03 3 páginas (1 dupla) Valores de marca | Inovação - 
Aniversário, presente, creme para a 
noite 
Valores de marca - Felicidade 
Valores de marca - Maturidade 
Valores de marca  - Felicidade 
Valores de marca  - Originalidade 
Valores de marca  - Expressividade 

Não tem idade certa  
 

2005 Anúncio seqüencial 
com 5 páginas duplas 
 

Valores de marca  - Ser você 
mesma 

Expressividade Nov 05 4 páginas (1 dupla) Valores de marca | Inovação - 
Expressividade, composição química 

Chronos Spilol e a 
mulher bonita de 
verdade 

Mar 06 8 páginas (6 duplas) Valores de marca | Inovação - 
Reforço do conceito mulher bonita de 
verdade, esclarecimentos sobre o 
produto, linha de produtos Chronos 

Quantos sorrisos 
você tem? 

2007 2 páginas (1 dupla) Valores de marca | Inovação - Novo 
Chronos Spilol FPS 15, relação 
harmoniosa com o tempo. 

 Tabela 1: Anúncios temática mulher bonita de verdade 
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O corpus da Dove é composto de anúncios para os produtos do sistema 

firmador (sabonete e loção hidratante), linha verão (sabonete, shampoo, 

condicionador e hidratante para corpo e cabelo) e loções com soro nutritivo. 

 
TÍTULO VEICULAÇÃO FORMATO TEMÁTICA 

Marcas da pele 1 Lançamento de produto + valor de 

marca – cicatriz de cirurgia = vitória  

Marcas da pele 2 Lançamento de produto + valor de 

marca Sardas = charme 

Marcas da pele 3 

Nov 04 1 página 

Lançamento de produto + valor de 

marca - cicatriz de cesariana = 

realização materna 

Curvas de verdade 

1 

Curvas de verdade 

1 

Curvas de verdade 

1 

Set 05 2 páginas (1 dupla) Lançamento de produto + valor de 

marca – as curvas de verdade são 

contrárias ao padrão midiáticos, 

devem ser mostradas e precisam 

estar firmes. 

O sol nasceu pra 

todas  

4 páginas ( 1 dupla) 

 

O sol nasceu pra 

todas - cachos 

1 página 

O sol nasceu pra 

todas – falta de 

bronze 

1 página 

O sol nasceu pra 

todas – sem curvas 

Jan 05 

1 página 

Lançamento de produto + valor de 

marca – democracia do verão que 

permite todos os estilos de corpo e 

cabelo. 

Verão sem 

vergonha 

4 páginas 

Verão sem 

vergonha – marca 

de biquíni 

1 página 

Verão sem 

vergonha – 

aproveitar o verão 

Jan 06 

1 página 

Valor de marca – não ter vergonha 

de mostrar o corpo no verão 

 

 Tabela 2: Anúncios temática real beleza 
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Para aquisição dos anúncios da Natura e da Dove foram utilizados os 

serviços do site arquivodapropaganda.com.br, que oferece um vasto material 

composto de publicidades brasileiras veiculadas desde o ano de 1972, o site do 

clube de criação de São Paulo (ccsp.com.br) algumas revistas femininas e o 

contato direto com a Unilever, empresa fabricante dos produtos Dove, do 

Centro de História Unilever Brasil e da agência Lew Lara, responsável pela 

conta da Natura desde 2003. 

A dissertação está dividida em cinco capítulos.  

 
O primeiro - E DA COSTELA DE ADÃO FEZ-SE A MULHER: o percurso 

social feminino– trata do papel social feminino desde a narrativa do gênesis, 

passando pelos movimentos feministas até os dias atuais. Através deste 

capítulo podemos entender melhor a consumidora dos anúncios analisados, as 

garotas-propaganda e as nuances do discurso. 

 
O segundo - Ô ABRAM ALAS QUE ELAS QUEREM PASSAR: o 

movimento feminista e as mudanças sociais e midiáticas – mostra o surgimento 

e importância do movimento feminista considerado por nós como marco de 

mudanças sociais e discursivas no que se refere à mulher. 

 
O terceiro -  ESPELHO, ESPELHO MEU, EXISTE ALGUÉM MAIS BELA  

DO QUE EU? A relação entre a mulher e a beleza – procura entender a relação 

da mulher com a beleza e como esta influencia comportamentos e atitudes. 

 

O quarto - INCOMODADA FICAVA A SUA AVÓ: a representação 

feminina na publicidade de cosméticos – faz uma volta no tempo para verificar 

qual era o tratamento discursivo dos anúncios de cosméticos femininos nas 

décadas de 20 a 90 no Brasil do século passado e assim nos permitir 

acompanhar  as mudanças discursivas empreendidas. 

 
O quinto capítulo - PAPO DE MULHER - Práticas sociais e discursivas 

da Natura e Dove - traz as análises e considerações dos anúncios que 

compõem o corpus da pesquisa. 
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1. E DA COSTELA DE ADÃO FEZ-SE A MULHER 

O percurso social feminino  

 

No princípio criou Deus o céu e a terra.(Gen 1:1) 
Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem e 
semelhança... 
E criou Deus o homem à sua imagem (Gen 1: 26,27). 
Formou, pois, o Senhor Deus ao homem do limo da terra, e 
assoprou sobre o seu rosto um assopro de vida; e recebeu o 
homem, alma e vida (Gen 2: 26,27)  
Mandou, pois o Senhor Deus um profundo sono a Adão; e 
quando ele estava dormindo, tirou Deus um das suas costelas, e 
pôs carne em seu lugar....E da costela que tinha tirado de Adão, 
formou o Senhor Deus a mulher(Gen 2: 21,22) 

 

Essas palavras do Gênesis descrevem como surgiu aquela que é tida 

como a primeira mulher sob a face da terra, e com ela todo um status quo da 

submissão feminina que se perpetuará por entre os anos nas diversas 

sociedades espalhadas pelo mundo. 

Em seu livro O Segundo Sexo (1980), Simone de Beauvoir reflete acerca 

dos mitos da criação humana e sobre como eles, em especial o Gênesis 

propagado pelo Cristianismo, exprimem a preciosidade do macho em 

detrimento da fêmea: 

Eva não foi criada ao mesmo tempo que o homem; não foi 
fabricada com uma substância diferente, nem com o mesmo 
barro que serviu para moldar Adão; ela foi tirada do flanco do 
primeiro macho. Seu nascimento não foi autônomo; Deus não 
resolveu espontaneamente criá-la com um fim em si e para ser 
por ela adorada em paga: destinou-a ao homem. Foi para salvar 
Adão da solidão que ele lhe deu, ela tem no esposo sua origem 
e o seu fim; ela é seu complemento no modo do inessencial. E 
assim ela surge como uma presa privilegiada. (BEAUVOIR, 
1980, p. 181). 

  

 Eva é a companheira de Adão, foi dada a ele para que a possuísse e 

fecundasse, assim como possuía e fecundava o solo. Através dela ele faz da 

Natureza todo o seu reino. O homem não busca no ato sexual somente um 

prazer subjetivo e efêmero, ele quer conquistar, possuir uma mulher e colocar-

se como o seu superior. Para Beauvoir (1980) a mulher surge como o Outro do 

masculino, e esse Outro é essencial para a afirmação do homem enquanto 

sujeito, daí a importância e utilidade de mantê-la em estado de dependência. 

Mas para tal feito é preciso uma legitimação. 
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É de saber que a serpente era o mais astuto de todos os animais 
da terra, que Deus tinha feito: e ela disse à mulher: Por que vos 
mandou Deus que não comêsseis do fruto de todas as árvores 
do Paraíso?(Gen 3: 12 
A mulher vendo, pois, que o fruto daquela árvore era bom para 
se comer, e era formoso, e agradável à vista, tomou dele, e 
comeu, e deu a seu marido, que comeu do mesmo fruto como 
ela.(Gen 3: 6) 

 

 Seduzida pelo discurso da serpente Eva sucumbiu à tentação de comer 

do fruto proibido e oferecê-lo a Adão. Tal feito a tornou protagonista e autora do 

primeiro pecado, o Pecado Original. “Disse também à mulher: Eu multiplicarei 

os trabalhos dos teus partos. Tu parirás teus filhos em dor, e estarás debaixo 

do poder de teu marido, e ele te dominará.”(Gen 3: 16, grifos nossos)  

É pelo pecado de Eva, pelas palavras escritas no Livro Sagrado e 

propagadas ao longo dos tempos em diversas sociedades cristãs que se criam 

os meios para a legitimação da inferioridade da mulher e a necessidade de sua 

subserviência ao homem3. 

A narrativa bíblica da criação da mulher a partir de uma costela 
de Adão é a responsável pela mais antiga queixa feminina contra 
a sociedade patriarcal. Até hoje o mito da natural dependência 
do segundo sexo em relação ao homem tem-se perpetuado 
(LEITÃO, 1988, p. 11)  

 

 Beauvoir (1980) escreve que para São Paulo “o homem não foi tirado da 

mulher e sim a mulher do homem”, “assim como a Igreja é submetida a Cristo, 

em todas as coisas submetam-se as mulheres aos seus maridos, “ e ainda 

exigia das mulheres discrição e modéstia, tendo como base passagens do 

Antigo e Novo Testamento sobre o princípio da subordinação da mulher ao 

homem.  

A autora cita ainda Tertuliano: “Mulher, és a porta do diabo. Persuadiste 

aquele que o diabo não ousava encarar. É por tua causa que o filho de Deus 

teve de morrer, deverias andar sempre vestida de luto e de andrajos“ e Santo 

                                                 
2 Gênesis cap 3 versículo 1 
3 As historiadoras Fátima Mernissi e Leila Ahmed explicam que no islamismo as mulheres 
também sofrem discriminação baseadas nos Hadith, “ditados” deixados por Maomé para servir 
de guia a seus seguidores. O curioso é que, segundo as historiadoras, os Hadiths que explicam 
e justificam a inferioridade feminina foram inventados por outros narradores, e não por Maomé,  
porque não viam com bons olhos o poder da esposa mais nova do profeta Aisha. Fonte: 
http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/islamismo/contexto_debate.html 
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Ambrósio: “Adão foi induzido ao pecado por Eva e não Eva por Adão. É justo 

que a mulher aceite como soberano aquele que ela conduziu ao pecado.” 

Segundo Eliana Leitão Vasconcelos (1988), o que conhecemos por 

feminilidade e masculinidade está baseado em conceitos antigos, formulados 

pelos homens para uma explicação do mundo de épocas passadas, conceitos 

estes que se perpetuaram. Para Vasconcelos, enquanto a natureza nos faz 

masculinos ou femininos, as crenças e valores da nossa cultura nos fazem a 

espécie de homens ou mulheres que nos tornamos. 

 A crença na construção da identidade feminina através dos costumes e 

hábitos de uma sociedade é o ponto principal das questões levantadas por 

Simone de Beauvoir (1980) quando afirma ser o corpo da mulher um dos 

elementos essenciais para a ocupação desta no mundo, porém não o único, 

não o definitivo. 

A biologia não basta para fornecer uma resposta à pergunta que 
nos preocupa: por que a mulher é o Outro? Trata-se de saber 
como a natureza foi nela revista através da história: trata-se de 
saber o que a humanidade fez da fêmea humana. (BEAUVOIR, 
1980, p. 57) 

 

Para Stuart Hall (2004), a identidade é um processo formado e 

transformado continuamente em relação às representações culturais em que 

está inserida, ou seja, se define historicamente e se modifica de acordo com o 

contexto. 

O teólogo Leonardo Boff (2002) inventariou as linhas de pesquisa sobre 

o princípio feminino e masculino, lançando três correntes. A primeira se baseia 

na crença que homens e mulheres possuem memória sexual própria fundada 

ao longo do processo evolutivo. As relações de dominação são provenientes 

das bases biológicas de cada sexo. A segunda fundamenta-se nos 

condicionamentos sociais. Homens e mulheres concretos não existiriam por si, 

seriam construções sociais e culturais. Já a terceira corrente, adotada pelo 

teólogo, esforça-se em recolher o momento de verdade de cada umas das 

correntes anteriores procurando dialetizá-las. Para Boff (2002, p. 23): “As 

diferenças sexuais são dadas e, simultaneamente construídas. Por isso, 

importa sempre considerá-las em conjunto para fazermos justiça a essa 

realidade dialética”. 
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 Apesar de grande defensora da relação de dominação entre homens e 

mulheres por causas culturais, podemos inserir Simone de Beauvoir, da qual 

extraímos grande parte da contribuição deste trabalho, como filiada a terceira 

corrente, uma vez que a ela não nega o caráter biológico das diferenças de 

sexo. “Para descobrir a mulher não recusaremos certas contribuições da 

biologia (...)”(BEAUVOIR, 1980, p. 80) 

Para descobrir o que a “humanidade fez da fêmea humana”4, faremos 

um resgate da história da mulher desde antigas sociedades até a atualidade. 

O estudo de sinais em paredes e estatuetas do período paleolítico, 

segundo Andrée Michel (1982), mostra que havia entre homens e mulheres um 

sistema de cooperação, onde ao macho cabia à caça e à fêmea a coleta e caça 

esporádica. “Sem propriedade privada e acumulação, a divisão do trabalho não 

podia por si só fornecer uma base para a exploração de um sexo pelo outro.” 

(MICHEL, 1982, p. 14) 

 Reconhecendo as contribuições da teoria do materialismo histórico, 

perspectiva sobre a qual Engels escreveu A Origem da Família (1884), Simone 

de Beauvoir (1980) discorre sobre o assunto, fazendo um resgate da história 

sob a ótica da divisão do trabalho. Segundo a teoria do materialismo histórico a 

humanidade não é uma espécie animal e sim uma realidade histórica. A 

sociedade não sofre passivamente a presença da natureza, pelo contrário, a 

retoma em mãos e esta retomada efetua-se objetivamente na práxis. Dessa 

forma, a mulher não poderia ser considerada apenas um organismo sexuado: 

entre os dados biológicos só têm importância os que assumem, na ação, um 

valor concreto; a consciência que a mulher adquire de si mesma não se define 

exclusivamente pela sexualidade, ela reflete uma situação que depende da 

estrutura econômica da sociedade que traduz o grau de evolução técnica 

aonde a humanidade chegou. Segundo Simone de Beauvoir (1980), para 

Engels, a história da mulher dependeria essencialmente da história das 

técnicas: 

Na Idade da Pedra, quando a terra era comum a todos os 
membros do clã, o caráter rudimentar da pá, da enxada primitiva, 
limitava as possibilidades agrícolas: as forças femininas estavam 
na medida do trabalho exigido pelo cultivo dos jardins. Nessa 
divisão primitiva do trabalho, os dois sexos já constituem, até 

                                                 
4
 BEAUVOIR, 1980, p. 57 
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certo ponto, duas classes; entre elas há igualdade. Enquanto o 
homem caça e pesca, a mulher permanece no lar. Mas as 
tarefas domésticas comportam um trabalho produtivo: fabricação 
dos vasilhames, tecelagem, jardinagem e com isso ela 
desempenha um papel importante na vida econômica. Com a 
descoberta do cobre, do estanho, do bronze, do ferro, com o 
aparecimento da charrua, a agricultura estende seus domínios. 
Um trabalho intensivo é exigido para desbravar florestas, tornar 
os campos produtivos. O homem recorre, então, aos serviços de 
outros homens que reduz à escravidão. A propriedade privada 
aparece: senhor dos escravos e da terra, o homem torna-se 
também proprietário da mulher. Nisso consiste ‘a grande derrota 
historia do sexo feminino. (BEAUVOIR, 1980, p. 74). 

 

Reforçando a história das técnicas, Margareth dos Reis (2002) afirma 

que há cerca de 30.000 anos nossos antepassados do período paleolítico 

compreendiam a natureza ou o Divino como uma entidade universal feminina e 

que teria sido justamente a criação de ferramentas mais elaboradas para a 

agricultura (resultando em produção de excedentes) o fio condutor da 

dominação masculina. “A sexualidade aparece na sociedade patriarcal sob a 

estampa da liberdade ilimitada dos homens para criar as legislações que regem 

as relações, segundo um ponto de vista exclusivamente masculino.” (REIS, 

2002, p. 23) 

 Para Muraro (apud Fujisawa, 2005), com a criação da estrutura 

denominada sociedade de caça, o homem passou a desenvolver objetos e 

tecnologia, relegando a um plano menor as atividades ligadas a agricultura que 

eram de responsabilidade das mulheres, passando a dar maior importância a 

dominação de outros homens, e consequentemente, também do sexo feminino. 

Foi na sociedade de caça que a mulher passou à submissão do homem. 

    
É revendo à luz da filosofia existencial os dados da pré-história e 
da etnografia que poderemos compreender como a hierarquia 
dos sexos se estabeleceu. Já verificamos que, quando duas 
categorias humanas se acham em presença, cada uma delas 
quer impor à outra sua soberania; quando ambas estão em 
estado de sustentar a reivindicação, cria-se entre elas, seja na 
hostilidade, seja na amizade, sempre na tensão, uma relação de 
reciprocidade. Se uma das duas é privilegiada, ela domina a 
outra e tudo faz para mantê-la na opressão. Compreende-se, 
pois que o homem tenha tido vontade de dominar a mulher. Mas 
que privilégio lhe permitiu satisfazer essa vontade? (BEAUVOIR, 
1980, p. 81) 
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Na Grécia antiga a posição da mulher era a mesma dos escravos, já que 

estes se ocupavam apenas de tarefas subvalorizadas pelos homens livres. 

Segundo Branca Alves e Jaqueline Pitanguy (2003) para Platão, “se não 

existissem as mulheres e os escravos, a natureza teria dado ao tear a 

propriedade de fiar sozinho”. Às mulheres cabiam funções como a reprodução, 

a criação dos filhos e ações ligadas à subsistência do homem, como a 

tecelagem, a agricultura e a alimentação, funções menosprezadas naquela 

época. Poesia, política e filosofia eram atividades restritas ao domínio 

masculino. A inferioridade natural da mulher era reforçada nos discursos de 

filósofos, como o exemplo de Platão, políticos e religiosos. 

Legisladores, sacerdotes, filósofos (como Aristóteles e São 
Tomás), escritores e sábios emprenharam-se em demonstrar 
que a condição subordinada da mulher era desejada no céu e 
proveitosa à Terra. As religiões forjadas pelos homens refletem 
essa vontade de domínio: buscaram argumentos nas lendas de 
Eva, de Pandora, puseram a filosofia e a teologia a serviço de 
seus desígnios.  (BEAUVOIR, 1980, p.16) 

 

 Segundo Zuleika Alambert (1986), Platão afirmava que: “os homens 

covardes, que foram injustos durante a sua vida, serão muito provavelmente 

transformados em mulheres quando reencarnarem”. Aristóteles por sua vez 

dizia que “a fêmea é fêmea em virtude de certa falta de qualidades. A mulher é 

mais vulnerável à piedade. Ela chora com mais facilidade, é mais chegada à 

inveja, à lamúria e à injúria (...)”. 

 Alambert (1986) cita ainda que para São Tomás de Aquino, “a mulher é 

um ser acidental e falho. Seu destino é viver sob a tutela do homem.” 

Apesar do exemplo da experiência de relação entre homens e mulheres 

na Gália e na Germânia, onde em suas sociedades tribais o regime comunitário 

imputava igualdade de direitos e participação em decisões sociais, o 

preconceito contra a mulher continuava. 

 Nos séculos IX e XIII, período referente ao feudalismo, a influência da 

Igreja se fazia bastante presente, assim como a relação de parentesco entre 

clero e nobreza. Com a força do discurso religioso, a sexualidade feminina 

sofre dura perseguição, trazendo à tona o tormento da maldição de Eva às 

mulheres. 
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Foi no século XIII que se deu início a aniquilação feminina, intitulada 

“caças às bruxas”. Foi ainda na Idade Média que grande parte das mulheres 

sofreu a perseguição da Inquisição, uma herança ancorada no pecado de Eva. 

Houve uma perseguição feroz ao corpo da mulher, por ser este considerado a 

fonte de todo o mal e de todo o pecado. Segundo Beauvoir (1980), para uma 

religião que amaldiçoava a carne, a mulher representava a mais temível 

tentação do demônio. De acordo com Branca Alves e Jacqueline Pitanguy 

(2003), esse verdadeiro genocídio feminino ilustra claramente o interesse em 

se manter a dominação masculina, uma vez que as mulheres julgadas como 

bruxas ou loucas eram aquelas que detinham conhecimentos intelectuais que 

ameaçavam tal situação. 

O militar, o religioso, o político, como as três ordens da Idade 
Média, constituem três santuários que fogem às mulheres. 
Núcleos de poder, são só centros de decisão, real ou ilusória, ao 
mesmo tempo que símbolos da diferença dos sexos. (PERROT, 
1998, p.117) 

 

A Idade Média 5  se caracteriza por inúmeros acontecimentos e 

transformações sociais. Dessa forma, no período medieval já se via a 

participação das mulheres na esfera extra doméstica, mesmo que restrita às 

condições de viuvez, por exemplo, quando após a morte do marido a esposa 

tomava conta dos negócios.  

O casamento nessa época, segundo Fujisawa (2005), era um 

sacramento onde o pai entregava a filha ao padre e este ao futuro marido. A 

mulher saía da dependência e submissão paterna para a marital sem possuir 

nenhum direito jurídico e quaisquer posses que tivesse herdado eram 

imediatamente repassadas ao marido. A instituição do casamento foi durante 

muito tempo (e talvez ainda o seja, com menor intensidade) o destino 

tradicionalmente imposto às mulheres. 

Apesar de ambos os sexos serem necessários um ao outro, o 

casamento era encarado de maneira distinta por homens e mulheres, o que 

impediu que fosse visto como uma relação de reciprocidade. “Socialmente, o 

                                                 
5
 Vasto período na história que corresponde a desintegração do Império Romano do Ocidente, 

no século V (476 d.C.) e o fim do Império Romano do Oriente, com a Queda de Constantinopla, 
no século XV (1453 d.C.) 
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homem é encarado antes de tudo como produtor e sua existência justifica-se 

pelo trabalho que fornece à coletividade”. (BEAUVOIR, 1980, p.166) 

 Através do casamento as mulheres tinham o único meio de inserção 

social e coletiva e se, porventura, permanecessem solteiras, eram tratadas 

como resíduos da sociedade. O homem, ao contrário, no casamento sentia-se 

ainda mais tentado a imperar, era insuficiente ao marido ser aprovado, 

admirado, ser conselheiro ou guia, ele queria mesmo ordenar, representar e 

viver o papel do soberano. 

Como aspectos positivos daquele século, no que tange à conquista 

feminina, podemos citar a participação das mulheres, ainda que pouca, nas 

universidades de Frankfurt, onde 15 estudantes se graduaram em medicina, e 

em Bolonha, onde se graduaram algumas bacharéis em direito. Outra 

importante conquista se refere à escritora francesa Christine de Pisan em 

tornar-se a primeira mulher a ser indicada poeta oficial da corte, com discurso 

consciente e articulado em defesa dos direitos da mulher. Foi ela quem 

escreveu o que pode ser considerado o primeiro tratado feminista da história: A 

Cidade das Mulheres, onde defende a igualdade entre homens e mulheres por 

sua própria natureza. 

 Apesar de todas as grandes transformações sociais, ainda estava 

fortemente sedimentada naquela época, a idéia de que o lugar da mulher era 

dentro de casa, pois não lhe cabia participação na esfera pública6. Tal situação, 

de acordo com Alves e Pitanguy (2003) estava atrelada a reintrodução do 

Direito Romano, do mercantilismo e da formação dos Estados Nacionais.

 Entretanto, foi o dever de estar em casa que propiciou a mulher 

ingressar em um novo campo de conhecimento: a literatura. Através da leitura, 

a mulher foi descobrindo o mundo e até mesmo participando dele, a começar 

pelos salões mundanos.  

Restritas ao espaço do privado, no melhor dos casos ao espaço 
dos salões mudanos, as mulheres permanecem durante muito 
tempo excluídas da palavra pública. Sem o poder, como as 
mulheres ganharam influência nas redes durante tanto tempo 
dominadas pelos homens? Primeiro pela correspondência, 
depois pela literatura e, por fim, pela imprensa. (PERROT, 1998, 
p. 59) 

                                                 
6 No modo de produção feudal, durante a idade média, a mulher tinha participação ativa no 
mercado de trabalho, contudo isso não lhe conferia status ou prestígio social. Com a 
instauração de outros modos de produção a mulher perde espaço na esfera pública. 
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 Ainda segundo Perrot (1998), nas conversas as informações circulavam 

e as mulheres ocupavam um lugar importante, não de igualdade com os 

homens, que eram os únicos a serem escritores e filósofos, mas como donas 

de casa informadas, ouvintes atentas e curiosas que discutiam sobre tudo. 

