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Anúncio para cosmético  
  

Nada há contra o tempo. 
O homem tudo o que pode 

é fechar-se ao espaço 
redondo que o envolve; 

jogar fora o espaço, 
o fora, ele sim pode, 
assim numa Cartuxa 

que do ao redor o isole. 
Mas o tempo é de dentro; 
dentro ele faz-se, escorre, 

e esse escorrer interno 
não há nada que o corte. 

Às vezes o "......." 
por certo tempo o encobre: 

não o tempo ele próprio, 
sim o corpo que ele morde, 

já que o expressar do tempo 
é roer o que percorre. 

 
João Cabral de Melo Neto 

(1920 - 1999) 
In : Museu de tudo 



 

 

 
 
 

RESUMO 
 
 

Esta pesquisa tem como tema as relações entre os eixos do trabalho, da comunicação e do 

consumo, utilizando como objeto de estudo as narrativas das consultoras Natura do Projeto 

Memória das Comunidades Natura do portal Museu da Pessoa. Situada em um museu virtual 

que coleta histórias de vida, a estratégia da Natura representa uma mudança no padrão 

organizacional tradicional ao criar um cenário de aparente protagonismo dos sujeitos e suas 

narrativas, que se tornam co-responsáveis pela construção da imagem marcária. Mobilizando 

as esferas da memória, da subjetividade feminina, do consumo e da identidade a partir da 

atividade laboral, o projeto busca atribuir valores e significados para a corporação. Por meio 

de uma abordagem qualitativa amparada pela Análise de Discurso de linha francesa, 

analisamos a orquestração de vozes presente nos relatos, que, apesar de denominação 

“histórias de vida”, correspondem a uma estratégia de publicização, na medida em que as 

consultoras apresentam os valores da corporação em seu discurso e salientam o papel de 

transformação proporcionada pela empresa, o que é confirmado também ao percebermos a 

mudança do ethos no momento em que elas se referem à corporação. Verificamos, ainda, que 

os depoimentos apresentados correspondem a narrativas-modelo uma vez que prescrevem 

comportamentos de trabalho e condutas para a aquisição do sucesso baseado na atitude e no 

culto à performance. 

Palavras-chave: comunicação e consumo; comunicação e trabalho; mulher; narrativas; 

Museu da Pessoa. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The subject matter of this research is the relationship between the axes of work, 

communication and consumption, by using as a study object the narratives of the Natura 

consultants from the Memory Project of the Natura Communities of Museum of the Person 

portal. Located in a virtual museum, which collects life stories, Natura’s strategy represents a 

change in the traditional organizational pattern by creating a scenario of apparent protagonism 

of the subjects and their narratives, which become co-responsible for the construction of the 

brand image. Mobilizing the spheres of memory, female subjectivity, consumption and 

identity and taking as a basis work activity, the project seeks to attribute values and meanings 

to the corporation. From a qualitative approach supported by the French School of Discourse 

Analysis, we analyze the orchestration of voices in the accounts. In despite of the name “life 

stories”, they correspond to a publicization strategy, in so far as the consultants present the 

corporation’s values in their discourse and enhance the transformation role provided by the 

company, which is also confirmed when we notice the change of ethos when they refer to the 

corporation. We also observed that the presented testimonies correspond to narratives-pattern 

that prescribe working behaviors and practices in order to get success based on the attitude 

and the cult of performance. 

 

Keywords: communication and consumption; communication and work; woman; narratives; 

Museum of the Person. 
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1 INTRODUÇÃO 

Se num dado momento a mercadoria era sua própria publicidade  

(não havia outra), hoje a publicidade tornou-se a sua própria mercadoria.  

(Jean Baudrillard) 

 

Ao longo dos séculos, o desenvolvimento das tecnologias tem fomentado 

descobertas, desde a invenção da imprensa à popularização da Internet. A cada “revolução”, 

indivíduos e organizações encontram diferentes usos para ferramentas tecnológicas, e os 

processos comunicacionais se adaptam às novas realidades que vão surgindo. Na 

contemporaneidade, percebemos que a Internet tornou-se um campo de experimentação de 

identidades e de construção de marca, em que o fator simbólico é definidor para a formação 

da imagem das corporações na mente do público, que passa a consumir não apenas produtos 

como também o discurso das empresas. Assim, as marcas vislumbram na web possibilidades 

diferentes de construção simbólica, recorrendo a afetos, experiências e memórias, a fim de 

criar pontos de contato com o consumidor, reforçando o território da marca (QUESSADA, 

2003). 