Uma mulher, na intimidade do seu quarto, pode escrever um 
livro ou um artigo de jornal que a introduzirão no espaço público. 
É por isso que a escritura, suscetível de uma prática domiciliar 
(assim como a pintura), é uma das primeiras conquistas 
femininas, e também uma das que provocaram mais forte 
resistência.” (PERROT, 1998, p. 10) 

 
Apesar de já no século XVII a mulher começar a exercer trabalho em 

domicílio, uma vez que ainda não têm espaço para o trabalho em fábricas e 

escritórios, é essencialmente no terreno intelectual que elas passam a 

distinguir-se.  

A vida mundana desenvolve-se e a cultura expande-se; o papel 
desempenhado pelas mulheres nos salões é considerável; não 
estando empenhadas na construção do mundo, têm lazeres para 
se dedicar à conversação, às artes, às letras; sua instrução não 
é organizada, mas através de reuniões, de leituras, do ensino de 
professores particulares, chegam a adquirir conhecimentos 
superiores aos seus maridos. (BEAUVOIR, 1980, p. 134) 

 

 Na Idade Moderna o trabalho feminino passa a ser cada vez mais 

censurado, eram condenadas as mulheres que o executava e os homens que 

permitiam esta realização. 

 Com o século XVII, aos deveres e cuidados com o lar, já oficializados 

como obrigações femininas, agrega-se, quase como forma de lei, a 

necessidade, ou até mesmo a obrigação, da submissão da mulher ao seu 

marido ou seu representante masculino. As que se rebelavam, principalmente 

se fossem ainda moças, tinham como destino o convento. 

 Segundo Alves e Pitanguy(2003), é nesse cenário que surge Ann 

Hutchinson, consagrada como um das primeiras vozes femininas registradas 

pela história americana.  Extremamente religiosa, Ann conseguiu reunir em 

torno de si, uma verdadeira comunidade, para ouvir e seguir as suas pregações 

afirmando que homens e mulheres haviam sido criados iguais por Deus, o que 

ia de encontro ao dogmas calvinistas da superioridade masculina. 

 Século XVIII, a atividade de ama de leite era uma das principais 

atividades femininas seguida da tarefa de parteira, esta substituída pelos recém 
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criados cirurgiões. Em seguida vinham as atividades de tecedoras e 

responsáveis pela confecção de peças de pano. 

 Bastante caracterizado pelas inúmeras revoluções, é neste mesmo 

século que os movimentos feministas vão adquirindo características e práticas 

de ações políticas organizadas. As mulheres, sempre presentes e ao lado dos 

homens nos processos revolucionários, começaram a lutar para que as 

conquistas se estendessem ao seu sexo. 

Reivindicando seus direitos de cidadania frente aos obstáculos 
que os contrariam, o movimento feminista, na França, assume 
um discurso próprio, que afirma a especificidade da luta da 
mulher. (ALVES, PITANGUY, 2003, p. 32) 

 
Envolto de um idealismo democrático e individualista, o século XVIII se 

mostrou partidário às mulheres. Segundo Beauvoir (1980, p. 140): 

Elas apresentam-se à maioria dos filósofos como seres humanos 
iguais aos do sexo forte. Voltaire denuncia a injustiça de sua 
sorte. Diderot considera que sua inferioridade foi, em grande 
parte, causada pela sociedade. “Mulheres, eu vos lamento!”, 
escreve. Considera que “em todos os costumes a crueldade das 
leis civis aliou-se à crueldade da Natureza contra a mulher. “São 
tratadas como seres imbecis.” 

 
Em 1971 Olympe de Gouges, conhecida escritora da época, por seu 

caráter revolucionário, publica o texto intitulado Os Direitos da Mulher e da 

Cidadã: 

Diga-me, quem te deu o direito soberano de oprimir o meu 
sexo?(...) Ele quer comandar como déspota sobre um sexo que 
recebeu todas as faculdades intelectuais. (...) Esta revolução só 
se realizará quando todas as mulheres tiverem consciência do 
seu destino deplorável e dos direitos que elas perderam na 
sociedade” e ainda: “A mulher nasce livre e permanece igual ao 
homem em direitos (...) Esses direitos inalienáveis e naturais são: 
a liberdade, a propriedade, a segurança e sobretudo a 
resistência à opressão. (...) O exercício dos direitos naturais da 
mulher só encontra seus limites na tirania que o homem e exerce 
sobre ela; essas limitações devem ser reformadas pelas leis da 
natureza e da razão”7. (GOUGES, 1971) 

  

No final do século XVIII, as tarefas domésticas já não eram mais vistas 

como trabalho e sim como um ato de amor da mulher para com a sua casa, 

                                                 
7
 Em novembro de 1793 Olympe de Gouges foi guilhotinada e sua sentença a acusava de 

querer ter sido um homem de Estado.  
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seu marido e filhos. A legitimação da submissão e cuidados do lar agora era 

feita pelo discurso do “amor e dedicação à família”. 

 A primeira metade do século XIX é marcada pela revolução industrial, 

que insere as mulheres, com severas restrições às casadas, nas fábricas e a 

consolidação do capitalismo, que acaba por trazer conseqüências importantes 

para o processo produtivo, a organização do trabalho e principalmente para a 

mão-de-obra feminina: 

O sistema de produção manufatureira e, posteriormente, fabril, o 
desenvolvimento tecnológico e a introdução cada vez mais 
significativa da maquinaria, vão afetar o trabalho feminino, 
transferindo para as fábricas tarefas antes executadas a 
domicílio. (ALVES, PITANGUY, 2003, p.38) 

 

Michelle Perrot (1998) ressalta que no século XIX as mulheres se 

movimentam mais, migrando de uma cidade a outra atraídas pelo mercado de 

trabalho, em especial o de empregada doméstica. Nestas cidades se constitui 

uma segregação sexual do espaço publico. 

Existem lugares praticamente proibidos às mulheres – políticos, 
judiciários, intelectuais e até esportivos...-, e outros que lhes são 
quase exclusivamente reservados – lavanderias, grandes 
magazines, salões de chá. Na cidade, espaço sexuado, vão, 
porém se deslocando, pouco a pouco, as fronteias entre os 
sexos. (PERROT, 1998, p. 37) 

 
Assim como era na Idade Média, as mulheres ainda sofrem com as 

diferenças salariais e como herança do Renascimento, sãos as tarefas menos 

qualificadas e subalternas que lhe são relegadas. 

Algumas lideranças foram formadas neste período, com destaque para 

as operárias Jeanne Deroin e Flora Tristan, defensoras da educação e da 

organização das mulheres com o fim de preservarem os seus direitos. Em 1848, 

Deroin escreveu um Curso de Direito Social para as Mulheres onde apontava a 

passividade feminina: “A mulher, ainda uma escrava, permanece em silêncio. 

(...) Subjugada pelo domínio masculino, ela nem sequer aspira à sua própria 

libertação; o homem é que deve libertá-la.” (DEROIN, 1848) 

Flora Tristan, em 1843, publicou a União Operária, onde pregava a 

criação de centros de organização e educação moral, intelectual e técnica para 

os operários. Perrot (1998) afirma que Flora Tristan só pôde penetrar na 
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câmara dos Comuns vestida como homem, uma vez que, nesta época a 

participação da mulher na ordem pública era bastante restrita. 

 Em um período de reivindicações, transformações sociais e críticas ao 

capitalismo, fundamentam-se as bases para a teoria socialista. Inseridos neste 

contexto, Friedrich Engels e Auguste Bebel escrevem sobre a condição 

feminina ser parte das relações de explorações na sociedade de classes. 

 Mas uma classe de mulheres se destacava neste século, eram as 

professoras, mulheres geralmente corajosas que não ficaram alheias às lutas 

por melhores salários e condições de emprego. Totalmente inseridas no 

exercício da educação, as mestras da infância, como chama Michelle Perrot 

(1998), tornaram-se pedagogas atentas, com destaque para a Italiana Maria 

Montessori e as francesas Marie Pape- Carpantier, a primeira mulher a 

ministrar um conferência na Sorbonne e Pauline Kergomard, fundadora da 

verdadeiramente escola maternal. 

Elas exerciam em público as qualidades maternais da mulheres. 
Mas foram mais adiante, forneceram ao feminismo uma parte de 
seus quadros e de suas tropas e se alçaram, com a guerra, à 
condição de “intelectuais”, qualidade tão raramente reconhecida 
nas mulheres. As escolas normais foram as primeiras 
universidades das mulheres. (PERROT, 1998, p. 108) 

 
 A Guerra de Criméia, em 1854 faz surgir uma nova profissão feminina, a 

de enfermeira, quando as mulheres eram alistadas para cuidarem dos soldados 

feridos. 

 Em um século marcado por movimentos revolucionários era de se 

esperar que houvesse também repressão, e isto de fato não faltou. A 

comemoração do Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, por exemplo, 

se deve a tentativa de se reprimir o movimento operário feminino em uma 

indústria têxtil de Nova York, no ano de 1957, que culminou na morte de 123 

mulheres queimadas vivas no interior da fábrica. Este é um triste episódio na 

luta das mulheres por igualdade de direitos. 

É um outro triste episódio da nossa história que insere a mulher no 

universo profissional com mais ênfase. De 1914 a 1918 o mundo viveu a I 

Guerra Mundial. Enquanto os homens se tornavam soldados e seguiam para o 

fronte de batalha, as mulheres ocupavam os seus postos de trabalho na 

indústria e na agricultura (como no Paleolítico), fazendo surgir as creches e 
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relegando as mais velhas, o cuidado de seus filhos. Finda a guerra, os homens 

retornam e grande parte das mulheres é demitida, voltando aos seus afazeres 

no lar. As que permaneceram passaram a realizar atividades desprezadas 

pelos homens.  

Com o advento da II Grande Guerra, no ano de 1939, a história se 

repete, quando o governo americano necessita da mão de obra feminina para 

as fábricas e escritórios, e mais uma vez as mulheres assumem com afinco os 

cargos masculinos, contudo, o retorno dos homens não mais afastou as 

mulheres. Apesar da ideologia da valorização das diferenças de papéis pelo 

sexo ser retomada, elas continuaram atuantes em suas atividades extras 

domésticas, encarando dupla e até tripla jornada de trabalho, uma vez que, 

ainda cabia só a elas o trabalho doméstico. Vale ressaltar que foram também 

as mãos femininas que reergueram a Europa do pós-guerra. 

A consciência da sua importância e do seu valor para a construção de 

uma sociedade mais justa, com mais equilíbrio entre os sexos, levou as 

mulheres a lutarem por igualdade de condições profissionais e salariais durante 

o período pós-guerra. Foram essas reivindicações que germinaram a semente 

de um dos maiores movimentos sociais contemporâneos que a humanidade 

conheceu e repercute até hoje: o movimento feminista. 
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2. Ô ABRAM ALAS QUE ELAS QUEREM PASSAR 

O movimento feminista e as mudanças sociais e midiáticas 

 

Queremos a nossa emancipação – a regeneração dos costumes; 
Queremos rehaver nossos direitos perdidos; 
Queremos a Educação verdadeira que não se nos tem dado a 
fim de que possa, os educar também nossos filhos; 
Queremos a instrucção pura para conhecermos nossos direitos e 
deles usarmos em ocasião oportuna; 
Queremos conhecer os negócios do nosso casal, para bem 
administrarmo-los quando a isso formos obrigadas; 
Queremos em fim saber o que fazemos, o porque e pelo que das 
cousas; 
Queremos ser companheiras de nossos maridos, e não escravas; 
Queremos saber como se fazem os negócios fora de casa; 
Só o que não queremos é continuar a viver enganadas.”8 
( DINIZ, apud, MORAES, 1985) 

 

Definir exatamente o que é o feminismo9 não é uma tarefa fácil. Reduzi-

lo a um movimento dos anos 60 é relegar todos os processos sócio-históricos 

que fazem parte da luta pela libertação e igualdade feminina. O feminismo 

eclode junto a outros movimentos contra a opressão, como o movimento negro, 

étnico, ecologista e os de outras minorias. Estruturado de forma 

descentralizada para que as mulheres pudessem se organizar em diversas 

frentes, o feminismo acontece quase que simultaneamente em diversos pontos 

do mundo. Contrariando as críticas de que busca a soberania feminina em 

detrimento da submissão masculina, Branca Alves e Jacqueline Pitanguy (2003, 

p. 9) esclarecem: 

                                                 
8  Artigo de 25 de outubro de 1873 do jornal “O Sexo Feminino” de Francisca Senhorinha da 
Motta Diniz citado  por Maria Lygia Quartim de Moraes no livro Mulheres em Movimento, de 
1985 
9
 Datado como acontecimento social e histórico dos anos 60, o feminismo começou a dar os 

primeiros passos bem antes disto. Os movimentos pela libertação das mulheres, por direitos 
sociais e políticos, foram eclodindo aos poucos em diversas partes do mundo. O feminismo 
popular, por exemplo, nasceu na França na primeira metade do século XIX quando as 
feministas clamavam pelo acesso às escolas secundárias, bem como direitos políticos e 
econômicos. De acordo com Andrée Michel (1982), na Inglaterra de 1825 surgiu o primeiro 
manifesto pelos direitos femininos. Na Alemanha e Suécia as reivindicações pediam 
transformações na família, mudança ou abolição do casamento e direito a ter filhos fora do 
casamento. E assim em cada canto, na mesma época ou em períodos diferentes, as vozes 
femininas foram aumentando de volume e se fazendo ouvidas cada vez mais, com mais força e 
com maior poder de transformação. Uma idéia central do feminismo do século XIX pregava a 
união das mulheres de todos os países para se tornarem mais fortes nas lutas pelos seus 
direitos. 
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O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob 
uma ótica em que o indivíduo, seja ele homem ou mulher, não 
tenha que adaptar-se a modelos hierarquizados e onde as 
qualidades “femininas” ou “masculinas” sejam atributos do ser 
humano em sua globalidade. 

 

Ao tratar do feminismo é necessário comentar sobre um outro 

movimento anterior: o sufragismo. Em simples palavras, o sufragismo é o 

direito ao voto, a participação política, que anteriormente ao feminismo estava 

condicionado ao sexo e a renda. Para Branca Alves e Jacqueline Pitanguy 

(2003), o sufrágio universal foi uma das mais importantes conquistas da classe 

trabalhadora masculina no final do século XIX. A luta pelo direito ao voto, 

entretanto, não incluía o sufrágio feminino. Tal situação passou então a ser um 

movimento à parte, no qual estavam inseridas milhares de mulheres de 

diferentes camadas sociais. Este movimento tem início no ano de 1848 nos 

Estados Unidos onde cria intersecção com outros movimentos pela cidadania 

dos negros e dos destituídos de renda. O grande marco do sufragismo instala-

se na Convenção dos Direitos da Mulher em Seneca falls, a partir daí, várias 

convenções foram sendo realizadas atraindo cada vez mais adeptos. Após 

muita luta, prisões de militantes, e, sobretudo resistência, em setembro de 

1920 houve a ratificação da 19ª Ementa Constitucional concedendo o voto à 

mulher. Já havia se passado 72 anos desde a Convenção em Seneca Falls. 

De forma semelhante aos Estados Unidos, a busca pelo direito ao voto 

na Inglaterra também precisou de muito esforço e perseverança, contudo a 

etapa final apresentou características mais violentas. No ano de 1865 foi 

encaminhado ao parlamento Inglês um projeto de lei liberando o voto feminino. 

Em 1866 é fundado em Manchester o Comitê para o Sufrágio Feminino. O 

esforço feminino era tratado com desdém pelos políticos, como relatam Branca 

Alves e Jacqueline Pitanguy (2003, p. 46): 

Campanhas de mobilização da opinião pública, busca de apoio 
de parlamentares e partidos, passeatas, atos públicos, abaixo-
assinados. Todo este trabalho esbarrava frequentemente na 
indiferença e galhofa da maioria dos legisladores, obrigando a 
um eterno recomeçar da luta a cada nova legislatura. 

  

O movimento sufragista inglês foi marcado por muitas prisões, greves e 

protestos. Em meados de 1913 há uma divisão entre as militantes: de um lado 
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estão as pacifistas, do outro, as suffragettes, mais radicais em seus métodos. 

Finalmente em 1928 as inglesas conquistaram o direito ao voto. 

 Já no Brasil a luta pelo voto das mulheres pode ser considerada mais 

pacífica. Apesar de já na época do Império alguns juristas terem tentado 

legalizar o voto feminino, e da Constituição Republicana de 1889 possuir uma 

medida dando direito às mulheres de votar (posteriormente abolida na versão 

mais recente da medida), o movimento sufragista só criou força em 1910, 

quando a professora Deolinda Daltro fundou no Rio de Janeiro o Partido 

Republicano Feminino. A luta foi levada adiante em 1914 com a fundação da 

Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, por Bertha Lutz. No ano de 1927 

o voto feminino foi legalizado no Rio Grande do Norte, o primeiro estado 

brasileiro a fazê-lo, e teve como primeira eleitora registrada Celina Guimarães 

Viana. Em 1933 todo o Brasil já recebia o voto das mulheres que tiveram como 

representante na Constituição de 1934 a primeira Deputada do Brasil: Carlota 

Pereira de Queirós. “Se o movimento sufragista não se confunde com o 

feminismo ele foi, no entanto, um movimento feminista, por denunciar a 

exclusão da mulher da possibilidade de participação das decisões públicas.” 

(ALVES, PITANGUY, 2003, p.48) 

No início do século XX, alguns dos temas nascidos na Idade Média, 

foram retomando força e se inserindo com mais pertinência na consciência 

feminina ocidental. Dessa forma, a crença de que as diferenças entre homens 

e mulheres não provém da natureza e sim da diferença de educação concedida 

aos dois sexos e que as meninas deveriam ser instruídas para exercer 

qualquer papel na sociedade, emergiram, potencializando as ações 

transformadoras. Em consonância à essas idéias surgiram  o protesto contra a 

“morte civil” da mulher na família e a sua exclusão das esferas sociais da 

política e da economia; o direito ao prazer fora do casamento e o 

questionamento de que o fracasso da democracia se devia ao fato dos 

democratas nunca considerarem as mulheres. Muitas outras hipóteses foram 

levantadas em diversos encontros e conferências femininas ao longo dos 

tempos. Para Alves e Pitanguy (2003), as décadas de 30 e 40 representam um 

período no qual as reivindicações femininas foram formalmente atendidas, ou 

seja, elas podiam votar e se candidatar, estudar e trabalhar. De alguma forma o 
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sistema social e políticos absorveu essas conquistas, reconhecendo a 

cidadania feminina. 

No final da década de 40 Simone de Beauvoir lança o livro O Segundo 

Sexo, denunciando as raízes culturais da desigualdade dos sexos, tratando de 

questões ligadas à biologia, aos mitos, a história e a educação.  

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino 
biológico, psíquico, econômico define que a fêmea humana 
assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que 
elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado 
que o qualificam de feminino. (BEAUVOIR, 1980, pág 9) 

 
Para a autora o homem se auto-afirma como sujeito através da sua 

oposição com o sexo feminino, que ele vê como objeto. As questões 

levantadas pelas análises de Simone de Beauvoir se constituem como marco 

fundamental da reflexão feminista, dando início ao Feminismo propriamente 

dito, um ato de coragem e luta dos anos 60 que marcou profundamente a 

história da mulher na sociedade, dando os primeiros passos para a construção 

de uma teoria feminista. 

A partir da década de 60 as reflexões feministas ressurgem e a autora 

Betty Friedan, apoiada nos postulados de Simone de Beauvoir, publica em 

1963 o trabalho A Mística Feminina. O trabalho, formulado a partir dos 

depoimentos de mulheres da classe média americana  detectou uma frustração 

constante e indefinida, comprovando que o trabalho doméstico não trazia 

realização. 

O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob 
uma ótica em que o indivíduo, seja ele homem ou mulher, não 
tenha que adaptar-se a modelos hierarquizados, e onda as 
qualidades ‘femininas’ ou ‘masculinas’ sejam atributos do ser 
humano em sua globalidade (ALVES, PITANGUY, p.9, 2003) 

 
O grande questionamento do feminismo foi a crença na inferioridade 

“natural” da mulher, era contra isso que Simone de Beauvoir fazia grande 

alarde. Para ela e outras companheiras feministas, todo esse discurso pautado 

em fatores biológicos ou religiosos era na verdade uma forma de legitimar a 

dominação masculina, pois uma vez que as meninas são criadas para serem 

dóceis e obedientes e aceitarem como natural a subordinação, elas não se 

rebelariam. A realidade que durante séculos a sociedade machista tentou 
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mascarar é que a inferioridade feminina é fruto de relações sociais, de um 

processo histórico e cultural e como tal mutável. 

 

A luta contra a discriminação implica, assim, na recriação de 
uma identidade própria, que supera as hierarquias do forte e do 
fraco, do ativo e do passivo. Identidade esta em que as 
diferenças entre os sexos sejam de complementaridade e de não 
de dominação. (ALVES, PITANGUY, p. 57, 2003) 

 

O movimento feminista buscava revelar a ideologia que legitima as 

diferenças de papeis e que encobre uma relação de poder entre os sexos. A 

reconstrução desta identidade passa por um trabalho de conscientização das 

próprias mulheres, porque somente análises simplistas a colocam em posição 

de vítima passiva, as próprias mulheres têm responsabilidades na sua 

submissão aos homens, uma vez que durante muito tempo aceitaram tal 

situação como um fato que não podia, ou deveria ser mudado, pela crença de 

ser “natural”. 

Simone Beauvoir (1980) acreditava que era extremamente difícil para as 

mulheres assumirem a condição de autonomia e destino feminino, isso as 

levava a se considerarem como o “sexo perdido”. Beauvoir dizia ainda que era 

sem dúvida mais confortável suportar uma escravidão cega do que trabalhar 

para obter libertação. “Os mortos também estão mais bem adaptados à terra do 

que os vivos”. (BEAUVIOR, 1980, p. 308) 

A inferioridade feminina, tão propagada ao longo dos tempos é na 

realidade uma construção social, onde meninos aprendem uma coisa e 

meninas outras. Esse aprendizado é passado de geração em geração e os 

movimentos sociais femininos vêm tentando quebrar o elo dessa corrente. 

Uma característica forte dos movimentos da década de 60 (além do 

feminismo, lutas contra o racismo, movimentos estudantis, direitos das minorias 

etc.) foi o fato de trazerem as questões individuais para o campo do político, 

tornando-as questões do coletivo, já que o ser social não se esgota somente 

nas suas questões de classe. Nessa efervescência de contestações o 

feminismo passa a constituir na década de 70 uma importante força política 

com potencial de transformação social. 

As frentes de luta vão variando de acordo com os momentos históricos e 

as características sócio-econômicas e políticas das regiões onde atuam, mas 
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de forma generalizada o feminismo levanta reflexões e mudanças acerca da 

sexualidade e violência, da saúde, ideologia, formação profissional e mercado 

de trabalho. 

A partir da década de 70, novos espaços foram surgindo num 
movimento de resistência à imagem estereotipada da mulher. 
Passou-se a buscar um discurso próprio, dando voz às próprias 
mulheres para que falassem de si mesmas, dos seus problemas, 
da suas reivindicações e desejos. (MORAES, 1985, p. 15)  

 

No que tange a sexualidade e a violência, o feminismo pede liberdade 

para o corpo da mulher, pede que seja ela a ter controle sobre ele e não o 

homem, denunciando as agressões físicas e a concepção que o corpo feminino 

é um mero objeto de reprodução ou saciação dos prazeres masculinos. 

A violência, ou melhor, a ameaça de seu exercício, interpenetra, 
desta forma, as relações entre os sexos.(...) Porque coerção e 
poder, assimetria e domínio,e portanto resistência e luta são 
termos que aparecem nos discursos sobre os sexos 
predominantes em nossa sociedade. (MORAES, 1985, p. 192)  

 

A saúde da mulher requer cuidados especiais, conhecimentos 

detalhados do seu corpo, seus limites e potencialidades, sobre isso as 

feministas exigiam acesso ampliado às informações, seja através da mídia, de 

clínicas ou profissionais de saúde, reivindicando o livre exercício da 

sexualidade feminina e o direito à informação. 

Tradicionalmente, as mulheres têm vivido a sexualidade do lado 
do silêncio. Até a década de 60, eram praticamente inexistentes, 
na literatura, na música popular, na ciência ou na história, 
depoimentos femininos que descrevessem a maneira como as 
mulheres viviam seus desejos e prazeres. (MORAES, 1985, p. 
153)  

 

Ao tratar do tema ideologia o feminismo busca desmistificar a teoria da 

inferioridade “natural” transmitida ao longo dos séculos e reproduzidas na mídia, 

na escola, na igreja e em outros meios de socialização. 

Segundo Branca Alves e Jaqueline Pitanguy (2003), há todo um 

conjunto de idéias, imagens e crenças que legitima, perpetua e reproduz a 

hierarquização de papéis sexuais, mascarando o seu conteúdo cultural. O 

movimento feminista visa denunciar os conceitos de “masculino” e “feminino” 

como oposição de “superior “e “inferior”. 
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Para Andrée Michel (1982), a garantia da sobrevivência e da extensão 

do feminismo depende do aprofundamento que as feministas derem à 

opressão das mulheres, uma vez que esta não ocorre da mesma forma em 

todos os lugares. 

Michelle Perrot (1998) faz algumas considerações à cerca do feminismo.  

Para ela, defender os direitos das mulheres não significa que as mulheres 

tenham todos os direitos. Havia na época um razão de luta: uma desigualdade 

flagrante, que ainda persiste na atualidade, mas salienta que se a mulher se 

torna mais forte, também terá contas a prestar e complementa dizendo que o 

mundo atual tenta pensar as liberdades de cada um ao máximo, recompor os 

códigos e equilibrar as liberdades. 

 Ainda para Michelle Perrot (1998) as organizações feministas de hoje 

têm menos brilho do que as dos anos 60 e 70, quando se deram grandes 

batalhas sobre o direito ao aborto, a consumação da igualdade civil e educativa, 

a luta contra a violação, o assédio sexual, o acesso a novos campos de criação 

(como o cinema), tudo isso sustentado pelo avanço considerável do trabalho 

assalariado feminino. Para ela a falta de brilho se deve ao fato de que, 

satisfeitas algumas reivindicações, adquiridos os novos direitos, as 

organizações que as sustentavam recuam. 

 Para a autora, o trabalho é uma das grandes conquistas femininas e é 

ele que possibilita a defesa das mulheres livres de hoje, uma vez que 

representa autonomia para elas. 

 Hoje esse mesmo trabalho também é fruto de tensão, já que à mulher 

cabe o exercício de vários papéis: mãe, esposa e profissional. Cada um 

recheado de cobranças e obrigações. Segundo Marie Suzuki Fukisawa (2005), 

os anos 90 sedimentaram muitas das conquistas femininas: as mulheres se 

perceberam como sujeitos de sua própria existência, o nível de escolarização 

aumentou, assim como o número de lares chefiados por elas. 

 Contudo, como afirma Perrot (1998) “se as mulheres se tornam mais 

fortes, mais contas têm a pagar”. E as conseqüências de tantos ganhos é que e 

mulher foi até o limite e agora se encontra cansada com a multiplicidade de 

tarefas que tem a cumprir e a multiplicidades de desejos que sonha realizar. A 

independência feminina assusta aos homens, que ainda buscam mulheres 
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submissas para satisfazer seus desejos. Aliado a isso vem a vontade de 

exercer a maternidade e a ânsia de conciliar todos os papéis que desempenha. 

“O ideal de mulher é a mulher ativa, dinâmica, independente, confiante em sua 

potencialidade, que exerce sua vaidade e sua sexualidade.” (FUJISAWA, 2005, 

p.42) 

 40 anos após militantes femininas queimarem seus sutiãs em praça 

pública, como símbolo máximo de negação à opressão, o movimento feminista 

parece ter trazido algumas as mulheres da atualidade. 

 Em uma edição especial de 2006, a revista Veja traz uma matéria sobre 

a herança do movimento das mulheres e a sua influência nas gerações de hoje. 

De acordo com a reportagem, que contou com a colaboração de algumas 

feministas, o feminismo possui semelhanças com revoluções que partem de 

ações radicais, não levando em conta a complexidade das relações humanas. 

Para Silvia Pimentel, do Comitê pela Eliminação da Discriminação contra a 

mulher (CEDAW) das Nações Unidas: “o feminismo trouxe algumas idéias 

erradas, como o desejo de reproduzir o modelo masculino, como se todas 

estivessem dispostas a isso”. 

 Uma vez que buscam viver a vida dos homens adicionada a sua própria, 

as mulheres acumulam obrigações e ficam sem ter com quem dividi-las, porque 

elas passaram a exercer algumas atividades femininas, mas eles não fizeram o 

inverso, não na mesma proporção. 

 Para a socióloga Rosiska Darcy de Oliveira, fundadora do Centro de 

Liderança da Mulher (Celim)10 a causa para a sobrecarga de tarefas para as 

mulheres reside no fato de que a vida privada continuou estruturada, em 

relação a emprego de tempo e responsabilidades, como se as mulheres 

vivessem como na época de suas avós, ou seja, sem exercer atividades extra-

domésticas. 

 Outro efeito colateral do feminismo é a perda ou transferência da 

identidade feminina. Se antes as mulheres eram retraídas em relação a sua 

sexualidade, hoje estão superexpostas, adotando posturas masculinas que as 

encerra em uma necessidade ansiosa de estarem sempre jovens, bonitas e 

desejáveis abrindo as portas para a atuação da mídia em impor padrões de 

                                                 
10 Em entrevista para a Revista Veja em junho de 2006 
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beleza que a publicidade reforça e promete atingir através de cosméticos e 

serviços estéticos. 

 Apesar das críticas no que se convencionou chamar de pós-feminismo, 

a importância do feminismo como agente transformador é incontestável. Para 

Andrée Michel (1982) a história das mulheres é antes de tudo a história da 

instalação de sua repressão e de ocultação desta. Pois a ocultação faz parte 

da repressão: não há acaso e não há ciência neutra. Por isso a história das 

mulheres só começa a emergir do silêncio depois que feministas dos Estados 

Unidos, da Inglaterra e da Europa continental tentam rompê-lo e explorar um 

passado que não cessa de nos espantar.  
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3. ESPELHO, ESPELHO MEU, EXISTE ALGUÉM MAIS BELA DO QUE EU? 

A relação entre a mulher e a beleza 

Através de cumprimentos e censuras, de imagens e de palavras, 
ela descobre o sentido das palavras “bonita” e “feia”; sabe desde 
logo, que para agradar é preciso ser “bonita como uma imagem”; 
ela procura assemelhar-se a uma imagem, fantasia-se, olha-se 
no espelho, compara-se às princesas e às fadas dos contos. 
(BEAUVOIR, 1890, 2 ed., p. 20) 

  
Segundo Simone de Beauvoir (1980), a menina aprende desde cedo que 

para ser feliz precisa ser amada e se transfigura em necessidade suprema para 

ela a conquista de um coração masculino (não importa se forem valentes, 

intrépidas ou aventurosas, é isso a que toda heroína aspira). Para conquistar o 

seu príncipe, não é exigida à mulher outra virtude que não a beleza. Torna-se 

então compreensível à obsessão feminina em ser bela, uma vez que, 

independente da casta social a que pertença, é a beleza que a transportará 

para uma vida repleta de felicidade e amor. Em uma referência aos contos 

literários percebemos que a feiúra está sempre associada ao mal: são 

horrendas as madrastas, as bruxas, as vilãs, em contrapartida são belas e 

encantadoras as princesas e as boas moças. Contudo, nem sempre a beleza 

feminina esteve associada ao bom e ao puro. 

Margareth dos Reis (2002) explica que na Grécia e em outras 

civilizações antigas, a beleza se imbuia de conotações negativas, estando 

associada a armadilhas malignas, atribuindo à mulher a qualidade de pérfida e 

nefasta. Tais convicções estão ilustradas nas lendas de Pandora e na Guerra 

de Tróia, que teria relação casuística com a beleza de Helena. 

A própria Bíblia, o livro sagrado dos Cristãos, interliga a beleza feminina 

à mentira e a ardilosidade, salvo a Virgem Maria, que remontando a era 

primitiva estava associada à fecundidade do sagrado e não a beleza mundana. 

Na Antiguidade, com o advento da divisão social, surge uma classe de 

mulheres desobrigadas do trabalho e com o tempo ocioso se dedicam a 

cuidarem da própria beleza. Surgem aí os símbolos aristocráticos que unem a 

beleza à ociosidade. 

Em todo caso, a mulher que trabalha quer conciliar seu êxito 
com êxitos puramente femininos; isso não exige que consagre 
um tempo considerável a sua elegância, a sua beleza, porém, o 
que é mais grave, implica que seus interesses vitais se achem 
divididos. (BEAUVOIR, 1980, p.107) 
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 No livro O Mito da Beleza (1992), a autora Noemi Wolf descreve como a 

idéia de beleza é usada contra as mulheres. Para ela a beleza é uma forma de 

dominação masculina, uma tentativa de menosprezar as conquistas femininas 

ao longo dos séculos. ”Quanto mais numerosos foram os obstáculos legais e 

materiais vencidos pelas mulheres, mais rígidas, pesadas e cruéis foram às 

imagens da beleza feminina a nós impostas.“ (WOLF, 1992, p.11) 

 Por um imenso período na nossa história as mulheres estiveram presas 

aos mais diversos mitos, verdadeiros meios de coerção social com a finalidade 

de mantê-las sob submissão. Assim tínhamos o mito da domesticidade (lugar 

de mulher é em casa), que as mantinham no cárcere do espaço privado do lar; 

o mito da maternidade, relegando às mulheres como função primordial a de 

reprodutora da espécie; o mito da castidade, reprimindo a sexualidade feminina 

e o mito da passividade. 

 À medida que as mulheres foram se libertando dessas místicas, o mito 

da beleza foi ganhando espaço e força para assumir o controle social, destruir 

psicologicamente o que de positivo os movimentos femininos haviam 

alcançado. 

 Noemi Wolf (1992) conta que quando feministas, inspiradas por Betty 

Friedan, destruíram o monopólio dos anunciantes de produtos domésticos na 

imprensa popular feminina, a reação das indústrias de cosméticos e de dietas 

foi tornarem-se as novas censoras culturais do espaço intelectual das mulheres. 

Agora quem brilhava nos anúncios e comerciais de TV eram magras e jovens 

modelos. Não bastava ser inteligente, independente e bem sucedida 

profissionalmente, para as mulheres era imprescindível ser linda. Caindo nessa 

armadilha, muitas passaram a valorizar a beleza em demasia, sem perceber 

que estavam mantendo a dominação masculina. 

A beleza é um sistema monetário semelhante ao padrão ouro. 
Como qualquer sistema, ele é determinado pela política e, na era 
moderna no mundo ocidental consiste no último e melhor 
conjunto de crenças a manter intacto o domínio masculino. 
(WOLF, 1992, p.15) 

  

O apego à beleza acaba cruzando o caminho do narcisismo, aspecto do 

qual não podemos nos esquivar. 
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O termo narcisismo remonta ao mito grego de Narciso. Símbolo máximo 

da beleza na Grécia Antiga, Narciso jogou-se em um rio ao vir sua imagem 

refletida na água. Segundo relata a mitologia grega, ele teria se apaixonado por 

sua imagem refletida e cheio de sentimento, mergulhou para encontrar o ser 

amado. Dentre outras vertentes da lenda, uma levantada na atualidade, 

acredita que no momento em que Narciso levou o seu rosto ao rio, um forte 

vento soprou agitando as águas, acabando por distorcer a sua imagem. Ao 

deparar-se com o que o reflexo mostrava, Narciso teria ficado desesperado por 

se ver como uma figura medonha, desprovida de qualquer traço de beleza e 

teria se atirado em direção à morte. Esta lenda grega nos leva a reflexão e a 

pelo menos duas lições: a primeira, que a beleza é algo efêmero, mutável e até 

mesmo relativo; a segunda, que ela tanto tem o poder de atrair quanto o de 

destruir. Efêmera por que muda com o tempo, o que é belo hoje já não o é 

daqui há alguns anos, ou até meses; relativo porque cada sociedade tem seu 

próprio conceito de beleza, o que é belo pra uns, não o é para outros; atrai 

quando provoca interesse, gera admiração; destrói quando causa frustração, 

busca desmedida em ser igual ao que se propaga. 

Ao longo da história temos visto o narcisismo presente de forma latente 

em nossa sociedade, o fascínio pelo belo criou uma verdadeira obsessão pela 

aparência. E esta aparência não é uma qualquer, como a das diferenças 

naturais, é a aparência imposta, a de um modelo estabelecido que se deve 

seguir, de uma maneira ou de outra, para se inserir no contexto social. Para 

Beauvoir (1980), o narcisismo é na realidade um processo de alienação bem 

definido onde o eu é posto como um fim absoluto e o sujeito nele foge de si. 

Segundo Margareth dos Reis (2002), o narcisismo é hoje sinônimo de uma 

ideologia que impede o envolvimento do indivíduo com qualquer coisa que vá 

além de si próprio e foi considerado por Freud, no início do século XX, uma 

patologia, visto que se refere ao indivíduo que torna o próprio corpo como 

objeto sexual.  

 Umas das maiores vítimas do culto exacerbado a beleza é a mulher e 

segundo Beauvoir (1980), ela chega ao narcisismo por duas vias convergentes. 

Uma, como sujeito, pela frustração, já que não recebe reconhecimento nas 

suas funções de mãe e de esposa, não se realiza em nenhum projeto ou 
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objetivos. Assim dá a si mesma uma importância soberana, uma vez que 

nenhum objeto lhe é acessível. A outra, como objeto, se deve a sua educação 

na fase infantil que a levou a alienar-se em seu próprio corpo. É esta a razão 

do narcisismo surgir tão precocemente na menina, desempenhando na sua 

vida adulta uma função primordial. 

 Para Michelle Perrot (1998), nos espaços públicos as mulheres têm, por 

assim dizer, um dever de beleza, a burguesia delega às mulheres a ostentação 

do luxo e do lazer. O grande sonho feminino é seduzir, reinar pela beleza, pela 

elegância, conquistar um homem ou vários. 

 Esse sonho leva a narcisista a um sentimento de ameaça, isto a faz ser 

inquieta, suscetível e viver em eterna expectativa, como afirma Simone de 

Beauvoir (1980, p.410): 

Sua vaidade nunca se sacia; quanto mais envelhece, mais 
procura ansiosamente elogios e êxitos, mais suspeita de 
conjunturas ao redor de si; desnorteada, obcecada, ela afunda 
na noite da má-fé e acaba muitas vezes por edificar em torno de 
si um delírio paranóico. 

 

O delírio paranóico citado pode ser representado na luta incessante pela 

eterna juventude e beleza. Com base no poder institucional masculino e na 

utilidade que dá à beleza, Naomi Wolf (1992) explica porque as mulheres 

temem o envelhecimento: 

O envelhecimento na mulher é ‘feio’ porque as mulheres 
adquirem poder com o passar do tempo e porque os elos entre 
as gerações de mulheres devem ser sempre rompidos. As 
mulheres mais velhas temem as jovens, as jovens temem as 
velhas, e o mito da beleza mutila o curso da vida de 
todas.(WOLF, 1922, p. 17) 

 
Margareth dos Reis (1992) explica que a reedição do mito de narciso 

está ilustrada nas imagens atuais que estão fixadas em si mesmas, no 

comportamento coletivo que segue um mesmo padrão: a busca por um corpo 

atlético, jovem e belo. 

É importante salientarmos que este primado da aparência pesa muito 

mais sobre os corpos e almas femininos que masculinos. Ainda segundo a 

autora, nos séculos XV e XVI a mulher era tida como a personificação da 

beleza, sendo o tema principal das obras da Renascença. Essa consagração 

de belo sexo através de poetas e artistas durante os séculos passados deu 
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lugar as musas do cinema, da publicidade, da moda e da imprensa, fazendo 

surgir a  mercantilização da beleza e os novos padrões estéticos femininos. A 

partir do século XX o culto ao corpo de medidas padrões se difunde 

amplamente nas revistas para mulheres devido ao crescimento da indústria 

cosmética. É a vez do discurso da beleza como isca para conseguir marido. 

As revistas transmitem o mito da beleza como um evangelho de 
uma nova religião. Ao lê-las, as mulheres participam na 
recriação de um sistema de crenças tão poderosas quanto o de 
qualquer das igrejas cuja influência sobre elas se desfaz tão 
rapidamente.( WOLF, 1992, p. 112) 

 
 Para Noemi Wolf (1992) a história da criação, o Gênesis, levou as 

mulheres a considerarem seus corpos como sendo de segunda classe, já que 

consistem em uma matéria imperfeita nascida da matéria (costela de Adão). 

Vem daí a tendência feminina de se preocupar tanto com a perfeição corporal. 

Submissas ao olhar masculino, as mulheres só se consideram belas quando 

obtém a chancela de aprovação dos homens. 

As práticas da beleza estão sendo enfatizadas para que os 
relacionamentos entre homens e mulheres continuem a ser 
ditatoriais (...) A “beleza” é hoje em dia o que o orgasmo 
feminino costumava ser: algo concedido às mulheres pelos 
homens, se elas se submetessem ao papel feminino e tivessem 
sorte. (WOLF, 1992, p229-230) 

  

 Para Margareth dos Reis (2002), mesmo com o declínio do patriarcado, 

o valor feminino sob vários aspectos continua sendo ditado por uma ordem 

masculina. É o homem que legitima a beleza feminina, quem define o padrão e 

dá o preço à exploração desta. A partir daí a beleza transfigura-se em violência 

simbólica, dilacerando corpos e almas, destruindo a auto-estima feminina. 

Para o filósofo francês Pierre Bourdieu (1998) a violência simbólica 

existe como uma forma não percebida de violência cotidiana, sendo exercida 

de diferentes maneiras por diferentes instituições. Concursos de miss, eleição 

de musas da estação, mulher mais sexy entre tantas outras formas de culto ao 

belo são representações de violência simbólica, uma vez que agridem quem 

não está em consonância com o padrão imposto. A mulher passa a ser medida 

pelo que vale enquanto objeto de desejo. E por querer ser sempre desejada, a 

mulher se submete a uma busca incessante e perigosa por um corpo de 
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medidas perfeitas. É essa busca que permite e provoca a violência que sofre, 

mesmo que ela não se aperceba disto. 

A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o 
dominado não pode deixar de conceder ao dominante (e, 
portanto, à dominação) quando ele não dispõe, para pensá-la e 
para se pensar, ou melhor, para pensar sua relação com ele, 
mais que de instrumentos de conhecimento que ambos têm em 
comum e que, não sendo mais que a forma incorporada da 
relação de cominação, fazem esta relação ser vista como 
natural(...).(BOURDIEU, 2003, p. 47) 

  

Ainda segundo o autor, a dominação masculina, que constitui as 

mulheres como objetos simbólicos e como tal um ser-percebido, as coloca em 

permanente estado de insegurança com o seu corpo, ou ainda em 

dependência, já que elas existem primeiro pelo e para o olhar do outro, em 

outras palavras, enquanto objetos receptivos, atraentes e disponíveis. 

Com a expansão da indústria cosmética e de cirurgia estética, a não-

beleza passou a ser considerada uma doença, e como tal, deve ser tratada. 

Em uma sociedade capitalista, focada cada vez mais na acumulação de lucro e 

riqueza, transformar a beleza em patrimônio é mais que um negócio rentável. 

O Brasil vive hoje uma explosão de produtos e serviços destinados ao 

consumo da beleza. O aumento das academias de ginástica, das práticas de 

cirurgias plásticas e de clínicas estéticas acabou gerando a demanda para 

formação e especialização de novos profissionais. 

Noemi Wolf (1992) traça um paralelo entre a medicina do século XIX e a 

medicina estética contemporânea. Para a autora tanto uma quanto a outra 

surgem para atender as necessidades de uma ideologia que busca enfraquecer 

e desacreditar as mulheres de classe média, cuja instrução poderia levá-las 

longe demais em uma perigosa emancipação e participação na vida pública. 

A medicina do século XIX reduzia a mulher Vitoriana aos ovários, já a 

Era da Cirurgia, como denomina a autora, reduzia as mulheres a beleza, 

criando um sistema de determinismo do belo. Enquanto as mulheres dos 

séculos passados não podiam comprar a cura para suas “doenças de 

feminilidade”, as de hoje, “doentes de feiúra” podem, e o fazem indistintamente. 

Podemos afirmar que a indústria da beleza encontra suporte no fato da 

mulher está incessantemente sob o olhar do outro e segundo Bourdieu (2003) 

se vê obrigada a experimentar frequentemente a distância entre o corpo real, a 
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que está presa, e o corpo ideal (propagado pela mídia), do qual procuram 

infatigavelmente se aproximar. 

Tendo necessidade do olhar do outro para se constituírem, elas 
estão continuamente orientadas em sua prática pela avaliação 
antecipada do apreço que sua aparência corporal e sua maneira 
de portar o corpo e exibi-lo poderão receber (BOURDIEU, 2003, 
p. 83) 

 
As mulheres que têm consciência do caráter efêmero da beleza e das 

constantes mudanças de padrões estéticos tentam promover um debate sobre 

o mito da beleza, mas acabam sendo vítimas de um exame minucioso da sua 

aparência como uma forma de abalar  e evitar A veiculação  do que dizem em 

um contexto de ordem pública. 

 Para Margareth dos Reis (2002) a hipervalorização do corpo na 

atualidade apresenta-se como uma fé religiosa, cujos adeptos não medem 

esforços para sustentar. Contudo, são as mulheres as maiores seguidoras, e 

simultaneamente vítimas, dessa nova religião que tem na culpa o seu grande 

argumento de persuasão. 

 Segundo Naomi Wolf (1992) os ritos da beleza redefinem o pecado 

original, não mais por se nascer mortal e sim por se nascer mulher, e como na 

parábola do filho pródigo, apesar de pecadora a mulher não será abandonada, 

sempre haverá um creme ou uma intervenção cirúrgica para lhe redimir de 

seus pecados. É através do sentimento de culpa que se busca a redenção, 

essa lógica da religião é também a lógica usada pelo mercado da beleza, só a 

mulher culpada pela não-beleza buscará a rendição nos produtos e serviços 

que ele tem a oferecer. “Não se pode confiar que uma mulher vá gastar 

dinheiro com “consertos” se ela não se sentir deteriorada. O pecado original é a 

fonte da culpa.” (WOLF, 1992, p. 125) 

 A beleza, além de moeda de aceitação, tem sido vista também como 

ponte de mudança de status social. O mundo da moda, da publicidade, da 

televisão tem mostrado que através da beleza muitas mulheres têm melhorado 

e porque não, mudado radicalmente, o seu padrão de vida. Apresenta-se assim 

mais uma razão pela corrida contra o tempo, contra a natureza e prolongação 

da juventude. 

A ascensão das top models ao status de estrela reflete uma 
cultura que valoriza cada vez mais a beleza da juventude do 
corpo. O ápice atual da valorização das top models desloca o 
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ideal de beleza física para um patamar definitivamente fora do 
alcance da maioria. Assim como valoriza uma impossível 
eternização da juventude. (REIS, 2002, p.86) 

 
 Com todos os investimentos voltados para a beleza física, ficam 

relegados a segundo plano, ou até totalmente esquecidos, os investimentos 

nos estudos e na profissão, assim como as lutas por igualdades sociais, por 

mais espaço no mercado de trabalho, por mais respeito, enfim, por tantas 

outras coisas pelas quais mulheres da década de 60 queimaram seus sutiãs. 

 Cada vez mais aficionadas por um mundo glamourizado propagado em 

desfiles, revistas de modas e na publicidade, as meninas iniciam quase que 

ainda na infância a luta contra o espelho e a balança. 

 O número de jovens que buscam a fama nas passarelas e contratos 

publicitários milionários cresce vertiginosamente, porém, como afirma 

Margareth dos Reis (2002), este sonho se realizará para poucas e durará por 

um curto período já que se trata de um mundo onde a mulher é um produto 

com prazo de validade. Assim sendo a mulher lança mão de todos os artifícios 

disponíveis para congelar o tempo e manter uma juventude eterna. 