Nesse contexto, apresentamos como objeto desta pesquisa o Projeto Memória das 

Comunidades Natura presente no portal Museu da Pessoa, museu virtual de histórias de vida. 

Esse suporte midiático propõe-se a coletar e preservar a memória social a fim de criar uma 

rede de depoimentos, por meio das diferentes narrativas que expressam um pouco de cada um 

dos diferentes sujeitos. 

Como parte desse portal, a Memória das Comunidades Natura1 apresenta como 

objetivos o registro e a preservação das histórias de vida de pessoas que fazem parte da 

trajetória da empresa. A criação desse projeto desperta a nossa atenção também pela sua 

localização em um museu, visando adquirir os atributos simbólicos que esse termo faz 

emergir, como a criação de uma “aura” de importância, historicidade e legitimidade que, à 

primeira vista, o museu representa.  

Nesse espaço, respaldados pela reconhecida marca e protegidos pelo sentido de 

comunidade, colaboradores, consultores, promotores, fornecedores e consumidores contam 

                                                 
1 As histórias de vida da Memória das Comunidades Natura foram coletadas e são organizadas pelo Museu da 
Pessoa, por meio de metodologia própria de registro de depoimentos. Fonte: <www.museudapessoa.net/natura>. 
Acesso em: 18 abr. 2011. 
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suas histórias, associando sua trajetória de vida à marca. Os depoimentos evocam a memória, 

reinventam o ato de contar histórias e falar de si, trazem relatos pessoais sobre lembranças da 

infância, família, casamentos, filhos, trabalho, momentos de alegrias, de dificuldades e de 

superação2.   

Para esta pesquisa, tomamos como foco de investigação as narrativas femininas, em 

virtude de nosso interesse pessoal pelo estudo das questões de gênero. Nelas, verificamos as 

relações com o mundo do trabalho, o consumo e a subjetividade feminina, percebendo os 

significados que as trabalhadoras atribuem à empresa Natura e também à sua trajetória por 

meio desses relatos3.  

Para isso, analisaremos os depoimentos das consultoras4, visto que elas constituem a 

grande força de venda da marca, correspondendo a mais de 400 mil revendedoras autônomas, 

que comercializam diretamente o produto com os clientes e não possuem vínculo 

empregatício com a empresa, o que permite também a aproximação com os significados da 

“flexibilização”, posto que a atividade de consultoria não envolve uma relação formal com a 

corporação, podendo ser considerada uma forma desregulamentada de trabalho que, de acordo 

com Antunes (2000), vem crescendo na atualidade. 

Além disso, a valorização do consumo de produtos de beleza nos dias atuais tornou a 

atividade de revenda dessas mercadorias bem conceituada, de acordo com o espírito do 

tempo, em que a beleza tornou-se atributo classificador e bastante almejado, principalmente 

pelas mulheres.  

Nas narrativas coletadas, percebemos uma estrutura cronológica relativamente 

comum, cujo início localiza-se na fase da infância e adolescência, depois atravessa a formação 

escolar para então chegar à família atual e à vida profissional. Em seguida, contam como se 

deu o ingresso na Natura, apresentam conceitos da empresa e mudanças mais marcantes a 

partir da atividade de consultoria. Assim, o passado surge nos relatos, respaldado pela sólida 

marca de mais de quatro décadas, reconhecida no Brasil e em outros países. Nas narrativas de 

vida, ordena-se o tempo: o que já passou, relatando a trajetória até o presente, e também os 
                                                 
2 Além das histórias de vida, a comunidade contém também outras seções como, por exemplo, álbuns de fotos, 
glossário e contato para quem deseja tornar-se consultora da marca. 
3 Com o objetivo de evitar repetições que poderiam tornar o texto cansativo, utilizaremos as expressões 
“narrativas”, “depoimentos” e “relatos” como sinônimos nessa pesquisa, para denominar as histórias 
apresentadas no portal. 
4 As consultoras diferenciam-se das promotoras, pois estas têm a função de recrutamento, motivação e 
treinamento da equipe de consultores. “A Natura distribui seus produtos primordialmente pela venda direta 
realizada por revendedoras e revendedores autônomos, que não têm relação empregatícia com a empresa e são 
chamados de Consultoras e Consultores Natura. O mercado brasileiro é atendido em mais de 5 mil municípios, 
por meio dessa rede de mais de 400 mil Consultoras e Consultores Natura.” Fonte: Memória das Comunidades 
Natura. <http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/glossario>. Acesso em: 18 abr. 2011. 
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planos, nos quais o papel da Natura ganha relevo, já que contribui, na fala das consultoras, 

para a realização de sonhos, seja pelo desenvolvimento pessoal ou pelo consumo. 

É interessante observar que, ao interligar sua memória pessoal à marca Natura, os 

sujeitos se constroem e constroem relações simbólicas com a empresa, em um intenso 

movimento nos dois sentidos. A empresa atribui voz ao outro para que fale por ela, enquanto 

as consultoras, ao que parece, têm uma oportunidade de construir subjetividade a partir do 

reconhecimento do olhar do outro. Ao criar visibilidade para o “eu” considerado aqui em três 

categorias (enquanto indivíduo; enquanto trabalhador; e enquanto empresa, a Natura), 

podemos perceber que a comunidade torna-se um espaço social, na qual emerge uma 

orquestração das vozes das consultoras. 

Dessa forma, a partir do estudo desses depoimentos, a pesquisa pretende investigar 

as relações entre os eixos mulher, trabalho e consumo, a fim de responder à seguinte questão: 

como as mulheres organizam suas narrativas a partir do eixo do trabalho e do consumo, 

atribuindo valores à corporação através desses relatos?  

Com a consciência de que as narrativas apresentadas pelo site podem se constituir em 

rico objeto de análise, a pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa amparada pela Análise 

de Discurso de linha francesa e se adéqua às pesquisas do programa de Mestrado em 

Comunicação e Práticas de Consumo, já que analisa as interfaces entre comunicação e 

consumo no contexto das narrativas apresentadas nesse ambiente midiático. Essa forma de 

sociabilidade é percebida pelas empresas como mais uma maneira de divulgar a marca e 

compartilhar experiências, tornando-se parte da vida das pessoas, o que merece nossa 

investigação. 

Este trabalho faz parte da linha de pesquisa “Lógicas da produção e estratégias 

midiáticas articuladas ao consumo”, que abriga investigações relacionadas à comunicação a 

partir das condições de produção das mensagens midiáticas e processos midiático-

comunicacionais, destacando-se a preocupação com as mediações, a produção simbólica e a 

análise das estratégias discursivas e redes simbólicas. Está ligado, ainda, ao Projeto de 

Pesquisa “As representações do mundo do trabalho na comunicação midiática”, desenvolvido 

pelo orientador, já que se propõe a observar os significados do trabalho em narrativas 

midiáticas. Mais concretamente, pois, o objetivo geral da pesquisa é investigar os sentidos 

construídos em torno dos eixos mulher, trabalho e consumo, nas narrativas das Memórias da 

Comunidade Natura do site Museu da Pessoa.  

Os objetivos específicos são: 

a) Investigar como o trabalho está presente na construção da narrativa, qual a sua 
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relação com a formação da subjetividade feminina e como a flexibilização do trabalho 

contribui para a sua vida profissional; 

b) Identificar a presença da esfera do consumo e quais os seus significados 

(materiais, simbólicos e midiáticos); 

c) Analisar as estratégias da comunicação corporativa ao se valer da voz das 

consultoras para constituir o seu ethos e a sua imagem marcária. 