Dessa forma o mercado da aparência se desenvolve progressivamente, 

atraindo cada vez mais consumidoras vorazes em se adequarem aos padrões 

midiáticos, que vale ressaltar, mudam a cada estação. 

Escravas do discurso da mídia que prega uma beleza irreal, muita 

mulheres se tornam depressivas, frustradas e insatisfeitas com sua própria 

natureza. 

Não são raros os casos de anorexia e bulimia no reino das modelos, 

jovens com menos de 20 anos sofrendo sérios problemas de saúde, física e 

mental, por quererem ser igual a “moça da capa”. “O culto à beleza demonstra 

uma carência espiritual de rituais e ritos de passagem femininos. Precisamos 

desenvolver e elaborar rituais femininos melhores para preencher o vazio.” 

(WOLF, 1992. p.372) 

  

 Para não terem o mesmo fim de Narciso, a mulheres contemporâneas 

devem parar de perguntar a mídia e aos homens, se há alguém mais bela do 

que elas. 
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4. INCOMODADA FICAVA A SUA AVÓ 
Publicidade para mulheres 
 

A propaganda é o espelho da sociedade contemporânea. Não 
é o único, mas é um dos mais fidedignos. A propaganda não 
reflete apenas os modos e os modismos, mas também os 
valores, atitudes e comportamento da sociedade. (GRACIOSO, 
2001, p.13) 

 

A vaidade é uma característica sempre marcante do universo feminino e 

extremamente explorada na publicidade. Toaldo (2005) afirma que as 

abordagens publicitárias sobre o sexo feminino relatam a história de transição 

dos papeis sociais pela qual a personalidade feminina passou. 

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC), o setor encerrou o ano de 2006 com um aumento de 

14% em relação a 2005 e faturamento na ordem de R$ 17,3 bilhões, levando o 

Brasil ao 3º lugar no ranking mundial dos maiores consumidores.  

 O Instituto de Pesquisas Euromonitor, responsável pelo levantamento do 

consumo de cosméticos em todo o mundo, indica que a chegada do Brasil ao 

3º lugar do ranking mundial se deve ao apoio que o consumo interno vem 

recebendo de diversos órgãos como, por exemplo, o Sebrae. 

 De acordo com analistas do IBOPE Inteligência, o tamanho do mercado 

e o seu forte crescimento geram grandes oportunidades para os anunciantes 

do setor. Comparando-se os últimos trimestres de 2005 e 2006 verificou-se um 

aumento de 88% de investimento em publicidade para o mercado de higiene e 

beleza contra 12% da média nacional. 

 Para o IBOPE Media, esse investimento publicitário se deve 

principalmente a alguns fatores macroeconômicos como o aumento da renda 

das classes C/D e a estabilização dos preços dos alimentos, transporte e 

material de construção. 

 Outros fatores, de características comportamentais, também favorecem 

o consumo desse tipo de produto, como por exemplo, a participação maior e 

mais efetiva da mulher na economia, além da preocupação crescente dos 

brasileiros com a aparência, principalmente o desejo de parecer mais jovem, 

fator que não pode ser desconsiderado em um mercado de trabalho cada vez 

mais competitivo. 
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Segundo o Target Group Index América Latina as mulheres brasileiras são 

as mais sensíveis aos apelos da indústria de cosméticos. Em um mercado 

crescente, como é o de cosméticos no Brasil, destacar-se da concorrência é 

primordial para a sobrevivência da marca. 

No intuito de verificar se a nossa hipótese inicial de trabalho se confirma, 

ou seja, se Natura e Dove de fato imprimem uma nova discursividade sobre a 

mulher na publicidade de cosméticos, neste capítulo fazemos um rápido 

resgate do contexto social das décadas de 20 a 90 do século passado 

observando os anúncios da época e a construção dos seus discursos. 

 

4.1. Do pó de arroz ao botox 

 

4.1.1. Anos 20 

 

Considerada uma década de prosperidade e liberdade, os anos 20 foram 

embalados pelo jazz e principalmente pelas melindrosas, mulheres modernas 

de cabelos e vestidos curtos e comportamento moderno para os padrões da 

época.  

Os cinematógrafos eram bem freqüentados e as mulheres já copiavam 

os estilos e trejeitos de atrizes como Gloria Swanson e Mary Pickford. 

Sem o peso dos espartilhos do século 19, elas já se permitiam mostrar 

as pernas, o colo e a usar a maquiagem, que tinha um estilo próprio: boca 

carmim pintada em forma de coração, olhos bem marcados, sobrancelha feita e 

delineada com lápis  e a pele branca para realçar a maquiagem pesada.  

A dança da época era o Charleston e devido aos seus movimentos 

frenéticos, os vestidos eram feitos em seda com braços e costas livres. Como 

as pernas já estavam à mostra, as meias calças eram em tons de bege para 

fazê-las parecer nuas. 

O modelo de mulher sensual dos anos 20 era caracterizado pela 

ausência de curvas, seios e quadris pequenos. O objeto de desejo dos homens 

eram os tornozelos. 
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Os anos 20 também foram anos de inovações tecnológicas, de 

modernização industrial, do rádio e cinema falado, onde começa a surgir o 

“american way of life”. 

A saúde nesse período era considerada precária e a média de vida baixa 

para os padrões atuais, isso gera a necessidade de uma aparência saudável 

levando a mulher a fazer uso do pó-de-arroz, do rouge e de outros cosméticos 

para manter a beleza da cútis e seguir o estilo da época. 

Atenta a essa necessidade, a publicidade de cosméticos dos anos 20 é 

composta por imagens de jovens moçoilas, sempre com um tom de requinte, 

aliada a um texto formulado através de palavras e expressões que reforçam a 

importância de uma pela bonita e saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Superior a todos pela sua coloração natural, 
firme e duradoura.” 
 
Produto: Rouge 
Marca: Lady 
Fonte: 50 anos de vida e propaganda brasileira 

“...a senhora que use constantemente o pó 
graseoso de mendel terá assegurado o êxito de seu 
próprio physico porque além de alomosear a sua 
cútis e mante-la em estado de permanente frescura 
e suavidade. Adiccionará aos seus naturais 
encantos os novos attractivos...” 
 
Produto: Pó 
Marca: Mendel 
Fonte: 50 anos de vida e propaganda brasileira 
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4.1.2. Anos 30 

 

Crises e revoluções. Foi assim que se deu início a década de 30, 

marcada por acontecimentos que balançaram a economia mundial, como a 

quebra da bolsa de Nova York, e a do país, mas que, contudo, não impediram 

o crescimento das cidades brasileiras e a classe média de ser bombardeada 

pela oferta de produtos cada vez mais variados. Há um crescente 

desenvolvimento da economia e em paralelo da publicidade. 

Os anos 30 também foram marcados pelo cinema sonoro, o que 

impulsionou a sétima arte, levando cada vez mais telespectadores para as 

salas de projeções, tornando-se o grande referencial de disseminação dos 

novos costumes e às mulheres a se espelharem nas divas holliwodianas.   

 O novo padrão de beleza da década de 30 é inspirado na atriz 

americana Greta Garbo, magra, bronzeada e esportiva. A sofisticação dos anos 

20 permanece com sobrancelhas e pálpebras bem marcadas com lápis e pó de 

arroz claro. 

 O corpo feminino voltou a ter curvas, mas sem muita ousadia, os 

vestidos deixavam as costas mais nuas e elas passaram a tomar o lugar dos 

tornozelos no desejo masculino. Diferente da década de 20, os seios voltaram 

a ser apreciados e as mulheres aderiram ao uso de sutiãs e cintas flexíveis 

para marcar mais as formas femininas sem perder o ar de natural. As pernas 

foram cobertas com saias mais longas e os cabelos começaram a crescer 

também. 

“Sem dúvida alguma na mulher, a par de uma 
excellente educação, deve haver uma epiderme 
sã.” 
 
Produto: Creme de cera 
Marca: Frank Lloyd 
Fonte: 50 anos de vida e propaganda brasileira 
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A presença do cinema no cotidiano das pessoas foi rapidamente 

absorvida pela publicidade, que passou a usar as estrelas e celebridades 

cinematográficas em seus anúncios. 

Para vender seus sabonetes a Gessy Lever contratou Bete Davis para 

“testemunhar” a favor do seu produto, associando o seu uso a beleza da pele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Anos 40 

 

A década de 40 foi marcada pela 2ª Grande Guerra, que provocou abalo 

no comércio e levou as pessoas a se voltarem para os conflitos bélicos da 

época. Até mesmo a moda se rendeu ao estilo militar de se vestir, com cortes 

mais retos e sóbrios. Os cabelos das mulheres estavam inda mais longos que 

os dos anos 30pois havia uma dificuldade em encontrar cabeleireiros, assim se 

usava os grampos para prendê-los e formar cachos.  

O clima militarista marcou os anúncios do período com expressões 

típicas como ‘fortaleza’, ‘black-out’ e ‘atacar’, como pode ser percebido no 

anúncio do batom Black Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este sabonete preserva a belleza da 
minha pele” 
 
“9 entre 10 estrellas de cinema, usam o 
sabonte Lever”. 
 
Produto: Sabonete 
Marca: Lever 
Fonte: 50 anos de vida e propaganda brasileira 

“Deixe suas rivais em “black-out” com Black 
Red!” 
 
Produto: Batom 
Marca: Black Red 
Fonte: 50 anos de vida e propaganda brasileira 
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A beleza continua sendo a palavra de ordem nos anúncios e o bem 

maior para as mulheres, que parecem ter como grande meta a conquista 

masculina. 

No anúncio da Helena Rubinstein o título e sub-título caracterizam bem  

as necessidades femininas destes anos: “Seduza e triunfe...Em todo o 

esplendor da sua beleza.” E continua a ser reforçado nas primeiras linhas do 

texto: “A beleza, em qualquer idade, é algo vital que se deve nutrir e cultivar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No inicio dos anos 40 a maquiagem era à base de produtos caseiros, já 

que o período era de certa escassez. Alguns fabricantes de batons, somente 

recarregavam as embalagens uma vez que o metal estava todo voltado para a 

indústria bélica.  

Os perigos da guerra e a morte prematura de jovens soldados parecem 

ter criado uma áurea mágica em torno da mocidade. Foi nesse período que 

chegaram ao mercado os cremes anti-rugas, acompanhados de perto, é claro, 

de anúncios com textos que seduziam as mulheres com as promessas de 

beleza eterna.  

 

4.1.4. Anos 50 

 

Com o término da 2ª Guerra Mundial o Brasil viveu um boom econômico 

atraindo diversas empresas estrangeiras (principalmente americanas). Nessa 

mesma época a publicidade brasileira estava cada vez mais profissionalizada e 

já contava com algumas escolas especializadas, como a Escola de 

“A beleza, em qualquer idade, é algo vital que se 
deve nutrir e cultivar. Faça deste ideal uma 
realidade dedicando ao seu trato alguns minutos 
por dia” 
 
Produto: Pó 
Marca: Helena Rubinstein 
Fonte: 50 anos de vida e propaganda brasileira 
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Propaganda do Museus de Arte Moderna de São Paulo, fundada em 27 de 

outubro de 1951. 

O Brasil tornou-se uma sociedade moderna e urbana por um lado, mas 

ainda injusta e desigual por outro, e a publicidade da época mostrava isso, 

sendo algumas vezes sofisticada e criativa e por vezes dirigida a um público 

que mal satisfazia suas necessidades básicas. 

As mudanças sociais eram muitas e isto era sentido nas manifestações 

políticas, nas ideologias e lutas de classe. Havia ainda um forte nacionalismo 

para evitar a apropriação do país pelas empresas estrangeiras que não 

cessavam de chegar. 

Mesmo com algumas transformações sociais, os anos 50 resgatam 

tradições e valores conservadores. Dessa forma, a mulher dessa época ainda 

se voltava para o cuidado do lar (foi nessa década que vários aparelhos 

eletrodomésticos foram criados), dos filhos e do marido, e isso tudo tendo que 

ser bela e bem cuidada e estar sempre atraente para o sexo oposto. 

Neste período as artes em geral ganharam cada vez mais espaço e 

público, foi a “Era de Ouro” do rádio, o cinema estava no auge e suas musas 

atrelavam sua beleza aos produtos que anunciavam. Os concursos de miss 

eram tradicionais e Marta Rocha, segundo lugar no Miss Universo, simbolizava 

a beleza da mulher brasileira. 

O padrão de beleza mundial era ditado pelos estilos de  ingênuo de  

Grace Kelly e chique de Audrey Hepburn, que se caracterizavam pela 

naturalidade e jovialidade, e o estilo sensual e fatal, como o das atrizes Rita 

Hayworth e Ava Gardner, como também o das pin-ups americanas, loiras e 

com seios fartos. Contudo, os maiores símbolos dos anos 50, e que talvez 

perdurem até hoje, foram Marilyn Monroe e Brigitte Bardot, que combinavam 

ingenuidade e sensualidade. 

A beleza continuava a reger o cotidiano feminino e a publicidade da 

época.  Depois do período de escassez de cosméticos, as coisas começaram a 

voltar ao normal e a beleza passou a ser um tema de vital importância gerando 

um clima de sofisticação e cuidados com a aparência. 

A maquiagem virou moda e a tendência era valorizar o olhar, levando a 

indústria de cosméticos a investir em sombras, rímel, lápis para os olhos e para 
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as sobrancelhas e delineador. Era primordial realçar a intensidade dos lábios e 

a palidez da pele buscando a perfeição.  

Empresas da Europa, como a Biotherm e Clarins lançaram produtos a 

base de plantas, criando uma nova tendência em fabricação de cosméticos. A 

publicidade da época faturou muito com isso, empresas como a Revlon, Helena 

Rubinstein, Elizabeth Arden e Estée Lauder, investiam bastante em peças 

publicitárias para divulgar seus produtos.  

Jane Russel, estrela das telas, consagrava o sabonete Lever em um 

anúncio cujo título se dava através de um diálogo entre a atriz e o ator Victor 

Mature. Ao ser elogiada como ‘adorável’, a atriz justifica-se pelo uso do 

sabonete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao finalizar o texto o anúncio destaca a expressão “mais econômico” no 

intuito de se aproximar das classes menos abastadas e assim expandir seu 

potencial de consumidores. 

Já o creme-pó da Coty apela para a beleza “instantânea” ao usar como 

título para o seu anúncio a frase: “cinco horas de beleza...em 30 segundos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Você é adorável! Eu uso Lever!” 
“siga, você também, o exemplo das 
estrelas.” 
 
Produto: Sabonete 
Marca: Lever 
Fonte: 50 anos de vida e propaganda brasileira 

“Cinco horas de beleze...em 30 segundos!” 
 
Produto: Creme pó compacto 
Marca: Coty 
Fonte: 50 anos de vida e propaganda brasileira 
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A linha de produtos Cashmere Bouquet apela para a sedução, o encanto 

feminino e a promessa da conquista do homem amado: “No lenço, no corpo, 

nos cabelos, transforma-se numa provocante fragrância que inspira romance.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5. Anos 60 

 

Enquanto o mundo vivia sob a tensão da Guerra Fria entre os Estados 

Unidos e a União Soviética, o Brasil estava em festa com a construção de 

Brasília e começando a ter suas estruturas políticas abaladas com os 

movimentos sindicais, estudantis e da juventude católica, todos considerados 

esquerdistas e comunistas. 

Acima de qualquer coisa, os anos 60 foram os anos da juventude. Filhos 

do chamado “baby boom”, a geração dos jovens da década de 60 vivia no auge 

da prosperidade financeira, em um clima de consumismo gerada no período de 

pós-guerra nos EUA. Mas nem só de consumo vivia essa juventude. 

Influenciados por idéias de liberdade, uma boa parcela começou a se opor à 

sociedade de consumo e a provocar mudanças de comportamento, como a 

contracultura, o pacifismo e o feminismo. 

O auge dos movimentos juvenis contestatórios se deu em 1968, 

tomando conta de diversas partes do mundo, contestando os sistemas de 

ensino, a cultura, a sexualidade, os costumes, a moral e a estética. Mas a 

grande questão era a liberdade, e para as mulheres em especial, essa 

“Mais encanto pra você...com Cashmere 
Bouquet!” 
“Amor! Sonho! Poesias! Romance! Tudo isto 
lhe inspira o sublime perfume de Cashmere 
Bouquet.” 
 
Produto: Perfume, Talco e creme 
Marca: Cashmere Bouquet 
Fonte: 50 anos de vida e propaganda brasileira 
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liberdade começava a se desenhar pela criação da pílula anticoncepcional e foi 

tomando forma na luta por igualdade de direitos, de trabalho e salário, de 

comportamento, entre outros. 

Ainda nessa época surgiu o Tropicalismo e a Jovem Guarda, o cinema 

brasileiro estava na moda com a realização da obra de Glauber Rocha Deus e 

o Diabo na Terra do Sol.  

O povo brasileiro, levado pela juventude, passou a ter uma maior 

participação política, atos institucionais foram criados, o Brasil entrou em um 

regime de ditadura, houve guerrilhas, lutas armadas, perseguições políticas e 

no mundo das artes alguns nomes fizeram história usando a música para 

protestar, como Chico Buarque e Geraldo Vandré.  

Muitas mudanças aconteceram, mas alguns costumes de décadas 

anteriores se mantiveram. A maioria das mulheres de classe média continuava 

comprometida com a beleza, ainda mais em um tempo onde as rugas pareciam 

chegar antecipadamente.  

A maquiagem continuava em alta e era produzida especialmente para o 

público jovem, os olhos continuavam sendo o foco, sempre bem marcados, já 

os lábios recebiam batons claros ou até mesmo branco. O que as 

consumidoras exigiam eram facilidade e praticidade no uso 

Um dos rostos mais marcantes da época era a modelo e atriz Twiggy, 

que era muito magra, usava os cabelos curtíssimos e cílios inferiores pintados 

com delineador. 

Para anunciar o creme de alface, o texto do anúncio fala em “cútis 

suave”, “frescor juvenil”, pele imaculada, expressões que parecem ter a 

capacidade de driblar, ou até parar as ações do tempo. 
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4.1.6. Anos 70 

 

O Brasil continuava passando por mudanças. Troca de moeda, formação 

de uma nova classe média, de novos hábitos culturais, onde o valor de uma 

obra de arte passou a ser medido por conceitos como “bestseller” e “sucesso 

de bilheteria”. Surgiu a Lycra e o Concorde, o cigarro estava na moda e 

iniciaram-se os grandes projetos brasileiros como a petroquímica, a 

hidroelétrica e a energia nuclear. O futebol era o esporte mais popular de todos 

os tempos, assim como também era popular o adoçante e a preocupação com 

uma estética corporal e uma beleza padrão feita por magras. 

 Mas antes de falar em beleza, vamos falar de comportamento. Os anos 

70 deram continuidade as mudanças comportamentais da década de 60, 

principalmente em relação aos jovens e as mulheres. 

A moda seguia as novas tendências de comportamento fazendo surgir o 

estilo hippie, os cabelos desalinhados, as estampas florais. 

Houve também mudança em relação à mulher e ao trabalho, muitas 

delas se renderam aos empregos combinados com licenças remuneradas, 

pensões de aposentadoria, promoções e engajaram-se no trabalho fora de 

casa. Contudo ainda ficaram com o peso dos cuidados da casa, dos filhos e do 

“Deixe sua pele respirar.” “Só assim você terá 
uma cútis suave, aparentando um vigo 
permanente...um frescor juvenil” 
 
Produto: Creme de alface 
Marca: Brilhante 
Fonte: 50 anos de vida e propaganda brasileira 
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marido, descobrindo as agruras da “dupla jornada”, a sobrecarga e o 

sentimento de culpa. 

Para poder continuar no mercado de trabalho, as mulheres reduziram o 

número de filhos, proporcionado pela pílula anticoncepcional, as feministas 

dessa época taxavam o trabalho doméstico como uma exploração das 

mulheres pelos homens como uma forma de manutenção do patriarcado.   

A partir de 1970, a juventude não só ganha força (que vem dos anos 60) 

como está na moda, levando a publicidade a ser elaborada de maneira a elevar 

a arte e a cultura. Mariângela Toaldo (2005) afirma que para Glória Kalil, 

consultora de moda e etiqueta social, os anos 60 fizeram do jovem a categoria 

mais desejada do mundo e então a moda passou a ser jovem, exibindo em 

desfiles e capas de revistas para mulheres acima dos 30, modelos de no 

máximo 20 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As promessas de juventude à jato se mostravam em frases como 

“ Moisture Secret pede 4 dias para rejuvenescer sua pele. Apenas 4.” A 

necessidade de seduzir o homem continuava presente. A aceitação de si 

através da aceitação do outro, sendo esse outro um homem, ainda tinha força 

no universo feminino, como se constata no texto do anúncio: “ Em apenas 4 

dias você vai poder ver, no espelho e nos olhos do homem que ama, que sua 

pele é outra...” 

 

4.1.7. Anos 80 

  

Tancredo Neves foi eleito, o povo se encheu de esperanças. Tancredo 

morreu antes da posse. Sarney lançou o Plano Cruzado, os preços foram 

congelados, surgiu uma nova moeda, mais zeros foram cortados. A classe 

“A nova linha Moisture Secret devolve a 
você a pele cheia de vida que brilhava em 
seu rosto há alguns anos atrás.” 
 
Produto: Creme rejuvenescedor 
Marca: Avon 
Fonte: 50 anos de vida e propaganda brasileira 
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média foi a mais afetada, perdeu o poder de compra, mas não se desfez dos 

hábitos vorazes de consumo. 

O rock nacional produziu novos talentos que foram ícones de toda uma 

geração: Paralamas do Sucesso, Titãs, Legião urbana e Barão vermelho. A 

juventude e os seus hábitos marcaram bem os anos 80 e a publicidade vive 

anos de agitação junto com o Brasil. 

A figura da mulher ganhou cada vez mais força nos anúncios, algumas 

vezes com apelo erótico, outras como símbolo de emancipação, reflexo dos 

movimentos das décadas de 60 e 70. 

Mais presente no mercado de trabalho, seja por desejo próprio ou por 

necessidade de auxílio nas despesas da família, as mulheres passam a ser 

cobradas não só em competência, mas também em boa aparência. Surgem 

cosméticos prometendo efeitos quase que milagrosos para manutenção da 

juventude. 

 

 

 

 

 

 

 

A grande maioria dos publicitários começou a questionar a imagem da 

mulher na propaganda assim como a de outras minorias como os negros. Era a 

publicidade mostrando sensibilidade às mudanças sociais, aos anseios de uma 

classe minoritária, mas como poder de consumo e de voz.  

 
4.1.8. Anos 90 
 

Na década de 90 os jovens foram às ruas protestar contra o então 

presidente Fernando Collor. O movimento ganhou o nome de “caras pintadas” 

e grande exposição na mídia. Mais tarde, o que havia começado com grande 

instabilidade econômica, se reverteu e o país viveu o crescimento do Plano 

Real e em seguida a criação de uma nova moeda com o mesmo nome. 

“Características de uma pele jovem: 
superfície hidratada e textura firme.” 
 
Produto: Colágeno 
Marca: Germaine Monteil 
Fonte: www.arquivodapropaganda.com.br 
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 A cultura brasileira passou a ser mais valorizada com o crescimento do 

cinema e o sucesso dos nossos músicos no exterior, assim como nossos 

estilistas no mundo da moda. 

O campo científico gerou grande polêmica com a clonagem da ovelha 

Dolly e o anúncio do projeto Genoma Humano. 

A toxína botulínica, ou Botox, como ficou mais conhecido, começa a ser 

utilizado na indústria cosmética para amenizar rugas de expressão. As 

aplicações são simples, mas entre os efeitos colaterais está a perda da 

expressão facial.  

A Natura lança, em 1992, o conceito mulher bonita de verdade para 

anunciar o seu produto anti-sinais Chronos. Uma nova prática discursiva 

parece despontar na publicidade de cosméticos femininos. 
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5. PAPO DE MULHER 

Neste capítulo tratamos das análises das peças que compõem o nosso 

corpus. Ele é composto por anúncios para o produto Chronus da marca Natura  

(desde 1992 até 2007) e por anúncios para produtos diversos da marca Dove 

separados por diferentes campanhas (marcas da pele, curvas de verdade, o sol 

nasceu pra todas e verão sem vergonha). 

O procedimento de análise apóia-se na Análise do Discurso Francesa 

com destaque para os estudos de Foucault e Maingueneau. 