 

A questão dos museus virtuais tem despertado atenção dos autores voltados à 

cibercultura, bem como de historiadores e estudiosos da comunicação que voltam seu trabalho 

para a questão da memória. Todavia, parece haver uma lacuna na pesquisa sobre esses 

museus, no tocante às relações entre as narrativas com questões de gênero, trabalho, consumo 

e midiatização, razão pela qual acreditamos que esse pode ser um ponto de partida para o 

estudo desse tema.5 

Para isso, a estrutura da discussão teórica contempla três capítulos: (I) Comunicação, 

linguagem e produção de sentidos; (II) Mediações, midiatização e construção da 

subjetividade; e (III) Trabalho, gênero e consumo. 

No primeiro deles, procuramos entender a produção de sentidos a partir da 

linguagem, sobretudo a verbal, partindo das questões mais gerais da comunicação e do 

funcionamento da linguagem, obtendo assim subsídios para compreender as narrativas e sua 

produção de sentido. Para isso, investigamos o conceito de dialogismo desenvolvido por 

Bakhtin (2009), percebendo a função da palavra como signo que reflete e refrata, e que 

carrega em si elementos ideológicos. Amparados nos estudos de Baccega, Orlandi, Gregolin, 

Fiorin, dentre outros, tratamos de algumas noções da Análise do Discurso de linha francesa e 

nos debruçamos ainda sobre as questões do ethos publicitário e da publicização, considerando 

as análises de Maingueneau, Quessada e Casaqui, a fim de enfatizar a relação entre 

comunicação e consumo. Considerando que as narrativas, objeto de nossa investigação, 

apresentam fotos que ancoram o depoimento, consideramos necessária uma breve 

aproximação com as imagens, momento em que nos valemos das obras de Barthes, Flusser e 

Kossoy. Em seguida, adentramos no tema das narrativas, trazendo as teorias de Paul Ricoeur, 

Pollak e Cyrulnik, acerca de memória, histórias de vida e identidade social. Encerrando esse 

capítulo, as condições de produção contextualizam o cenário em que as narrativas são 

apresentadas. 

                                                 
5 No item 3.3, identificamos algumas das recentes pesquisas que têm sido desenvolvidas nessa área. 
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Intitulado Mediações, midiatização e construção da subjetividade, o capítulo 

seguinte situa a Memória das Comunidades Natura em um cenário marcado por mediações 

que envolvem a relação com a cultura digital e uma “transformação da sensibilidade” 

(MARTÍN-BARBERO, 2004). Para aprofundar esse tema, além desse autor, utilizamos como 

referências principais Silverstone, Fausto Neto e Sodré. Acerca do ambiente virtual, apoiamo-

nos no quadro teórico organizado por meio das obras de autores como Paiva, Sibilia, Castells, 

Bauman, Recuero e Baudrillard, que nos mostram que a possibilidade de emissão gerada pela 

Internet e tão aclamada como “inteligência coletiva”, na verdade, também multiplicou as 

emissões vazias e fez emergir “narrativas do eu” (SIBILIA, 2008) – discursos 

autorreferenciais de sujeitos que constroem seus regimes de visibilidade por meio de redes 

sociais e outros recursos virtuais. Em busca de visibilidade, que passou a estar associada à 

existência social, a intimidade é cada vez mais compartilhada na Internet, palco que facilitou a 

exposição de “portfólios de sociabilidade” (CASTELLS, 2003). Nesse cenário, parece 

contraditório o interesse que vem surgindo pelo passado e pela memória, como advertem 

Oliveira e Chagas, e que nos faz investigar alguns atributos dos museus virtuais a fim de nos 

aproximarmos do Museu da Pessoa. Finalizando esse capítulo, adentramos na investigação do 

sentido de comunidade, percebendo os significados da utilização do termo no título do projeto 

Memória das Comunidades Natura. A noção de comunidade pretende transmitir um sentido 

de pertencimento no qual as vozes se agrupam em torno de uma marca, reforçando os valores 

simbólicos da empresa. Torna-se essencial, então, discutir esse conceito, já que a relação entre 

comunidade e cultura organizacional retrata uma grande mudança no padrão organizacional 

tradicional, por transformar as consultoras em porta-vozes da empresa. Ao buscar uma 

atmosfera de construção conjunta, esse termo parece apontar para um deslizamento de 

sentidos que será estudado a partir do resultado das microanálises das narrativas, buscando 

perceber o sentido e as características da Comunidade Natura e como isso se sobrepõe ao que 

entendemos como cultura organizacional. 