O capitulo está dividido em tópicos e temos como ponto de partida a 

análise dos anúncios da Natura e posteriormente os da Dove. 

Iniciamos a análise da Natura a partir da identificação de 3 estratégias 

discursivas diferenciadas como base de estruturação dos anúncios, passamos 

para análise do que chamamos de anúncio fundador (o primeiro que traz o 

enunciado “mulher bonita de verdade”), em seguida verificamos a relação 

interdiscursiva entre Natura e outros discursos, ilustrando esta análise com 

vários anúncios do Chronos. 

 A análise da Dove é dividida por campanhas e vai sendo costurada ao 

longo do capítulo em comparação com a análise da Natura com o intuito de 

mostrarmos as estratégias discursivas de ambas levando em consideração 

seus pontos de interseção e afastamento bem como seus efeitos de sentido. 

 Numa perspectiva foucaultiana as indagações que nos serviram como 

base para o trabalho de análise foram as seguintes: “que visibilidades são 

ativadas pelos enunciados presentes nos anúncios?”, “quais são as posições 

de sujeito que se criam com esses enunciados?”, “que vontade de verdade 

está na origem de tais enunciados?”. Esperamos mostrar alguns caminhos 

possíveis de resposta no decorrer deste capítulo. 

 

5.1. Práticas discursivas da Natura  

 

Do ponto de vista metodológico, não analisamos uma a uma as 26 

publicidades da Natura que compõem o corpus desta pesquisa. Como a maior 

parte das peças reproduz as mesmas estratégias discursivas, os anúncios são 

comentados à medida que avançamos na análise de cada uma das estratégias, 

quais sejam: 
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• uso de imagens de mulheres comuns como garotas-propaganda  

• inserção do discurso científico  

• presença do discurso conceitual sobre a mulher bonita de 

verdade 

 

É importante ressaltar que dependendo da natureza do anúncio, 

promocional ou institucional11, cada um dos aspectos apontado acima ganha 

peso maior ou menor.  Vale salientar que a relação aqui não é dicotômica (isto 

é, se estão presentes aspectos institucionais estão ausentes os promocionais), 

mas de ênfase (os dois aspectos podem estar presentes, mas um poderá ter 

mais força do que o outro).  

A tabela1 , apresentada na Introdução deste trabalho12, mostra que as 

peças publicitárias que compõe o corpus da Natura dividem-se tanto em 

institucionais como promocionais13. No caso das publicidades institucionais (em 

número de 10), a Natura fala sobre seus valores e da relação da mulher com a 

beleza e com os padrões estéticos midiáticos. Nas peças promocionais 

(também em número de 10), o foco são as características técnicas do produto 

Chronos, sua composição, ação e eficácia. 

A partir de agora comentaremos individualmente os aspectos discursivos 

descritos acima.  

 

5.1.1. Mulheres comuns como garotas-propaganda 

 

A Natura não estampa nos anúncios do Chronus as tradicionais imagens 

de modelos e atrizes que simbolizam o padrão estético de beleza. Neste lugar 

aparecem os rostos de mulheres comuns, desconhecidas. Assim, a empresa 

busca estabelecer uma relação mais próxima entre a mulher que anuncia o 

produto e quem o consome. Essa estratégia produz um efeito de identificação 

entre os valores da empresa e os da consumidora, fazendo com que a 

                                                 
11  Sabemos que um anúncio publicitário atua em duas grandes esferas: promocional e 
institucional. Na esfera promocional, temos como foco do anúncio o produto em si, já na 
institucional a atenção se volta para os conceitos e valores que a marca quer passar para os 
seus consumidores.  
12 V. página 17 
13 Lembrando mais uma vez que a relação aqui não é dicotômica, mas de ênfase. 



 

 

81 

leitora/consumidora se enxergue na protagonista do anúncio, identifique-se 

com ela e sinta-se atraída a experimentar o produto anunciado. 

No exemplo 1 abaixo, ao indicar as profissões de suas garotas-

propaganda, a Natura deixa claro que elas não pertencem ao mundo da 

publicidade, não são modelos profissionais, e como tais, pagas para anunciar 

um produto. Se estão ali é porque querem dar o testemunho de que usam e 

aprovam o Chronus e, mais ainda, o indicam para outras mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defendemos que nos anúncios da Natura, o uso de imagens de 

mulheres comuns funciona como uma espécie de depoimento, de testemunho 

destas mulheres em relação ao produto, atestando sua eficácia. Comumente, o 

relato de experiências é aceito como algo verdadeiro, pois, é a pessoa que 

viveu determinada situação quem fala e avalia o acontecimento; no caso dos 

anúncios em análise este relato pode atestar a validade ou falsidade dos 

efeitos do Chronos. Alguns anúncios, além da imagem da mulher comum, 

explicitam verbalmente este testemunho através do uso do discurso direto 

marcado pela presença tipográfica das aspas, como mostra o exemplo 2: 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

“Eu nunca menti minha idade. Pra quê?  
A quem vou estar enganando? A mim??  
Eu tenho orgulho da idade que tenho”. 

EXEMPLO 1 

EXEMPLO 2 

“Denise Frejes, 35, jornalista “, 
“Zoraide de Souza, 32, operadora 
de telemarketing”, “Zilah 
Masangão, 67, universitária”, 
“Cecília Freitas, 44, produtora”, 
“Valentina Diez Adm, 51, artista 
plástica.” 
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 Como veremos adiante de maneira mais detalhada, para a Natura a 

mulher bonita de verdade não cabe em padrões de beleza. Com o intuito de 

reafirmar este conceito, as garotas-propaganda de seus anúncios têm 

diferentes idades, etnias e profissões. Esta é uma forma de a empresa, ao 

mesmo tempo em que tenta expandir o seu público-alvo, ressaltar o conceito 

de diversidade e respeito às diferenças, mostrando que a mulher bonita de 

verdade não se encaixa em um modelo único. 

Nesse contexto é recorrente, a cena enunciativa14 em que mulheres de 

diferentes faixas etárias, ocupação profissional e características estéticas, 

aparecem reunidas. Nesses casos, a imagem corrobora o discurso da 

diversidade e da harmonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra cena constante é o estilo portrait, com uma única mulher 

ocupando o espaço do anúncio, estratégia enunciativa que se associa ao 

princípio do respeito à individualidade.  

  

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
14 A noção de cena é constantemente utilizada para se referir à maneira pela qual o discurso 
constrói uma representação de sua própria situação de enunciação. (Maingueneu, 2000, p. 20) 

EXEMPLO 3 

EXEMPLO 4 
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Sozinhas ou em grupos, as imagens das mulheres têm sempre um quê 

de informalidade e descontração, hora estão conversando, ora estão 

comemorando uma nova idade, ora estão sendo apresentadas como as 

“modelos da Natura”. Todas elas têm em comum o ar de satisfação e bem 

estar, estão sempre sorrindo, porque é justamente sorrindo que podem mostrar 

suas marcas de expressão - e expressividade é uma palavra-chave no discurso 

da Natura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. O discurso científico 

 

Nos primórdios da publicidade os anúncios prometiam verdadeiros 

milagres, não havia pudores em exagerar a ação do produto ou serviço ou 

mesmo mentir. As falsas promessas só eram percebidas após o uso. Com as 

mudanças nas práticas sociais não só o consumidor passou a ser mais 

exigente como o próprio mercado criou mecanismos para coibir a veiculação de 

publicidades enganosas através da criação de órgãos como o Conselho de 

Auto-regulamentação da Propaganda (CONAR)15. 

                                                 
15

 Vale ressaltar que o Conar não atua sozinho, o consumidor pode fazer denúncias que serão 
investigadas pelo órgão. Com relação à publicidade honesta e de apresentação verdadeira o 
Conar diz o seguinte: SEÇÃO 3 – HONESTIDADE, Artigo 23 - Os anúncios devem ser 
realizados de forma a não abusar da confiança do consumidor, não explorar sua falta de 
experiência ou de conhecimento e não se beneficiar de sua credulidade. SEÇÃO 5 - 
APRESENTAÇÃO VERDADEIRA, Artigo 27 - O anúncio deve conter uma apresentação 
verdadeira do produto oferecido, conforme disposto nos artigos seguintes desta Seção, onde 
estão enumerados alguns aspectos que merecem especial atenção. § 1º - Descrições No 
anúncio, todas as descrições, alegações e comparações que se relacionem com fatos ou 
dados objetivos devem ser comprobatórias, cabendo aos Anunciantes e Agências fornecer as 
comprovações, quando solicitadas. § 2º - Alegações O anúncio não deverá conter informação 
de texto ou apresentação visual que direta ou indiretamente, por implicação, omissão, exagero 

EXEMPLO 5 
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Na publicidade do Chronos o uso de termos científicos, gráficos e 

tabelas para apresentar e descrever seus componentes químicos e modo de 

ação funciona como uma garantia de que aquilo que se fala sobre o produto é 

verdadeiro, além de constituir uma importante estratégia de persuasão, 

imprimindo credibilidade ao produto e dando uma sensação de segurança a 

consumidora. 

Isto se deve ao fato de, na nossa sociedade, o discurso científico gozar 

de prestígio e funcionar como espelho da verdade. A palavra especializada 

baliza o que está sendo dito e impede qualquer contestação. No imaginário 

coletivo, o cientista ainda é o profissional de bata branca que imerso em 

fórmulas e tubos de ensaio descobre o funcionamento exato das coisas e 

assim chega a “verdade” e essa verdade é indiscutível. 

Como já referido, o discurso científico ganha maior peso nos anúncios 

da Natura quando esta informa as consumidoras inovações do produto. Nesses 

casos, o detalhamento científico surge de forma bastante marcada do ponto de 

vista espacial. Nos anúncios com mais de uma página, costuma-se destinar 

uma página inteira aos dados técnico-científicos que esclarecem quais são os 

princípios ativos que compõem o produto, a forma como eles agem na pele e 

os resultados obtidos em pesquisas de laboratório.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               

ou ambigüidade, leve o Consumidor a engano quanto ao produto anunciado, quanto ao 
Anunciante ou seus concorrentes, nem tampouco quanto à: a. natureza do produto (natural ou 
artificial); b. procedência (nacional ou estrangeira); c. composição; d. finalidade. 8º - Informação 
Científica O anúncio só utilizará informação científica pertinente e defensável, expressa de 
forma clara até para leigos. § 9º - Testemunhais a. O anúncio abrigará apenas depoimentos 
personalizados e genuínos, ligados à experiência passada ou presente de quem presta o 
depoimento, ou daquele a quem o depoente personificar; b. o testemunho utilizado deve ser 
sempre comprovável. 

“A vitamina C estimula a 
síntese de colágeno, as 
principais fibras 
responsáveis por manter a 
pele sempre firme 
 

EXEMPLO 6  
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No caso do Chronos, para cada princípio ativo adicionado ao produto ou 

mudança na sua fórmula, um novo anúncio é criado. O efeito de tal estratégia 

sob a consumidora é mostrar a preocupação da empresa em sempre evoluir 

junto com as necessidades de seu público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem sempre o discurso científico vem cercado de palavras técnicas ou 

fórmulas científicas, ele pode estar implícito num texto de caráter mais 

institucional, mas a intenção da empresa continua ser a de mostrar a sua busca 

constante pelo aprimoramento dos seus produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A vitamina C pura aumenta 
a firmeza da pele 
A vitamina A pura amplia a 
ação anti-sinais. 
E a vitamina E pura, 
combinada a filtros solares 
e agentes de hidratação, 
aumenta a proteção da 
pele”. 
 

Acreditamos que a busca 
permanente de aperfeiçoamento 
é que promove o 
desenvolvimento das pessoas, 
das organizações e da 
sociedade. 
 
Ao investir continuamente em 
pesquisa, seja nos laboratórios 
Natura, seja através de 
intercâmbios com outros centros 
de excelência no Brasil e no 
Exterior, estamos aprimorando e 
ajudando a ampliar os limites da 
tecnologia e de tudo que ela 
pode fazer por nós. 
 

EXEMPLO 8  

EXEMPLO 7  
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5.1.3. O conceito da “mulher bonita de verdade” 

 

Como vimos anteriormente, ao longo do tempo as mulheres foram 

vítimas de várias formas de coerção e submissão. O discurso religioso as 

obrigava a carregar consigo a culpa e o castigo pelo pecado de Eva. O 

discurso patriarcal as deixou sob o julgo dos pais e posteriormente dos maridos. 

O discurso machista as encurralou entre as paredes do lar, não lhes permitindo 

o acesso ao conhecimento e ao trabalho fora do espaço doméstico. 

Derrubadas várias dessas barreiras através de acontecimentos de grande 

relevância social, como o sufragismo e o feminismo, foi a vez do discurso da 

beleza ganhar força. Atualmente, quem cumpre o papel de cama de Procusto 

impondo padrões e modelos de perfeição é a mídia. 

Apesar de buscar incessantemente atingir este padrão de beleza, a 

mulher comum termina se cansando e se frustrando por nunca atingir a 

“perfeição” estampada nas capas de revistas, nos comerciais, nas novelas. 

Sente-se sempre em desvantagem em relação à super-mulher da mídia e hoje 

parece começar a caminhar em sentido contrário, buscando alguém que não a 

julgue nem tente fazê-la ser o que não é e o que não pode ser.   

O discurso16  da empresa de cosméticos Natura foi sendo construído 

justamente na contramão da tirania do padrão de beleza imposto pela mídia. Já 

em seu primeiro anúncio, publicado em 1976, estava presente o alerta sobre as 

falsas promessas da indústria de cosmético. Assim, a Natura passou a 

construir o campo discursivo17 do seu dizer desvalorizando o campo discursivo 

                                                 
16  Entendemos por “discurso”: “uma dispersão de textos cujo modo de inscrição histórica 
permite definir como um espaço de regularidades enunciativas” (Maingueneau, 2005, p.15), 
“Um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que 
definiram, em uma dada época, e para uma área social, econômica, geográfica ou lingüística 
dada, as condições de exercício da função enunciativa.” (Foucault, 2005, p.133) 
17 Maingueneau (2005, p.35-37) substitui o termo “interdiscurso” pela tríade: universo discursivo, 
campo discursivo e espaço discursivo. Ele chama de “universo discursivo” ao conjunto de 
formações discursivas de todos os tipos que interagem numa conjuntura dada. Alerta ainda que 
o universo discursivo, mesmo que não possa ser apreendido em sua globalidade, representa 
necessariamente um conjunto finito. Na visão de Maingueneau este conceito é de pouca 
utilidade para o analista, definindo apenas o horizonte a partir do qual serão construídos 
domínios susceptíveis de ser estudados, os “campos discursivos” Por este último termo, 
entende um conjunto de formações discursivas que se encontram em concorrência, delimitam-
se reciprocamente em uma região determinada do universo discursivo. “Concorrência” deve ser 
entendida da maneira mais ampla; inclui tanto o confronto aberto, quanto a aliança, a 
neutralidade aparente etc... entre discursos que possuem a mesma função social e divergem 
sobre o modo pelo qual ela deve ser preenchida. É-se então conduzido a isolar, no campo, 
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de seus opositores, ou seja, das empresas concorrentes. Para tanto, ela leva a 

leitora do anúncio a crer que algumas dessas empresas agem de forma não 

confiável, desqualificando suas práticas sociais e discursivas (“Natureza, um 

tema fascinante para anúncios de cosméticos, mas cuidado.”, “No Brasil, a 

mulher de espírito mais crítico já se mostra pouco sensível às maravilhas que 

lhes são prometidas pela publicidade de cosméticos”). Interessante observar 

que a identidade discursiva da Natura é construída a partir de um lugar que se 

mostra oposto à suposta posição enunciativa18 do Outro, numa operação do 

tipo: “a Natura não faz o que as outras fazem”. Isso nos mostra que o discurso 

da Natura só pode ser apreendido a partir do interdiscurso, o que evidencia o 

primado do interdiscurso sobre o discurso sustentado pela Análise do Discurso, 

em que uma Formação Discursiva (FD)19 não define somente um universo de 

sentido próprio, ela define igualmente seu modo de coexistência com outros 

discursos. Falar que o interdiscurso tem precedência sobre o discurso significa 

propor que a unidade de análise pertinente não é o discurso, mas um espaço 

de trocas entre vários discursos. 

 

Em termos de gênese [do discurso], isso significa que esses 
últimos [os discursos] não se constituem independentemente uns 
dos outros, para serem, em seguida, postos em relação, mas 
que eles se formam de maneira regulada no interior de um 
interdiscurso. Seria a relação interdiscursiva, pois, que 
estruturaria a identidade. (MAINGUENEAU, 2005, p 21) 

 

Mais adiante veremos como o discurso da Natura vai sendo construído 

em função da desvalorização do comportamento da mulher que ela supõe ser a 

consumidora ideal de suas concorrentes. Ao rebaixar esta mulher, ela constrói 

não apenas seu discurso, mas uma nova identidade de mulher. Isso corrobora 

                                                                                                                                               

espaços discursivos, subconjuntos de formações discursivas que o analista julga relevante para 
seu propósito colocar em relação. 
18

 Termo empregado com dois valores: ato pelo qual uma formação discursiva posiciona-se em 
um campo discursivo, emerge, marcando sua identidade com relação a outra; a própria 
formação discursiva, considerada como identidade num interdiscurso. Esses dois valores são 
inseparáveis, na medida em que a primazia do interdiscurso implica que a identidade de uma 
formação discursiva seja um processo de constante redefinição de suas relações com as 
outras formações discursivas. (Maingueneau, 2000, p. 110) 
19

 “No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante 
sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os 
conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, 
posições e funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma 
formação discursiva” (Foucault, 2005, p. 43) 
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o que fala Foucault em As palavras e as coisas “Se a linguagem exprime, não o 

faz na medida em que imite e reduplique as coisas, mas na medida em que 

manifesta e traduz o querer fundamental daqueles que falam” (1992, p. 306), 

ou mais precisamente em Arqueologia do saber “os discursos formam 

sistematicamente os objetos de que falam” (2005,p. 55).  

 

5.1.3. 1. O anúncio fundador 

É na campanha de lançamento do Chronus que a Natura usa pela 

primeira vez o enunciado “mulher bonita de verdade”, buscando definir quem é 

e como seria esta mulher. Neste momento o que é importante para a empresa 

é divulgar o seu conceito e os seus valores para atrair a atenção das 

consumidoras. O conceito da mulher bonita de verdade toma toda uma página 

do anúncio, ficando as informações sobre o produto e o funcionamento do 

sistema de vendas através de consultoras distribuídos nas duas páginas 

subseqüentes como informação secundária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLO 9  
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O enunciado “mulher bonita de verdade” aparece cinco vezes ao longo 

do texto destacado em cor vermelha e fonte tipo bold (letra mais encorpada).  É 

importante chamar atenção que cada nova inserção do termo não é uma mera 

repetição do já dito, pois cada retomada, ao mesmo tempo em que traz algo já 

conhecido, também apresenta algo novo, fazendo o conceito progredir, 

formando uma rede conceitual sobre o que é ser uma “mulher bonita de 

verdade”.20 

Além da repetição da expressão “mulher bonita de verdade”, a divisão 

do texto em cinco blocos remete tanto a estrutura de um poema quanto a letra 

de uma música. Poemas e músicas, em virtude da métrica, rima, ritmo e 

sonoridade, são de fácil memorização. Ao tratar o texto do anúncio como uma 

obra literária ou musical, a Natura lhe confere estas características. Essa 

escolha também objetiva provocar uma assimilação mais rápida e eficiente por 

parte do leitor do conceito anunciado. 

A utilização do presente indicativo, por sua vez, imprime ao anúncio um 

caráter atemporal, podendo este ser lido como atual mais de dez anos após 

sua veiculação - e nada mais pertinente já que a temática de seu produto tem a 

ver com tempo e idade.  

Após o trecho de caráter mais emocional do anúncio surge o que 

Aristóteles chama de provas na arte retórica, ou seja, os argumentos de caráter 

mais racional sobre aquilo que se anuncia. Então, na 2ª página, apresentam-se 

as embalagens do produto e as explicações técnicas sobre seu uso.  

O anúncio estampa como marca d’água os números 30, 45 e 60 

indicando, respectivamente, a juventude, a maturidade e a terceira idade, bem 

como, a ação diferenciada do produto em cada uma dessas diferentes faixas 

etárias (“A mulher bonita de verdade está sempre crescendo, aos 30, aos 40 

aos 60”). Embora não nos traga dificuldades, a leitura que fazemos dos 

números 30, 45 e 60 indicando diferentes faixas etárias não é uma relação 

óbvia, mas fruto de operações cognitivas que têm por base convenções 

culturais em que a idade é uma medida de tempo contada em anos e, no 

                                                 
20 Vale lembrar que no campo publicitário o uso da repetição é uma técnica muito comum para 
lançamento de marcas ou novos produtos, pois ela permite uma assimilação mais rápida da 
mensagem. 
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contexto de um anúncio de produto anti-envelhecimento, é esperado que se 

faça a associação entre números e idades.  

Na 3ª página está a justificativa pela opção de vendas através de 

consultoras, trazendo mais uma vez os números 30, 45 e 60 em marca d´água, 

além da marca Natura e da imagem de vários produtos da linha Chronos. 

Para entender quais os efeitos de sentido que o enunciado “mulher 

bonita de verdade” instaura é necessário voltar um pouco no tempo. Quando, 

em 1940, Simone de Beauvoir escreve O Segundo sexo, discutindo as raízes 

culturais da desigualdade entre os gêneros, imperava no Brasil a cultura 

patriarcal, mas a semente de uma nova mulher, mais dona de si, ciente de 

seus direitos e vontades, já estava sendo germinada. Do ponto de vista 

econômico, o nacionalismo promovido por Getúlio Vargas impulsionava o 

crescimento do país. O salário mínimo era criado e com ele o trabalhador 

conquistou mais direitos e aumentou seu poder de consumo. O rádio, paixão 

nacional desde o começo do século, tornava-se um dos mais importantes 

veículos de comunicação influenciando bastante a música brasileira, sendo um 

dos responsáveis por fazer o samba descer do morro e ser valorizado por 

outras camadas sociais.  

Inspirados na empregada doméstica da artista Aracy de Almeida, os 

compositores Mário Lago e Ataulfo Alves criaram a música Ai, que saudades 

da Amélia21:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Ai que saudades da Amélia tem letra de Mário Lago e melodia de Ataulfo Alves. A canção foi 
gravada pelo próprio Ataulfo, pois nenhum dos grandes cantores da época aceitou gravá-la. 
Segundo Mário Lago, "Amélia nasceu de uma brincadeira de Almeidinha, irmão de Araci de 
Almeida, que sempre que se falava em mulher costumava brincar - 'Qual nada, Amélia é que 
era mulher de verdade. Lavava, passava, cozinhava ....". Mario Lago achou aquela frase 
original e vislumbrou ali um bom motivo para um samba. Na realidade, Amélia era uma 
lavadeira que servia à família de Almeidinha, mulher lutadora, que sustentava nove filhos. 
Fonte: http://www.paixaoeromance.com/40decada/amelia41/hamelia.htm 

Nunca vi fazer tanta exigência 
Nem fazer o que você me faz 
Você não sabe o que é consciência 
Nem vê que eu sou um pobre rapaz 
Você só pensa em luxo e riqueza 
Tudo o que você vê, você quer 
Ai, meu Deus, que saudade da Amélia 
Aquilo sim é que era mulher 
Às vezes passava fome ao meu lado 
E achava bonito não ter o que comer 
Quando me via contrariado 
Dizia: "Meu filho, o que se há de fazer!” 
Amélia não tinha a menor vaidade 
Amélia é que era mulher de verdade 
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Em tempos onde já pairava no país uma atmosfera pré-feminista, Mário 

Lago acabou com a pecha de machista por dar à Amélia o perfil de uma mulher 

submissa, passiva, sem vontade e sem vaidade. Mas é justamente este tipo de 

mulher que a letra da música considera a “mulher de verdade” em contraponto 

a uma outra que faz tantas exigências, só pensa em luxo e riqueza e tudo o 

que vê quer22. Mesmo causando o repúdio das feministas, a canção caiu no 

gosto popular e se tornou um dos sambas mais conhecidos no país até hoje. O 

conceito de Amélia como “mulher de verdade” passou a integrar o repertório 

social da época perpetuando-se até a atualidade. O nome Amélia, inclusive, 

virou verbete de dicionário, sendo descrito no Aurélio 23  como sinônimo de 

"mulher amorosa, passiva e serviçal".  Nos anos 40, a definição de Amélia 

como a “mulher de verdade” pode ter sido aceita com certa naturalidade por 

uma parcela da população, mas a letra da canção também mostra que uma 

outra mulher, contrária à Amélia, já despontava no cenário social da época.  

50 anos após a Amélia ter se tornado a definição do que era ser uma 

mulher de verdade, a empresa brasileira de cosméticos Natura imprime novos 

sentidos a expressão “mulher de verdade” ao lançar o Chronus. Em 1990, as 

condições históricas de produção do discurso eram bastante diferentes daquela 

da época de criação da música Ai, que saudades da Amélia. A mulher não 

ocupava mais um lugar de submissão em relação ao homem. Passou a ter uma 

vida sexual, social, profissional e econômica ativa, consolidando espaços e 

conquistando poder. Seu grau de escolaridade aumentou e, apesar das altas 

taxas de desemprego no país, sua participação no mercado de trabalho 

cresceu. Dessa maneira, o enunciado “mulher de verdade” já não poderia ter 

os mesmos efeitos de sentido da época da Amélia. 

Embora não retome literalmente o enunciado “mulher de verdade” do 

samba, já que há o acréscimo do item lexical “bonita” ao enunciado fundador24, 

                                                 
22 Nesse trecho, através da figura feminina antagônica a Amélia, a música reflete o cenário do 
crescimento econômico pelo qual o país passava na Era Vargas e o aumento no consumo.  
23

 Amélia. [Do antr. Amélia, do samba homônimo de autoria de Ataulfo Alves e Mário Lago.] S. 
f. Brás. Pop. Mulher que aceita toda sorte de privações e/ou vexames sem reclama, por amor 
ao seu homem. 
24 “Um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido podem esgotar. 
Trata-se de um acontecimento estranho, por certo: inicialmente porque está ligado, de um lado, 
a um gesto de escrita ou à articulação de uma palavra, mas, por outro lado, abre para si 
mesmo uma existência remanescente no campo de uma memória, ou na materialidade dos 
manuscritos, dos livros e de qualquer forma de registro; em seguida, porque é único como todo 
acontecimento, mas está aberto à repetição, à transformação, à reativação, finalmente, porque 
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o anúncio da Natura insere-se numa rede de memória25 que remete à música. 

Neste contexto, a estratégia utilizada pela empresa é retomar um discurso forte 

dando-lhe um novo efeito de sentido, resignificando-o. Transcrevemos abaixo o 

texto que traz a definição do que é ser uma mulher bonita de verdade presente 

no anúncio de lançamento do Chronus. Só a partir da análise deste texto 

podemos entender como operam as ressignificações de sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando o anúncio da Natura ativa a rede de memória aludindo ao 

enunciado “mulher de verdade” da música de Mário Lago e Ataulfo Alves, 

retoma não só a imagem da Amélia como também seu avesso, ou seja, a 

imagem da mulher que na música figura como a rival da Amélia. Isto porque a 

identidade discursiva da protagonista Amélia é construída como espelho 

                                                                                                                                               

está ligado não apenas a situações que o provocam, e a conseqüências por ele ocasionadas, 
mas, ao mesmo tempo, e segundo uma modalidade inteiramente diferente, a enunciados que o 
precedem e o seguem.” (FOUCAULT, 2005, p.31) 
25 Uma formação discursiva é tomada em uma dupla memória. Ela constrói para si uma 
memória externa colocando-se na filiação de formações discursivas anteriores. Ao longo do 
tempo ela cria também uma memória interna (com os enunciados produzidos antes, no interior 
da mesma formação discursiva). (MAINGUENEAU, 2000, p. 96-97) 

A mulher bonita de verdade não cabe em 
padrões de beleza ou ideais de perfeição.  
Podem até dizer o contrário mas ela 
conhece seus limites e imperfeições. 
A mulher bonita de verdade está sempre 
crescendo, aos 30, aos 40, aos 60.  
O que vale para ela é beleza física também, 
e não apenas. 
Ela quer parecer bem e estar bem. 
A mulher bonita de verdade explora a sua 
natureza com graça e sabedoria. 
Sabe escolher o que o mundo e a tecnologia 
oferecem, sem se agredir. 
Quando e ela ri e fica séria é de verdade, 
mesmo que isso venha a causar rugas com 
o tempo. 
A mulher bonita de verdade não tem idade, 
tem vida. Ela vive o seu tempo e muda com 
ele. 
Inspirada na mulher bonita de verdade, a 
Natura lança um sistema de tratamento que 
não é anti-tempo, nem anti-idade: 
 

EXEMPLO 10 
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invertido de sua antagonista, em que a primeira ocupa na história relatada um 

papel passivo, submisso, sem voz, e a segunda uma posição ativa. 

Há uma rede de relações que se instaura entre três personagens: a 

mulher bonita de verdade da Natura, a protagonista da música Ai, que 

saudades da Amélia e a antagonista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a protagonista da música era considerada mulher de verdade por não 

ter vaidade alguma (“Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade”), a “mulher bonita de verdade” da Natura 

não é desprovida de vaidade, de vontade. Assim, a mulher da Natura se 

distancia da Amélia e se aproxima da antagonista da música. Quando a Natura 

afirma que a mulher bonita de verdade não se submete aos padrões de beleza 

(“Não cabe em padrões de beleza ou ideais de perfeição”), continua a 

aproximá-la da antagonista de Ai, que saudades da Amélia, pois esta também 

não era de submeter; só que no caso desta última a submissão em foco diz 

respeito ao julgo masculino na relação homem X mulher, no caso da primeira, 

aos padrões de beleza impostos pela mídia. A “mulher bonita de verdade” que 

o anúncio fala não é a mulher da mídia (do reino da fantasia, do faz de conta, 

das publicidades, filmes e novelas), sempre em busca da conquista do padrão 

de beleza, mas também não é a mulher de verdade da música Ai que 

saudades da Amélia, totalmente desprovida de vaidade. A “mulher bonita de 

verdade” da Natura seria o equilíbrio entra a Amélia e a sua antagonista. 

Deixamos agora a questão da intertextualidade26 com a música Ai que 

saudades da Amélia um pouco de lado e falemos da importância da relação 

                                                 
26 Envia tanto a uma propriedade constitutiva de todo texto, como ao conjunto das relações 
explícitas ou implícitas que um texto mantém com outros textos. (MAINGUENEAU, 2000, p. 87) 
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entre vaidade, padrão de beleza (midiático) e envelhecimento no anúncio 

fundador do Chronos27. 

Por se tratar de um produto estético que busca retardar a ação do tempo 

sob a pele, o Chronus (como qualquer outro produto da mesma natureza) 

naturalmente vincula-se à questão da vaidade feminina. De certo, o anúncio 

não nega os benefícios estéticos do Chronos - aliás, sua razão de ser - nem 

tão pouco a relação entre suas consumidoras e a beleza, mas o faz de forma 

responsável, sem imposições, sabendo que sua consumidora busca mais que 

estética (“O que vale para ela é beleza física também, e não apenas”). Desta 

forma, o anúncio mostra que a mulher da Natura tem uma maneira particular de 

se relacionar com a vaidade e os padrões de beleza de sua época (“A mulher 

bonita de verdade explora a sua natureza com graça e sabedoria”).  

A promessa básica de comunicação é a satisfação pessoal da 

consumidora, o seu “bem estar bem”28 consigo mesma, com sua aparência e 

idade, seja ela qual for. Essa estratégia persuasiva invoca sentimentos e 

desejos de natureza muita mais psicológica e emocional do que física. É o 

discurso do estar bem por dentro para refletir esse estado de espírito por fora, 

e não o contrário, tão comum ao segmento de cosméticos. O jogo entre os 

verbos “parecer” e “estar” (“Ela quer parecer bem e estar bem”) indica essa 

preocupação da Natura em mostrar que o emocional (estar) é o verdadeiro 

suporte para a beleza física (parecer). Neste ponto há uma crítica às mulheres 

que vivem em função de uma estética perfeita e não vêem limites para 

intervenções em seus rostos e corpos. Para essas mulheres a Natura mostra 

como pensa a mulher bonita de verdade: “Podem até dizer o contrário, mas ela 

conhece os seus limite, sabe das suas imperfeições” “Sabe escolher o que o 

mundo e a tecnologia oferecem, sem se agredir”. 

Ao invés de seguir a idéia de que a beleza está em parecer sempre mais 

jovem, seguindo o padrão estético que comumente se encontra na mídia, a 

Natura fala em diversidade e em harmonia com o tempo.  

Uma vez que busca fugir dos estereótipos, o anúncio de lançamento do 

Chronos abre mão do uso de imagens femininas reforçando o discurso que a 

                                                 
27  Tal relação entre vaidade, padrão de beleza e envelhecimento norteia não apenas a 
construção discursiva deste primeiro anúncio, mas todas as demais campanhas publicitárias da 
Natura. 
28 Slogan da campanha da Natura em 2000. 



 

 

95 

mulher bonita de verdade “não cabe em padrões de beleza”. E na ausência de 

uma imagem feminina cabe à leitora/leitor criar sua própria imagem do que 

seria a mulher bonita de verdade. 

Como dito anteriormente, a questão do envelhecimento e da vaidade 

constitui alguns dos motivadores centrais da criação de um produto como o 

Chronus, servindo também como importantes topos discursivos da campanha 

publicitária de seu lançamento.  

Sabemos que em geral há duas maneiras de se perceber a velhice na 

nossa sociedade, uma negativa e outra positiva29. Quem fala do primeiro ponto 

de vista ressalta questões relativas ao desgaste do corpo, perdas neurológicas, 

diminuição da capacidade física, do poder de sedução, da vitalidade sexual, da 

memória. Quem fala do segundo ponto de vista valoriza aspectos de caráter 

mais subjetivo, como maturidade, tolerância, tranqüilidade, experiência de vida. 

Nesse contexto, envelhecer é aprender a lidar com as limitações do corpo sem 

perder a capacidade de sonhar, de desejar, de realizar. É nessa segunda forma 

de percepção da velhice que se baseia a comunicação da Natura. Com o 

conceito “mulher bonita de verdade” a Natura investe em um discurso que 

valoriza a beleza da velhice e a importância do saber envelhecer com 

dignidade e respeito à própria natureza. Dessa forma busca sensibilizar as 

mulheres que aceitem a velhice, não caiam nas armadilhas da eterna juventude 

como fonte de felicidade – mas nem por isso deixem de lado a vaidade e a 

vontade de estar com a aparência física bem cuidada. 

No anúncio de lançamento do Chronos, a Natura afirma que a função do 

produto não é parar o tempo ou disfarçar idade, mas permitir uma harmonia 

entre vaidade, idade e desgaste natural do tempo (“sistema de tratamento que 

não é anti-tempo nem anti-idade”). No texto, o desgaste comum às ações do 

tempo é encarado de forma natural e com dignidade (“Quando ela ri e fica séria 

é de verdade, mesmo que isso venha a causar rugas com o tempo”, “A mulher 

bonita de verdade não tem idade. Tem vida. Ela vive o seu tempo e muda com 

ele”). A mulher bonita de verdade da Natura tem emoções reais e isso ela não 

                                                 
29 Pode-se dizer que culturalmente a sociedade oriental tem uma visão mais positiva sobre a 
velhice, para quem envelhecer é ganhar mais vida, mais sabedoria, mais experiência e mais 
respeito pelos anos vencidos; já para a sociedade ocidental envelhecer é perder vitalidade, 
produtividade e até mesmo o sentido de existência.  
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esconde; mais ainda, o produto anunciado também não, ele permite uma 

aparência bem cuidada sem disfarçar sentimentos. 

Por último, vale a pena parar no uso da expressão “anti-sinais” no 

anúncio de lançamento do Chronus e, na esteira de Foucault (2005, p.30), nos 

perguntar por que justamente este enunciado e não outro apareceu na peça 

publicitária. É possível que, por exemplo, expressões como “anti-rugas” ou 

“anti-envelhecimento” liguem-se mais claramente a rede semântica da velhice 

do que “anti-sinais”. Uma resposta nessa direção nos apontaria que mesmo 

pregando um discurso mais harmonioso com o processo de envelhecimento, 

há pontos de deriva no discurso da Natura. O que não seria de se estranhar 

totalmente já que concordamos com Courtine quando afirma que 

O fechamento de uma formação discursiva é fundamentalmente 
instável, ele não consiste de um limite traçado uma vez por todas 
que separa um interior e um exterior, mas inscreve-se entre 
diversas formações discursivas como uma fronteira que se 
desloca em função dos objetivos visados pela luta ideológica. 
(COURTINE, 1981, p. 24) 

 

5.1.3.2. O outro no interior do mesmo 

 

O enunciado “mulher bonita de verdade” sintetiza exemplarmente a base 

conceitual da comunicação da Natura, formada por uma cadeia argumentativa 

bastante coesa30 através da qual se conectam uma série de topoi discursivos, a 

saber: padrão de beleza midiático, envelhecimento, vaidade, bem estar.  

De acordo com o que foi visto até agora, observamos que estes topoi 

não são exclusivos da FD da “mulher bonita de verdade”, eles também estão 

presentes na FD que lhe é contrária, mas, na relação de uma FD com a outra, 

se organizam de maneira diferenciada: há os topoi em que uma FD reivindica 

como “positivos” enquanto a outra FD avalia como “negativos”, e ainda aqueles 

que aparecem no discurso de uma FD enquanto a outra silencia31. Seria o 

                                                 
30

 É justamente essa base conceitual que liga um anúncio ao outro e mantém uma 
homogeneidade comunicativa da Natura até mesmo quando troca de agência em 2003.  
31 A exemplo do que faz Maingueneau em Gênese dos Discursos (2005, p.103), utilizamos as 
noções de discurso-agente, como sendo aquele que se encontra em posição de tradutor e de 
discurso-paciente aquele que é traduzido, e por definição é em proveito do primeiro que se 
exerce a atividade de tradução. No caso em análise, a Natura ocupa o lugar de discurso-
agente e as empresas concorrentes o lugar de discurso-paciente. 
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seguinte o modelo de interdiscurso que estrutura ao mesmo tempo a FD da 

“mulher bonita de verdade” e a que lhe é contrária32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através de mecanismos de acentuações, apagamentos, deslocamentos, 

inclusões e exclusões, enfim, convergências e divergências, cada FD explora 

de maneira específica os topoi discursivos listados.  

O fato de cada FD explorar de modo particular os diferentes topoi, 

mostra, assim como propõe Maingueneau (2005), que existe um sistema de 

restrições semânticas globais que, a partir de um modelo de competência 

interdiscursiva, determinaria a “aptidão de reconhecer a incompatibilidade 

semântica de enunciados da ou das formação(ões) que constitui(em) seu Outro; 

bem como a aptidão de interpretar, traduzir esses enunciados nas categorias 

de seu próprio sistema de restrições” (ibid, p.57). 

 

A competência discursiva, longe de excluir a heterogeneidade, 
lhe confere um lugar privilegiado. Em primeiro lugar, porque ela 
constitui um sistema interdiscursivo que supõe a presença 
constante do Outro no coração de cada discurso. [...] O fato de 
dispor desses sistemas de restrições permite justamente ler 
heterogeneidade lá onde só se percebia um imenso campo em 
que se embaralhavam em todos os sentidos o mesmo e o outro. 
(ibid, p. 60) 

 

                                                 
32

 Mais uma vez seguimos aqui a metodologia de análise utilizada por Maingueneau em 
Gênese do Discurso (2005) 

Tabela 3: Modelo de interdiscurso da FD mulher bonita de verdade e sua FD contrária 
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Se se tem mesmo que pensar em termos de pessoa lingüística, 
talvez seja mais justo ver no Outro um eu do qual deveria 
constantemente separar-se o enunciador discursivo. Ele seria, 
então, de alguma forma, o interdito de um discurso. A formação 
discursiva, ao delimitar a zona do dizível legítimo, atribuiria por 
isso mesmo ao Outro a zona do interdito, isto é, do dizível errado. 
Se, no universo do gramaticalmente dizível, um discurso define 
uma ilhota de enunciados possíveis que se considera que 
saturam a enunciação a partir de uma posição dada, no conjunto 
de enunciados assim recusados, ele define igualmente um 
território como sendo o de seu Outro, daquilo que, mais que 
qualquer outra coisa, não pode ser dito. O Outro circunscreve, 
pois, justamente, o dizível insuportável sobre cujo interdito se 
constituiu o discurso; por conseguinte, não há necessidade de 
dizer, a cada enunciação, que ele não admite esse Outro, que 
ele exclui pelo simples fato de seu próprio dizer. 
(MAINGUENEAU, 2005, p 39-40) 

 

O princípio da competência discursiva de Maingueneau sustenta que a 

relação polêmica entre duas FDs está fundada numa dupla repartição: cada 

pólo discursivo recusa o Outro, mas subordina-o a seu próprio registro negativo, 

de maneira a melhor reafirmar a validade de seu registro positivo.  

No caso específico em análise, o discurso da FD contrária a “mulher 

bonita de verdade” não deixa de surgir no interior do discurso da Natura, 

contudo isso não ocorre de qualquer maneira, mas de acordo com as regras de 

formação 33  que são próprias a essa última. Ou seja, a Natura não traz 

propriamente o discurso do Outro para seu discurso, trata-se, isto sim, do 

simulacro desse Outro, o que, por sua vez, imprime densidade ao discurso da 

Natura. Tal procedimento ilustra o que Maingueneau conceitua como 

interincompreensão discursiva. 

 

O caráter constitutivo da relação interdiscursiva faz aparecer a 
interação semântica entre os discursos como um processo de 
tradução, de interincompreensão regrada. Cada um introduz o 
Outro em seu fechamento, traduzindo seus enunciados nas 
categorias do Mesmo e, assim, sua relação com esse Outro se 
dá sempre sob a forma do “simulacro” que dele constrói. 
(MAINGUENEAU, 2005, p 22) 
 
Quer dizer que esses enunciados têm um “direito” e um “avesso” 
indissociáveis: deve-se decifrá-los sobre seu “direito” 
(relacionando-os a sua própria formação discursiva), mas 
também sobre seu “avesso”, na medida em que estão voltados 

                                                 
33  “As regras de formação são condições de existência (mas também de coexistência, de 
manutenção, de modificação e de desaparecimento) em uma dada repartição discursiva.” 
(Foucault, 2005, p. 43) 
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para a rejeição do discurso de seu Outro. (MAINGUENEAU, 
2005, p 31) 

 

Abaixo, detalhamos a forma como, a partir da posição enunciativa da 

Natura, cada topos discursivo anteriormente listado se materializa tanto no 

discurso da Natura, endereçado à “mulher bonita de verdade”, como no 

suposto discurso que lhe é contrário, o das empresas de cosméticos 

concorrentes da Natura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já vimos, um posicionamento discursivo forte da Natura é colocar-

se contrária ao discurso da homogeneização, universalização e padronização 

estética propagado pela mídia, buscando valorizar a singularidade, a 

individualidade, as particularidades de cada consumidora. O uso recorrente de 

palavras como “diversidade”, “respeito”, “individualidade” realçam esta intenção. 

É o que deixam à mostra os trechos de anúncios abaixo selecionados: 

 

 

 

 

Tabela 4: Detalhamento dos topos discursivos mulher bonita de verdade 
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O respeito às diferenças, sejam estéticas, raciais, ou até mesmo aos 

tipos de pele, ajuda a construir o conceito de que a empresa ao mesmo tempo 

em que pensa no coletivo volta-se para as características individuais de suas 

consumidoras. Reforçando este conceito - e contrastando com a principal 

estratégia de venda adotada por boa parte das empresas na atualidade, a 

venda através de lojas em pontos comerciais - a Natura adota o sistema de 

vendas através de consultoras 34 . Tal sistema materializa o discurso da 

empresa sobre o respeito à diversidade, à diferença, à individualidade, à 

singularidade de cada consumidora. A venda através da consultora permite um 

tratamento individualizado do público. Quando menos se espera este tipo de 

contato ultrapassa a barreira da relação comercial e transforma-se numa 

relação de amizade. Ao adotar este sistema, a Natura cria similaridade entre 

sua prática de negócios e sua prática discursiva, isso a permite entender e 

conhecer a sua consumidora estabelecendo uma interação mais eficaz entre 

empresa e cliente.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 A figura da consultora, da vendedora que vai até a casa da cliente e cria com ela uma 
relação de intimidade faz parte de uma prática feminina histórica, assim como a cabeleireira, a 
manicura e outras prestadoras de serviço. 

“Hoje queremos conversar 
sobre diversidade.” 

“Acreditamos que só 
respeitando as diferenças 
iremos gerar a energia 
necessária à evolução de 
cada um e de toda a 
sociedade.” 

EXEMPLO 11 
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Na contramão do que as empresas de cosméticos fazem 

tradicionalmente, a Natura adota uma estratégia de comunicação que modaliza 

a questão da estética e investe na promoção de valores relativos ao que 

podemos chamar de beleza interior, estado de espírito, estado da alma. A idéia 

de que a beleza vem de dentro e é fruto de um estar bem com sua própria 

natureza reforça a definição do que é uma “mulher bonita de verdade”. A 

Natura dialoga com a sua consumidora abordando temas como comportamento, 

bem estar, paz interior, verdade, felicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partindo dessa idéia do que é a beleza para Natura, é preciso entender 

como a expressão “bonita de verdade” se adere ao discurso da empresa para 

fazer funcionar adequadamente o enunciado “mulher bonita de verdade”. 

Vejamos: se antes do surgimento do enunciado “mulher bonita de verdade” a 

palavra “bonita” ligava-se preferencialmente ao campo da estética (mais do que 

isso, a determinado padrão estético), o acréscimo do “de verdade” ao “mulher 

“Você pode cada vez mais. Por 
isso é bom saber o que você 
quer de verdade”. 
 

“Acreditamos que a beleza 
é uma percepção e que ela 
existe como potencial em 
toda pessoa” 
 

EXEMPLO 12 

EXEMPLO 13 
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bonita” lança a partícula “bonita” num novo campo semântico, o 

comportamental. Portanto, o “de verdade” dá uma nova configuração discursiva 

ao “ser bonita”. 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

É bom lembrar que o campo da estética, do cuidado com o corpo, com a 

aparência física, com a beleza exterior não é deixado de lado no anúncio da 

Natura, nem poderia, já que trata-se de uma empresa de cosméticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Chegar aos 30 anos foi 
ótimo. Mesmo com algumas 
linhas de expressão. Por trás 
delas ha um enorme 
sentimento de plenitude e 
realização” 

EXEMPLO 14 

Tabela 5: configuração discursiva mulher bonita de verdade  



 

 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A valorização da beleza de cada idade é algo recorrente nos anúncios 

da Natura ajudando a imprimir a imagem de que a empresa não estimula a 

necessidade da eterna juventude. Pelo contrário, ela incentiva a transformação 

pessoal que toda mulher vivencia com os passar dos anos e também estimula 

a mulher a encontrar em cada fase uma nova motivação, um novo conceito de 

beleza e uma nova forma de lidar com o belo (“acreditamos que a mulher tem o 

direito de viver a beleza da sua idade, de seu tempo, de sua história”). Isso não 

só está presente na prática discursiva da Natura como se reflete materialmente 

no produto Chronus, que age de diferente forma em cada faixa etária (“Até 

porque, foi por elas que desenvolvemos Chronos. O sistema de tratamento que 

propõe uma relação harmoniosa com o tempo.”). Nesse contexto, a empresa 

se coloca contrária a vender produtos para mulheres acima dos 30 usando 

modelos abaixo dos 20, reforçando a importância da verdade na relação com a 

consumidora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mulher bonita de verdade 
tem nome, sobrenome e um 
certeza: uma mulher bonita 
de verdade vive seu tempo e 
muda com ele.” 

EXEMPLO 15 
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A temática envelhecimento/tempo é uma constante nos anúncios da 

Natura. No exemplo 17 o tema tempo está metaforizado pela imagem da festa 

de aniversário. Temos uma mulher acima dos 30 anos comemorando a nova 

idade e colocando-se na contramão da prática feminina de esconder a idade35. 

E mais, ela mostra uma relação de harmonia com o tempo e com as marcas 

que ele imprime em seus rostos, retomando a afirmação de que “a mulher 

bonita de verdade não tem idade, tem vida”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com uma nova logomarca, criada em 2000, e o uso do slogan bem estar 

bem, a Natura lança a campanha “Idades” para divulgar o Chronos. Os 

                                                 
35 Este anúncio nos chama a atenção pelo fato de, diferente das outras peças analisadas, 
apresentar  uma pessoa relativamente conhecida do público, a jornalista Mônica Waldvogel. 
Mas neste anúncio, a jornalista mais do que consumidora do produto é apresentada como 
consultora Natura, fazendo alusão ao fato que mesmo mulheres com carreiras profissionais em 
ascendência podem vender os produtos Natura. 

“Anúncio com meninas de 20 
anos. Isso devia ser proibido 
para cosméticos anti-sinais.” 
 
“Como assumir com 
tranqüilidade os 30, 45 ou 60 
anos já vividos, se milhares de 
anúncios pelo mundo afora 
insistem em associar beleza à 
juventude?” 
 
“É por isso que as campanhas 
da Natura trazem mulheres 
bonitas de verdade.” 

“Tenho marcas de riso, de quem 
soube se divertir com a vida 
apesar dos momentos difíceis. É 
bom assumir a própria idade, 
apreciar a ação do tempo nos 
traços e ler no rosto a nossa 
própria história. 

EXEMPLO 15 

EXEMPLO 17 
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anúncios, veiculados em 2005, trazem de volta a temática do tempo, 

relacionando idade e atitudes. A campanha é formada por cinco anúncios 

seqüenciais, em cada um deles aparece a foto de uma mulher acompanhada 

de um texto verbal em destaque no centro da página (funcionando como um 

título) e um outro pequeno texto com o nome, idade e profissão de cada 

modelo. Interessante perceber que o texto principal é graficamente elaborado 

de forma a permitir uma dupla leitura da mensagem. Tal dupla leitura se 

configura pela segmentação da palavra em destaque, por sua vez, esta 

segmentação se materializa por meio do emprego de cores distintas para cada 

um dos trechos da palavra bem como por uma leve separação entre o primeiro 

trecho e o segundo. Este segundo segmento é sempre o mesmo em todos os 

anúncios e corresponde a palavra “idade”. Em um tipo de leitura, o segmento 

“idade” pode ser lido isoladamente e em outro ele passa a funcionar como 

sufixo de uma outra palavra: “sensualidade, “maturidade”, “felicidade”, 

“originalidade”. Em todos os anúncios o aspecto que está sendo objeto de 

discurso é o fato de não se ter idade certa para isso ou aquilo, é enfatizar que 

as mulheres podem qualquer coisa em qualquer idade. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Maturidade 34. Não tem idade 
certa para decidir o que se 
quer. Maria Clara Garcia, atriz.” 

“Sensualidade 60, Não tem 
idade para ser feminina. 
Maria Helena Cabral, 
empresária.” 

EXEMPLO 18 

EXEMPLO 19 
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Para fechar a seqüência de anúncios, a última peça traz uma mulher 

sem revelar a sua idade, “Luciana Pimentel, publicitária”, com ar de quem está 

totalmente de bem com a vida, tranqüila e serena. É neste último anúncio que o 

produto é mostrado e que se conclui o conceito que se iniciou nas peças 

anteriores, de que não há idade certa para se fazer ou ser isto ou aquilo.  

Assim, originalidade, sensualidade, felicidade, maturidade e qualquer outra 

coisa, não estão atreladas à idade, estão atreladas à vontade de ser o que se 

quer ser, de verdade (“Não tem idade certa para ser você mesma.”). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Felicidade 37. Não tem idade 
certa para gostar de sorrir. 
Reny Oliveira, gerente 

“Originalidade 44. Não tem 
idade certa para fazer o que 
ninguém faz. Tata Marchetti, 

“Não tem idade certa para ser 
você mesma. Luciana Pimentel, 
publicitária.” 

EXEMPLO  20 

EXEMPLO  21 

EXEMPLO 22 
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Se antes, no intuito de afirmar que não existe idade certa para a mulher 

bonita de verdade ser o que ela é, a Natura tinha por prática sempre identificar 

a idade de suas diferentes garotas-propaganda, no anúncio acima a empresa 

silencia sobre essa questão. E já em uma campanha posterior, cria uma peça 

em que propõe uma nova forma de contar o tempo36. 

É importante lembrar que o tempo é uma abstração.  Contar a idade em 

anos é uma convenção cultural e não um dado natural. As maneiras distintas 

de conceber o tempo é fruto de diferentes contextos histórico-sociais. Nos 

primórdios a finalidade da vida era viver. Nas sociedades pré-capitalistas 

parecia que o tempo demorava a passar, pois ele era organizado de acordo 

com as plantações cultivadas. Na passagem do feudalismo para o capitalismo 

o processo de industrialização fez com que os homens se adequassem à lógica 

do capital segundo a qual tempo útil é aquele em que se produz alguma coisa 

(daí a idéia de “dia útil” e a metáfora de que “tempo é dinheiro”).  

Até o século XIV, o tempo era regulado pelo sino da igreja que 

controlava o ritmo da vida das pessoas37. Na época da revolução industrial, o 

sinal da fábrica passou a ocupar esse papel e tinha-se uma hora determinada 

para começar e encerrar a jornada de trabalho. Nos últimos anos o tempo se 

acelerou ainda mais. A tecnologia digital está ai para comprovar tal fato. O 

celular, por exemplo, não tem hora para tocar, obrigando-nos a estar 24 horas 

alertas. Muitos afirmam que o correr das horas, que nos oprime, é resultado de 

uma forma de relação com o tempo que construímos na modernidade. Às 

vezes temos a impressão de que o tempo é nosso inimigo. Mas se o tempo 

parece faltar ou nos oprimir é um só parecer, pois, como nos alerta uma série 

de filósofos, o tempo é só a constante passagem do passado para o futuro. 

Aristóteles afirmava que o tempo parece nos fugir constantemente, pois o 

passado não existe mais porque já passou e o futuro ainda não chegou, então 

só temos o presente que, na medida que é, também passa. De acordo com 

essa perspectiva vivemos entre dois nadas. Assim, para Aristóteles, o tempo 

seria o tempo da alma porque a percepção do antes e do depois necessita de 

                                                 
36 Veiculada em 2007, esta nova campanha lança uma versão aprimorada do Chronos Spilol 
com fator de proteção solar. 
37  Depois, o sino foi substituído pelo relógio que ficava na torre da própria igreja ou da 
prefeitura e até o século XVII ainda não se tinha essa relação tão forte com as horas que 
culminou com o relógio de pulso. 
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uma alma capaz de percebê-lo. Heideger, por sua vez, supõe que a opressão 

que o tempo nos provoca está ligada, em parte, à consciência da finitude 

humana. Se há opressão, essa opressão não está no próprio tempo, está em 

nossa alma, que percebe o tempo e que se angustia com ele porque sabe que 

embora o tempo seja eterno, a vida de cada um teria um fim. Este aspecto é 

muito evidente na sociedade contemporânea que, por exemplo, na busca da 

eterna juventude tenta escamotear o envelhecimento ou mesmo driblar a 

morte38.  

Seguindo esta linha de raciocínio, podemos dizer que de alguma forma o 

discurso da Natura nos lembra algo que gostaríamos de esquecer: somos 

seres originariamente submetidos ao tempo. E ele passa. A Natura sugere que 

embora grande parte da população hoje em dia não se relacione com o tempo 

de maneira positiva, é possível vislumbrar uma saída para tal situação. E ao 

levantar uma série de questões sobre a contagem do tempo, a empresa 

convida sua consumidora a refletir sobre o que é realmente importante na vida. 

É como se a Natura perguntasse a sua consumidora: Será que há tantas 

coisas urgentes na vida ou nossa concepção de tempo faz com que elejamos 

certas coisas como urgentes? No fim da vida, o que importa? O quanto você 

trabalhou, produziu ou o quanto você viveu?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Estas observações sobre o tempo têm por base a reportagem O tempo não pára, assinada 
por Patrícia Pereira e publicada na Revista Filosofia Ciência & Vida. Ano II . nº 15. São Paulo. 
Editora Escala, 2007. 
 

“Por que a gente conta o 
tempo em ano? 
Por que não em luas, 
como antigamente?  
Ou em sóis 
Que a gente viu nascer? 
Abraços que a gente deu. 
Lugares que conheceu. 
Sorrisos, talvez. 
Quantos sorrisos  
Você tem? 
 

EXEMPLO 23 
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No exemplo 23, a garota-propaganda é apresentada como “Vanda Cifali, 

empresária, 2 filhos: Alessandra e Giancarlo”. A menção aos filhos deixa vir à 

tona a figura materna que ainda não havia aparecido explicitamente em 

anúncios anteriores da Natura. E a figura da mãe é a vida que se desdobra em 

mais vida. Tal argumento reafirma algo que já estava no anúncio fundador 

sobre o conceito mulher bonita de verdade: “a mulher bonita de verdade não 

tem idade. Tem vida.” 

A parte inicial do texto alude a um sistema antigo de contagem do tempo 

e nos convida a retornar a um período em que havia uma ligação maior do ser 

humano com a natureza (“Por que a gente conta o tempo em ano? Por que não 

em luas, como antigamente? Ou em sóis/ Que a gente viu nascer?”).  

O tom esverdeado do anúncio reforça a ligação entre a Natura e a 

natureza. O verde faz ainda referência à planta de onde é extraído o princípio 

ativo para a fabricação do Chronos. Aproximar a marca da natureza enfatiza 

outra prática discursiva da Natura que é a de trabalhar de forma responsável a 

biodiversidade da flora brasileira na formulação de cosméticos, proporcionando 

além de produtos menos agressivos à pele, novas formas de sustentabilidade 

social (“Novo Chronos Spilol FPS 15. Tecnologia e biodiversidade juntas. Uma 

inovação no tratamento anti-sinais.”). 

Podemos acrescentar ainda que estudos sobre as cores e seus reflexos 

no comportamento humano indicam que o verde denota adaptabilidade, 

exatamente o que a Natura propõe no seu discurso quando diz que a mulher 

bonita de verdade “vive o seu tempo e muda com ele.” 

A segunda parte do texto sugere que a passagem do tempo pode ser 

contabilizada a partir de elementos que se associam aos momentos bons da 

vida: sorrisos, abraços, descobertas. Em seguida vem o texto secundário: 

 

 

 

 

 

 

  

“Você também pode ter uma relação mais livre e 
harmoniosa com o seu tempo, tratando suas rugas 
sem perder a expressão natural do rosto. Natura 
Chronos traz agora uma nova formulação, capaz de 
combater as suas rugas de expressão ao mesmo 
tempo que protege sua pele dos raios solares.” 
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 O discurso da importância da expressividade faz uma alusão velada aos 

produtos e tratamentos com características mais agressivas do que os cremes 

tópicos, a toxina botulínica e cirurgias plásticas. Apesar de não citar claramente 

essas práticas em seu discurso, a Natura fala do principal efeito colateral: o 

enrijecimento do músculo do rosto e a possível perda da capacidade de 

demonstrar emoções através das expressões faciais. Dessa forma, a 

manutenção da expressividade natural da mulher, além de uma preocupação 

constante da Natura, é o seu principal argumento contra um de seus 

concorrentes. Segundo o discurso da Natura, a expressividade é como uma 

digital, ela marca a identidade da mulher, fala sobre ela, conta sua história, 

relata a sua vida. Uma vez que a mulher perde essa digital, a vida desaparece 

porque as emoções já não podem mais ser percebidas na sua face.  

Assim, um discurso que a primeira vista pode parecer essencialmente 

poético e de grande responsabilidade social por parte da empresa, é também 

uma espécie de ataque à concorrência, entendida aqui não mais como as 

outras empresas de cosméticos, mas como as intervenções cirúrgicas capazes 

de dar a mulher uma aparência mais jovem num espaço de tempo mais curto e 

sem a necessidade da disciplina de dia após dia aplicar produtos no rosto. 

Essa maneira sutil, quase imperceptível, de falar da concorrência - 

sejam as demais empresas de cosméticos, sejam as cirurgias estéticas - 

confere a Natura a imagem de uma instituição que não agride suas 

concorrentes e assim se mostra ética, séria, voltada para sua missão e seus 

princípios. 

De tudo o que foi dito até aqui, percebe-se que a função do Chronos é 

levantar a auto-estima das mulheres não só por suas propriedades químicas, 

mas também por suas propriedades discursivas. 

Seguindo a linha argumentativa da Natura, a Dove apresenta o conceito 

de Real Beleza. É o que veremos a seguir. 

 
 
5.2. Práticas discursivas da Dove 

Seguindo a trilha aberta pela Natura com a “mulher bonita de verdade”, a 

Dove lançou, em 2004, o conceito da “Real Beleza”, também usando mulheres 

reais para anunciar os seus produtos. Esta estratégia de marketing, de alguma 
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forma, refletia o sucesso anteriormente alcançado pela Natura e, mais 

especificamente, atendia ao desejo da grande maioria das mulheres de se ver 

retratada nos meios de comunicação não mais a partir de uns poucos 

estereótipos, e sim de representações mais próximas dos diferentes biótipos 

femininos existentes (mulheres gordas, magras; de estatura alta, baixa; de pele 

branca, morena, negra; de cabelo loiro, ruivo, preto, liso, crespo, ondulado 

etc)39. 

Percebemos, portanto, uma aproximação entre a motivação da Dove e 

da Natura para criarem, respectivamente, seus conceitos de “Real Beleza” e 

“mulher bonita de verdade”. O que ambas dizem combater é o discurso da 

padronização da beleza imposto pela mídia. A posição enunciativa de combate, 

de confronto à homogeneização de comportamento e de ideal estético proposto 

pela mídia é o fio condutor de criação das peças das duas marcas. 

Se o contraponto ao padrão de beleza midiático aproxima 

discursivamente Dove e Natura, alguns aspectos intrínsecos aos próprios 

produtos anunciados provocam distinções no funcionamento discursivo das 

publicidades que constituem o corpus de análise. Essas distinções podem ser 

entendidas como deslocamentos, apagamentos e surgimento de novos topoi 

discursivos.  

Enquanto o corpus da Natura foi formado por anúncios relativos a um 

único produto, o Chronus, um creme para o rosto que visa atenuar as linhas de 

expressão; o corpus da Dove comportou uma série de produtos para o corpo 

(Loção hidratante para o corpo, Loção firmadora para o corpo, Shampoo, 

Condicionador, Hidrante para o cabelo, creme para pentear, sabonete e 

                                                 
39 Em 2004, a Dove encomendou a empresa norte-americana Strategy One um estudo sobre 
beleza, mulheres e bem-estar. Foram entrevistas 3.200 mulheres, entre 18 e 64 anos, de 10 
países. Somente 2% das entrevistadas se definiam como realmente bonitas, 75% classificavam 
sua beleza como mediana e quase 50% afirmavam estar acima do peso ideal. A pesquisa 
mostrou que a grande maioria das mulheres apresentava problemas de auto-estima e 
considerava que a mídia propagava somente a imagem de mulheres de beleza inatingíveis, 
fora do padrão real. O estudo mostrou também que apesar de se sentirem subjugadas e 
“obrigadas” a se inserirem em padrões de beleza pré-estabelecidos as mulheres estavam 
dispostas a se “rebelarem” contra marcas e produtos que não respeitassem as suas diferenças. 
A Dove percebeu que sem se sentirem inseridas no padrão midiático, as mulheres não 
poderiam criar laços com o que a empresa anunciasse, sendo assim, era preciso mudar a 
forma de falar com as mulheres, fazer com que os anúncios servissem como espelhos e as 
refletisse dessa forma se sentiriam estimuladas a usar os produtos anunciados.  
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desodorante) distribuídos em quatro grandes campanhas: “marcas da pele”, 

“curvas de verdade”, “o sol nasceu pra todas” e “verão sem vergonha”.  

Observamos que essa distinção entre produtos para o rosto e para 

corpo/cabelo determinou diferenças de foco na criação das peças. Um topos 

importante para o Chronus, da Natura, é o envelhecimento, no caso da Dove 

ele desaparece. A questão da vaidade presente nos anúncios da Natura sofre 

um enfraquecimento na Dove. No seu lugar parece surgir mais fortemente o 

aspecto da sedução. Por último, o topos do bem estar sofre um deslocamento: 

se no discurso da Natura ele direcionava-se mais fortemente para questões da 

alma, do espírito, na Dove diz respeito mais fortemente a uma satisfação com o 

próprio corpo40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra diferença que parece aflorar entre Natura e Dove é a sensação de 

que, no campo discursivo instaurado pela primeira, a “mulher bonita de 

verdade” é uma instância concreta já existente no mundo, ao passo que a Dove 

dá a impressão de ainda estar investindo num trabalho de convencimento de 

seu público no sentido de mostrar que é possível ter um comportamento e uma 

estética diferente daquela imposta pela mídia e mesmo assim ser feliz. Ou seja, 

a mulher da Natura parece já existir (“Inspirada na mulher bonita de verdade, a 

                                                 
40 Por uma questão de natureza temporal já que a campanha da Natura surge bem antes a da 
Dove, estamos considerando o discurso da primeira como o nosso ponto de partida para a 
análise comparativa com a Dove. Portanto, os movimentos discursivos de apagamento, 
surgimento, deslocamento, manutenção são sempre referidos na direção Natura � Dove. 

Tabela 6: comparativo de tematização  
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Natura lança um sistema de tratamento que não é anti-tempo nem anti-idade”), 

a da Dove parece estar em vias de ser criada (“...pare de dizer amém para tudo 

o que a dona mídia fala pra você”, “Seja lá onde você se enquadra, esqueça mais 

essa palavra. Você não é mulher de se enquadrar.”). Nesse contexto, a FD da 

mulher da real beleza parece ser algo ainda a ser conquistado. De qualquer 

forma, a imagem desta FD é construída na interseção com a FD da mulher que 

supostamente segue todos os ditames da mídia. E mais uma  vez nos 

apoiando em Maingueneau podemos dizer que: 

A relação polêmica, no sentido mais amplo, longe de ser o 
reencontro acidental de dois discursos que se teriam instituído 
independentemente um do outro, é de fato a manifestação de 
uma incompatibilidade radical, a mesma que permitiu a 
constituição do discurso. O conflito não vem acrescentar-se, do 
exterior, a um discurso por direito auto-suficiente; ele está 
inscrito em suas próprias condições de possibilidade. Nesse 
nível, o sentido não remete a um espaço fechado dependente de 
uma posição enunciativa absoluta, mas deve ser apreendido 
como circulação dissimétrica de uma posição enunciativa a outra; 
a identidade de um discurso coincide com a rede de 
interincompreensão na qual ela é capturada. Não existem, de um 
lado, o sentido e, de outro, certos “mal-entendidos” contingentes 
na comunicação do sentido, mas, num só movimento, o sentido 
como mal-entendido. (MAINGUENEAU, 2005, p 36) 

 

À semelhança do que fizemos com a Natura, seria o seguinte o modelo 

de interdiscurso que estrutura ao mesmo tempo a FD da Real Beleza e a FD 

que lhe é contrária: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tabela 7 : Modelo de interdiscurso da FD mulher bonita de verdade e sua FD 
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Veremos que a partir dos topoi apontados acima, o jogo entre 

esconder/mostrar o corpo ganha muita relevância nas peças de todas as 

campanhas da Dove. Analisaremos agora cada uma das campanhas 

mencionadas anteriormente. 

 

5.2.1. Campanha marcas da pele 

 

Essa campanha, criada para lançar as loções com soro nutritivo, é 

formada por três diferentes peças. Em cada uma percebemos a presença de 

uma personagem específica: a heroína, a quem compete superar as 

dificuldades, sobreviver, vencer (exemplo 1); a ex-patinho feio que em 

determinado momento descobriu sua beleza (exemplo 2); e a mãe, que pela 

maternidade se despiu de vaidade e encarou a beleza de uma forma mais 

conceitual que puramente estética (exemplo 3). 

A campanha “marcas da pele” faz uso do testemunho de mulheres que 

trazem em seus corpos algum tipo de marca que poderia ser motivo de 

vergonha ou constrangimento. Mas tais marcas foram mostradas como algo 

positivo, motivo de orgulho e alegria, pois simbolizam uma característica, um 

momento, um fato, importante na história de vida destas mulheres. Inclusive a 

palavra ‘marca’ presente em todos os anúncios, além do significado estético de 

algo que aparece no corpo (ou, no ponto de vista do senso comum, seria 

melhor dizer anti-estético?), tem também o sentido de remeter a algo marcante, 

fundamental na vida das mulheres. 

Se no início de seus relatos as mulheres expõem suas fragilidades, 

dificuldades e inseguranças com o próprio corpo, materializadas em uma 

marca qualquer visível na superfície da pele, há um momento de virada na 

narrativa em que elas se mostram fortes, seguras e felizes.  

O uso da letra manuscrita na construção dos textos e a assinatura ao 

final dos depoimentos acompanhada de uma saudação (“Beijos, Paula”; “Com 

carinho, Simone”; “Um abraço, Andréa.”) dão à peça um caráter mais íntimo, 

como uma carta, enfatizando ainda mais o caráter testemunhal da narrativa, 

funcionando como importante estratégia de persuasão. 

Lançar mão de todos esses recursos provoca uma maior aproximação 

entre a modelo do anúncio e a leitora, que enxerga na protagonista da 
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publicidade uma mulher igual a ela, alguém real que passa por dificuldades, 

conflitos, tristezas e também alegrias. 

Um outro aspecto comum aos três anúncios é presença da 

metalinguagem quando as protagonistas elogiam a campanha da Dove, onde 

elas mesmas estão inseridas (“Acho essa campanha Dove muito bacana 

porque incentiva a mulher a se gostar mais, transformando diferenças em puro 

charme”, “Eu fico super feliz de mostrar, através desta campanha, que pessoas 

com marcas também podem ser atraentes.”, “Por isso acho esta campanha da 

Dove tão importante.”). Esse elogio funciona como reforço da marca mostrando 

como a Dove entende o universo da mulher e abre espaço para ela. 

Também comum às três publicidades é a ênfase na diversidade de 

biotipos e beleza de cada um (“não importam as diferenças de cor de pele, de 

marcas, porque toda mulher tem sua beleza.”, “Diferente da moda, não existe 

mulher certa e mulher errada.”)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Meu nome é Simone. Quando eu 

nasci,  em 1976, meu esôfago não 

tinha ligação com meu estômago. 

Por isso, eu tive de ser operada 

quando tinha apenas 2 horas de 

vida. Antes dessa data, não havia 

operação para corrigir esse 

pequeno defeito. Então, no ano do 

meu nascimento, foi a primeira vez 

que os bebês que nasceram com 

essa anomalia tiveram a chance de 

continuarem vivos. Pra mim isso é 

maravilhoso. Eu fico super feliz de 

mostrar, através desta campanha, 

que pessoas com marcas também 

podem ser atraentes. 

Com carinho, 

Simone” 

 

Toda mulher é bonita quando sua 
pele está bem nutrida. Loções Dove 
com soro nutritivo 24h 
 

EXEMPLO  1 
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“Quando eu era pequena ter os cabelos 

vermelhos fazia com que me sentisse 

diferente. Aos 5 anos as primeiras sardas 

começaram a surgir. Nesse tempo eu já 

ouvia todo tipo de comentário, que tomei sol 

de peneirinha,que estava enferrujando. Mas 

não demorou muito tempo para que eu 

sacasse que esse também era o meu maior 

trunfo, meu verdadeiro charme. E quer saber 

um segredinho? Conquistei meu último 

namorado graças a elas. É que ele sempre 

achou minhas sardas irresistíveis e foi o que 

despertou a atenção dele de cara. Acho essa 

campanha da Dove muito bacana porque 

incentiva a mulher a se gostar mais, 

transformando diferenças em puro charme. 

Um abraço 

Andréa” 

 
Toda mulher é bonita quando sua pele está 
bem nutrida. Loções Dove com soro nutritivo 
24h 
 

EXEMPLO 2 
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Interessante observar que o discurso da sedução aparece apenas nos 

exemplos 1 e 2 e está fortemente marcado em passagens como “pessoas com 

marcas podem ser atraentes.“, “conquistei meu último namorado graças a elas. 

É que ele sempre achou minhas sardas irresistíveis.” Já quando aparece a 

“Ser mãe é uma experiência única. Algo tão 

extraordinário que só quem passa por isso 

pode compreender plenamente. O 

nascimento da minha filha é um marco na 

minha vida. Esta cicatriz não poderia me 

deixar mais feliz. Para mim ela significa vida, 

simboliza o nascimento. Como eu poderia 

sentir vergonha de algo que só me dá 

alegria? 

Por isso eu acho esta campanha das loções 

Dove tão importante. Não importam as 

diferenças de core de pele, de marcas 

porque toda mulher tem sua beleza. E 

estava mais do que na hora da gente poder 

sentir orgulho disso. 

Beijos 

Paula” 

 

Toda mulher é bonita quando sua pele está 
bem nutrida. Loções Dove com soro nutritivo 
24h 

EXEMPLO  3 
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figura da mãe (exemplo 3), o discurso da sedução desaparece. O papel 

materno, por muitas vezes, coloca a mulher em papel de submissão aos filhos, 

voltando sua vida única e exclusivamente para o cuidado da cria, nesse ínterim 

a mulher relega a segundo plano o papel de mulher e esposa, perdendo o 

interesse sexual, a libido e até mesmo a vaidade. 

A assinatura do produto “toda mulher é bonita quando sua pele está bem 

nutrida” cria uma relação condicional entre a beleza da leitora e o uso do 

produto anunciado servindo como argumento de venda e de convencimento. 

 

5.2.2. Campanha curvas de verdade 

 

Veiculada em julho de 2005, a campanha da Dove para seu sistema 

firmador, composto de sabonete e loção nutritiva com colágeno, é constituída 

de três anúncios, todos eles de página dupla em que o texto ocupa espaço 

bastante inferior à imagem. 

Nos três anúncios a Dove retoma a prática discursiva de trazer para a 

mídia mulheres de estética corporal fora do padrão das modelos profissionais. 

No caso específico, são mulheres com pernas grossas, barrigas salientes, 

quadris largos, seios fartos, pneuzinhos e gorduras extras.  

Além das imagens, a posição discursiva diferenciada da Dove de 

estampar nos anúncios mulheres fora do padrão de beleza da mídia fica clara 

nos textos: “Ao contrário das outras modelos desta revista nós estamos aqui 

para mostrar curvas reais” e “Deixar modelos 36 mais firmes não teria sido 

nenhum desafio”, presentes respectivamente nos exemplos 4 e 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao contrário das outras 
modelos desta revista 
nós estamos aqui para 
mostrar curvas reais. 
 
Sistema Firmador Dove. 
Testado em curvas de 
verdade. 

EXEMPLO  4 
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“Estamos aqui para mostrar curvas reais”, ao mesmo tempo em que 

anuncia que as curvas são reais porque são de mulheres iguais a leitora e não 

de modelos profissionais,  remete ao uso recorrente de artifícios fotográficos e 

de computação gráfica para tratamento de imagem em publicidade, o que 

muitas vezes confere aos anúncios uma carga exagerada de artificialidade.  

Em “Deixar modelos tamanho 36 mais firmes não teria sido nenhum 

desafio”, a Dove afirma a eficácia do seu produto ao dizer que ele foi testado e 

aprovado por mulheres que de fato teriam problemas com flacidez41, reiterando 

que a Dove produz para a mulher real e não para a “perfeita”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ditadura da beleza impõe para aquelas que estão à margem do padrão 

vigente uma espécie de reclusão corporal, ou seja, se seus corpos não são 

perfeitos são motivo de vergonha e por isso devem ficar escondidos. No 

exemplo 6, a Dove vai de encontro a este pensamento quando anuncia que 

uma curva não deve sentir vergonha. A palavra ‘curva’ pode ser entendida 

metaforicamente como fazendo alusão à compleição física de uma mulher mais 

rechonchuda, diferente das modelos esquálidas da mídia. Contudo, vale 

chamar atenção para o fato de que para não causar nem sentir vergonha, esta 

curva deve estar firme. Então ficamos com a pergunta? Um corpo cheio de 

curvas e volume está absolvido do julgo alheio, mas um flácido não. Por que? 

Porque o produto anunciado é um sistema firmador e é necessário criar uma 

boa razão para o seu uso. 

 

                                                 
41

 O senso comum crê que a flacidez é uma característica presente mais comumente em 
mulheres com manequim acima dos 40. 

Deixar modelos tamanho 36 mais 
firmes não teria sido nenhum 
desafio. 
 
Sistema Firmador Dove. Testado 
em curvas de verdade. 

EXEMPLO  5 
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No exemplo 6 , o discurso da sedução se mostra quando o texto fala em 

“perder a timidez”, ou seja, agindo de tal forma e estando em tais condições, a 

mulher pode se mostrar ao outro, está pronta para o olhar masculino. 

A utilização de mulheres desconhecidas para ilustrar o anúncio e 

testemunhar a favor do produto aproxima a marca da sua consumidora através 

de uma identificação entre ambas. Ao afirmar que o produto foi testado em 

curvas reais, a empresa pretende mostrar que mulheres como a leitora usaram 

o produto, comprovaram sua eficácia e estão ali para provar, produzindo um 

efeito de sentido de credibilidade. 

Outro ponto forte que merece ser observado é a satisfação no rosto das 

modelos da campanha, o tom informal e até mesmo de brincadeira com que 

posaram para as fotos, reforçando a idéia de que são felizes com suas curvas. 

Outra observação pertinente é o uso de roupas íntimas na cor branca. 

Como o produto quer falar de curvas, quer incentivar as mulheres a mostrarem 

suas curvas, nada mais adequado do que mostrá-las com pouca roupa. E o 

branco não apenas se relaciona a idéia de limpeza (do sabonete) como alude 

ao costume de as mulheres usarem preto quando querem ‘disfarçar’ algo que 

não vai bem no seu corpo como quadris largos e pneuzinhos, por exemplo. 

 

5.2.3. Campanha o sol nasceu pra todas 

 

A campanha “O sol nasceu pra todas”, veiculada em janeiro de 2005, é 

usada para anunciar a linha verão da Dove.  

 

Uma curva envergonhada 
perde toda a timidez quando 
está firme. 
 
Sistema Firmador Dove. 
Testado em curvas de 
verdade. 

EXEMPLO  6 
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Composto de quatro páginas o anúncio que inaugura a campanha traz a 

presença marcante do amarelo, cor comumente associada ao verão e seis 

mulheres de tipos físicos e estilos bastante distintos. Exceto pela modelo mais 

gorda, todas se mostram com roupas que deixam o corpo à mostra. Isso nos 

leva a crer que esta campanha revela uma contradição no discurso da Dove, 

uma vez que na campanha anterior ela dizia que toda curva envergonhada 

perde a timidez quando está firme.  

O fato da imagem das mulheres aparecer abaixo do enunciado “o sol 

nasceu pra todas”, sob o fundo amarelo, comprova o que é dito no texto verbal: 

o sol atinge todas. O título da campanha anuncia que todas as mulheres estão 

livres para mostrar seus corpos sem medo de serem oprimidas ou julgadas por 

apresentarem diversidades estéticas. Resta questionar porque então uma 

delas não está mostrando o seu corpo. 

A semelhança do que já havia ocorrido na campanha “marcas da pele”, 

o recurso do depoimento também se faz presente nesta peça. Só que neste 

caso a assinatura do testemunho fica a cargo de uma figura de autoridade em 

EXEMPLO  7 
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beleza, a jornalista e consultora de moda Constanza Pascolato. Portanto, os 

conselhos que são dados na espécie de carta que o anúncio reproduz são 

respaldados por ela, alguém que realmente entende e tem propriedade para 

dizer o que diz. 

São abundantes no texto os recursos de auto-envolvimento, 

envolvimento com o outro e envolvimento com o assunto. A idéia de 

envolvimento foi proposta inicialmente por Chafe (1985), que afirma ser este 

um fenômeno característico da conversação, classificando-o em três tipos:  

a) envolvimento do falante consigo mesmo (auto-envolvimento), 

evidenciado pela presença de pronomes de 1ª pessoa e possessivos 

correspondentes e referências à comunicação do processo mental do falante. 

No texto em análise, são exemplos de auto-envolvimento: “Chega de frio! Eu 

quero calor, sol e muita praia!”,  

b) envolvimento do falante com o ouvinte (relativo à dinâmica da 

interação com um interlocutor), ocorre mediante o emprego de pronomes de 2ª 

pessoa, citação do nome do ouvinte, respostas a questões formuladas pelo 

interlocutor, uso de marcadores conversacionais e expressões formulaicas que 

explicitem uma situação de interação: “Vamos lá menina, encare este verão de 

frente.”, “A linha Dove Verão está trazendo novas armas pra você arrasar.”, 

“Seja lá onde você se enquadra, esqueça mais essa palavra.” 

c) envolvimento do falante com o assunto (um compromisso pessoal 

com o que está sendo contado), os marcadores do 3º tipo são constituídos por 

uso de vocabulário expressivo, redundâncias e exageros do falante, introdução 

do presente histórico, uso do discurso direto e emprego de partículas 

adverbiais modalizadoras. “Vá pra praia, vá pra noite, simplesmente vá. Dove 

vai com você”, . 
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A tese da Dove de se colocar contra o padrão de beleza midiático está 

presente em: “E por falar em sim, senhora, pare de dizer amém pra tudo que a 

dona mídia fala pra você”; “Você é mais do que um par de medidas, um corpo 

dourado e um cabelo milimetricamente alisado à chapinha...seja lá onde você 

se enquadra, esqueça mais essa palavra. Você não é mulher de se enquadrar.” 

É importante observar que ao usar a expressão “Dona Mídia”, o texto 

personifica a mídia, transformando o intangível em tangível, em personagem e 

dessa forma abre espaço para que as mulheres possam lutar de igual para 

igual. 

Outra tese recorrente se faz presente no anúncio: a valorização dos 

diferentes tipos de beleza: “... mas o verão chega mais democrático e abraça 

Chega de frio! Eu quero calor, sol e muita praia! O verão está ai e traz 

com ele a liberdade. Roupas mais fluidas, corpos à mostra, cabelos ao vento. 

Vamos lá menina, encare este verão de frente. A linha Dove Verão está 

trazendo novas armas pra você arrasar. Além do sabonete e da loção que 

ajudam a manter o bronzeado por mais tempo, agora tem o desodorante e 

também a linha de tratamento para os cabelos. O que significa pele, corpo e 

cabelos muito bem tratados sim senhora. E por falar em sim, senhora, pare de 

dizer amém pra tudo o que a dona mídia fala pra você. Você é mais do que um 

par de medidas, um corpo dourado e um cabelo milimetricamente alisado à 

chapinha. Nada contra, se você gosta disso. Mas o verão chega mais 

democrático e abraça também os cabelinhos mais rebeldes, os corpos mais 

cheinhos, as branquelas (quem inventou essa palavra, por Deus?), os peitos 

pequenos, os siliconados ou os naturalmente grandes. Seja lá onde você se 

enquadra, esqueça mais essa palavra. Você não é mulher de se enquadrar. 

Você é mais. Beleza é um conceito amplo, que também serve pra cabeça. 

Cabeça feita, cabeça boa. O que quer dizer você feliz com você, com os 

cuidados que você dispensa ao seu corpo, com sua beleza própria e particular. 

Quem resiste ao charme de um olhar confiante? Quem resiste a uma mulher 

mais inteira, mais convencida do que é e daquilo que pode conquistar? Você 

não tem medidas. Você é única. Vá pra praia, vá pra noite, simplesmente vá. 

Dove vai com você. 
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também os cabelinhos mais rebeldes, os corpos mais cheinhos, as branquelas 

(...), os peitos pequenos, os siliconados ou os naturalmente grandes”. Apesar 

da valorização de tipos físicos diferentes, o uso de expressões como 

“cabelinhos mais rebeldes” ao invés de crespos, “corpos mais cheinhos” ao 

invés de volumosos ou gordos pode configurar eufemismos. E de alguma forma 

o eufemismo aponta para uma zona em que o dizer é local de proibições, de 

censura, de lutas. Esse eufemismo também se dá de forma imagética quando 

lembramos da moça mais gorda que, a contrário das demais, está vestindo um 

maiô, escondendo o seu corpo. 

As marcas da sedução, prática discursiva bastante eloqüente da 

formação discursiva feminina, se mostram presentes em falas como “Quem 

resiste ao charme de um olhar confiante? Quem resiste a uma mulher mais 

inteira, mais convencida do que é e daquilo que pode conquistar?” O discurso 

da sedução ainda é percebido em outros anúncios que compõem a campanha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLO  8 

EXEMPLO  9 

EXEMPLO  10 
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Nestes enunciados, como os produtos anunciados foram especialmente 

formulados para serem usados no verão, as peças publicitárias aproveitam 

este mote e fazem referência a este universo: praia, mar, ondas. Há também o 

uso duplo sentido instaurado pelo jogo entre imagens e expressões do senso 

comum. O enunciado “tá se achando sem sal?” (exemplo 10) pode ser lido 

como “tá se achando sem graça, incapaz de chamar a atenção, de seduzir?”. 

Este enunciado acompanha a figura de uma mulher branca, loira, 

supostamente que ainda não se bronzeou ao sol, não foi à praia. A ela é 

sugerido um banho de mar, e como sabemos que o mar é salgado, a garota ao 

tomar banho de mar adquirirá o sal, a sedução que lhe falta. O enunciado “Seu 

cabelo tá com ondas demais? Surfista adora” (exemplo 8) aparece ao lado da 

figura de uma mulher negra de cabelos crespos. A palavra “ondas”, então, faz 

referência tanto as cabelos crespos da modelo quanto as ondas do mar sob as 

quais os surfistas praticam esporte. Em “Tem praia que também é reta e sem 

curvas e todo mundo acha o paraíso” (exemplo 9) , o operador argumentativo 

“também” faz referência a imagem da mulher presente no anúncio, que é 

visivelmente magra. 

Ao final, as peças deixam escapar um discurso de submissão da 

condição feminina ao olhar masculino: independente do estilo de cada mulher 

elas sempre agradarão ao gosto de um homem. E parece que só com a 

chancela desse olhar masculino é que a mulher sente-se bela e sedutora. 

De qualquer forma, ainda que apresentem alguns confrontos entre 

diferentes FDs (liberdade e aprisionamento em relação ao olhar do outro) o 

anúncio, em seu cerne, busca a construção discursiva de uma nova identidade 

de mulher: “Beleza é um conceito amplo, que também serve pra cabeça. 

Cabeça feita, cabeça boa. O que você quer dizer você feliz com você, com os 

cuidados que você dispensa ao seu corpo, com a sua beleza própria e 

particular.”.Deste exemplo, vale frisar que embora  fale em “cabeça boa”, a 

Dove ressalta o bem estar com o corpo e não essencialmente com a mente, o 

que mostra uma diferença de foco entre os discurso da Dove e o da Natura. 

Ao final o anúncio convida à ação, ao consumo de Dove, quando se 

coloca o produto como a companhia perfeita para o verão: “Vá  pra praia, vá 

pra noite, simplesmente vá. Dove vai com você.”Ao assinar com ‘”Nova linha 
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Dove verão. Trata bem todas as mulheres” a Dove ativa retoma a preocupação 

de ser uma marca que respeita a diversidade feminina. 

 

5.2.4. Campanha verão sem vergonha 

Em 2006, é a vez da campanha “Verão sem vergonha” invadir as praias 

e a mídia brasileira. Com um anúncio de quatro páginas, a Dove traz de volta a 

sua linha de produtos para o verão. Assim como a campanha anterior, a 

empresa fala para a sua consumidora como será o verão 2006 e institui quatro 

mandamentos para se ter um verão sem vergonha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLO 11 
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Ao falar em “mandamentos” o texto aciona imediatamente nosso feixe de 

memória e reporta o acontecimento bíblico em que Deus entrega à Moisés a 

tábua contendo os dez mandamentos religiosos cristãos. Mas no caso da 

campanha, os mandamentos passam a ser apenas quatro. E apesar de falar 

em mandamentos, estes não aparecem como regras de aprisionamento ou 

condutas, mas ao contrário, como meio de se assegurar a liberdade. 

O que na campanha de 2005 funcionava como título, O sol nasceu pra 

todas, em 2006 se transforma em slogan e justificativa da empresa para a 

criação do verão sem vergonha.  “Verão sem vergonha porque o sol nasceu 

pra todas”, caracterizando uma forte presença de heterogeneidade, ou seja, da 

retomada da palavra do outro, que nesse caso é o mesmo (já que se trata do 

mesmo locutor). 

Se a campanha do  “verão sem vergonha” retoma o enunciado central da 

campanha anterior, “o sol nasceu pra todas”, o funcionamento discursivo de 

uma e de outra é bem diverso. Enquanto nesta última a identidade discursiva 

da mulher é construída em função do olhar do outro, o foco do discurso do 

verão sem vergonha é a auto-estima, o olhar para si e não para o outro. (“A 

moda pede mulheres seguras, olhando pra frente e não para os lados; a maior 

tendência dessa estação é você estar bem como você mesma, do jeito que 

você é.”). Ao enunciar “porque o verão, ao contrário do que a nossa língua 

portuguesa demonstra, não rima como preocupação,” o locutor enfatiza que 

não há a necessidade da aprovação do outro, e por isso não há necessidade 

de ter vergonha do próprio corpo. Para tranqüilizar as mulheres se sua 

4 mandamentos para um verão sem vergonha 

1 – Não dirás não. Esse é o primeiro e o mais importante 

mandamento. Não diga não à praia, não diga não ai biquíni, não diga não 

aos banhos de mar. Sim, você pode tudo. 

2 – Neste verão, você só pode ficar preocupada com uma coisa: a 

meteorologia. 

3 – Tire a canga e venha curtir o verão. 

4 – Aproveite este verão ao invés de ficar pensando em como 

você vai estar no próximo. 
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insegurança com o próprio corpo, a Dove anuncia que “diferente da moda, não 

existe mulher certa e mulher errada. Toda mulher é bonita. Mulher que passa 

um verão delicioso é chique. Porque chique mesmo é aproveitar um verão sem 

ter vergonha de nada.” 

O anúncio apresenta mulheres loiras, ruivas, morenas e negras, 

mulheres altas, baixas, magras, gordas, com pernas grossas, finas, quadris 

largos, barriga sarada, barriga saliente e todas esbanjando alegria e se 

mostrando sem artifícios como canga, shorts ou camisetas. O cenário é uma 

praia e a cor predominante é o azul, que transmite a tranqüilidade. 

O anúncio segue mostrando quais são os quatro mandamentos para um 

verão sem vergonha. E o “sem vergonha” do título nada tem a ver com a falta 

de escrúpulos ou bom comportamento, tem a ver com a falta de amarras, com 

liberdade de mostrar-se sem o olhar crítico de outrem42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Como se pode ver nos anexos, a campanha é composta ainda de outros anúncios seguindo 
a mesma estética imagética e discursiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A presença de mulheres comuns como garotas-propaganda nos 

anúncios das empresas de cosméticos Natura e Dove, foram o estímulo dessa 

pesquisa. A intenção era verificar se os conceitos “mulher bonita de verdade” e “real 

beleza” instauravam de fato novas práticas discursivas na representação feminina na 

publicidade. 

 A relação feminina com a beleza mostra que esta, além de efêmera, tem 

valor de moeda e de carrasco. Wolf (1992) afirma que quanto mais numerosos 

foram os obstáculos legais e materiais vencidos pelas mulheres, mais rígidas, 

pesadas e cruéis são às imagens da beleza feminina impostas a estas 

mulheres, alertando-nos que a beleza tem sido usada como arma de 

desestabilização das conquistas femininas. 

  O uso de determinado padrão de beleza como arma de conquista 

masculina ficou latente no levantamento das publicidades de cosméticos das 

décadas de 20 a 90 no Brasil do século passado. Além disso, percebemos que 

padrões de beleza eram (e são) criados e reformulados a todo instante e 

impostos através da mídia. 

Enquadrar-se nesses padrões não era (nem é) tarefa fácil, por isso a 

indústria da beleza colocava (e coloca) à disposição das mulheres um arsenal 

de produtos e técnicas e as bombardeia através da publicidade. 

 Comumente, diversas marcas de produtos para o público feminino, 

criam e lançam padrões estéticos em suas campanhas publicitárias. A 

frustração por não se atingir um padrão estético pré-determinado pode gerar 

uma aversão à marca anunciante e em conseqüência a não-compra do produto. 

 Pura estratégia de marketing ou não, ao lançar na mídia um conceito 

de beleza fora dos padrões, as empresas Natura e Dove buscaram se 

diferenciar dentro de um mercado amplamente competitivo e criar uma imagem 

de empresa que entende, respeita e valoriza as necessidades e 

individualidades do seu público-alvo: a mulher. 

 Ao analisarmos, sob o olhar do aparato teórico da Análise do Discurso 

Francesa (ADF), os anúncios para o anti-sinais Chronos da Natura e as 

campanhas Marcas da pele, Curvas de verdade, O sol nasceu pra todas e 

Verão sem vergonha, para produtos diversos da linha cabelo e corpo da Dove, 

constatamos que novas práticas discursivas femininas foram, sim, instauradas, 



 

 

130 

contudo, como bem nos mostra a ADF, não sem deixar brechas e pontos de 

deriva. 

 Ao tomarmos como base de nossas investigações as campanhas da 

Natura para o Chronos, verificamos que esse novo discurso se baseia e 4 

topois discursivos: padrão de beleza midiático, envelhecimento, vaidade e bem 

estar. 

 Constatamos que a formação discursiva da mulher bonita de verdade 

se mostra contrária à imposição do padrão de beleza midiático e a idéia de 

vaidade a qualquer custo. Em paralelo, enaltece o envelhecimento natural sem 

traumas e o bem estar como fonte de equilíbrio, sabedoria e respeito a si 

mesma. 

 O enunciado “real beleza” das campanhas Dove, por ter surgido 

posteriormente, foi analisado a partir de pontos de interseção e afastamento 

em relação ao enunciado “mulher bonita de verdade”. 

 Esta comparação nos levou a concluir que, no que tange ao topoi 

padrão de beleza, Natura e Dove, o tematizam da mesma forma. Ao tratarmos 

do envelhecimento, verificamos a sua presença somente no discurso da Natura 

e um apagamento total no discurso da Dove. Isso se deve, em grande parte, ao 

tipo de produto e público-alvo aos quais se dirigem as campanhas. Enquanto o 

Chronos destina-se a mulheres acima dos 30 anos e sua finalidade é o 

tratamento das linhas de expressão, a Dove tem um público que contempla 

uma faixa etária mais jovem, a partir dos 20 anos, e os seus produtos agem no 

cabelo e no corpo, o que implica numa preocupação maior com formas e 

texturas do corpo do que com a ação do tempo no rosto. 

 Ao tratarmos da vaidade, percebemos sua inserção mais forte no 

discurso da Natura, até mesmo pela presença do léxico ‘vaidade’ nos textos 

verbais dos anúncios. Vale ressaltar que essa vaidade, em virtude do que 

expomos no parágrafo anterior, sofre um deslocamento: na Natura compreende 

os cuidados com o rosto e na Dove, com corpo e cabelos. 

 Com um discurso mais voltado para o bem estar consigo mesma, a 

Natura não tematiza a sedução em seus anúncios, já a Dove sim. A nosso ver, 

a questão da sedução é o carro-chefe da estratégia discursiva de venda dos 

produtos da Dove quando instiga a mulher a elevar sua auto-estima, através 

dos produtos anunciados, para conquistar o olhar masculino. 
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 A questão do bem estar está na base do discurso da campanha 

Natura e também surge no discurso da Dove, porém, para a primeira este bem 

estar refere-se mais fortemente ao espírito, enquanto para a última o foco é o 

corpo como instrumento de sedução masculina. 

 Constatamos que há uma nova prática discursiva da representação 

feminina nos anúncios de cosméticos, porém, como já apontado, também há 

pontos de deriva, especialmente nas campanhas “marcas da pele” e “o sol 

nasceu pra todas”, pois elas retornam a uma prática antiga de relegar a mulher 

o único e exclusivo papel de Outro na relação com o homem, não em condição 

de igualdade, mas de submissão e necessidade de aprovação do seu julgo. 

 Ainda assim, acreditamos que esses pontos de deriva, não tiram a 

importância dessas novas estratégias discursivas como um importante passo 

de respeito às diversidades e à condição feminina.  

 À mulher bonita de verdade se seguiu a real beleza e outros 

enunciados parecem despontar em novas campanhas. É a publicidade, 

refletindo e refratando a sociedade e os novos hábitos e costumes que nela se 

instalam. 
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