Marcador importante das narrativas, o trabalho é analisado no capítulo quatro, 

intitulado Trabalho, gênero e consumo, que se baseia nas teorias desenvolvidas por Hirata, 

Antunes, Bourdieu, Muraro, Lipovetsky, Slater, Featherstone, Bauman, Rocha, Canclini, 

Freire Filho, Sibilia, Ehrenberg e Baudrillard. Além de apontar as configurações complexas e 

fragmentadas do mundo do trabalho, desenvolvemos um sucinto panorama da emancipação 

feminina amparados por Lipovetsky (2010) e percebemos o contexto de dominação masculina 

apresentado por Bourdieu (2010), analisando também a noção de “flexibilidade” – tão 

destacada nas narrativas como fator definidor para a dedicação exclusiva à atividade de 
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consultoria Natura. Investigamos ainda o lugar do trabalho na identidade feminina, como 

aspecto que contribui para sua realização e também para definir seu papel na esfera do 

consumo, analisado na última seção desse capítulo e entendido em seu caráter material, 

simbólico e midiático. Finalmente, nos detemos também sobre o tripé de valores 

contemporâneos que se relacionam com esse cenário de trabalho, gênero e consumo: beleza, 

felicidade e sucesso. 

A seguir, trazemos a metodologia de análise aplicada ao estudo do corpus, seus 

pressupostos, os critérios de seleção e protocolo de análise, para enfim apresentar a análise de 

oito narrativas de consultoras Natura disponíveis na Memória das Comunidades Natura. Por 

meio da Análise de Discurso, investigamos os processos de produção de sentidos e a 

constituição dos sujeitos no processo de edição de mundo que ocorre nos relatos, nos quais o 

indivíduo seleciona o que dizer e o que não dizer, influenciado decisivamente pelas condições 

de produção de seus discursos. Queremos perceber, assim, quem é esse sujeito que narra suas 

memórias e buscar significados a partir da materialidade discursiva.  

De fato, ao proporcionar diferentes configurações de sociabilidade, o espaço digital 

também promove formas de visibilidade aos sujeitos e corporações. Para as empresas, é mais 

um lócus para marcar presença e criar associações simbólicas com o consumidor. Para os 

usuários, a rede pode ser entendida como um espaço de compartilhamento de experiências, 

ideal para a divulgação das “narrativas do eu”. Na interseção entre os interesses empresariais 

e individuais, a Memória das Comunidades Natura, situada dentro do Museu da Pessoa, 

apresenta narrativas pessoais de sujeitos que se constroem como parte da empresa, em uma 

comunidade onde as vozes das consultoras falam sobre si e sobre a corporação, diluindo 

limites entre o pessoal e o profissional, entre a história de vida e da marca. Quais os 

significados da visibilidade de vozes de trabalhadores para compor a estratégia 

comunicacional de corporações na contemporaneidade? E quem é esse sujeito comunicacional 

que atribui voz ao outro para que fale por si e constitua seu ethos?  É isso que pretendemos 

estudar por meio da investigação dos sentidos apresentados na comunidade e nas narrativas, 

em que as consultoras exibem como seu o discurso da marca, que passa a ser consumido e 

exibido para consumo.  
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2 COMUNICAÇÃO, LINGUAGEM E PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

A linguagem é constitutiva do ser humano. Em meio à vasta diversidade de 

tecnologias que a contemporaneidade contempla e apresenta a cada dia, a linguagem, 

especialmente a verbal, ainda prevalece como forma de interação humana mais efetiva. É por 

meio da palavra que os homens conversam, estabelecem contato, estreitam vínculos, 

aprendem e descobrem o mundo. A partir dela, dá-se a interação verbal, presente em todos os 

atos de fala: nas conversas do cotidiano, nos discursos da mídia, nas salas de aula, nas 

histórias que são contadas de um tempo que já se foi e nos relatos daquilo que ainda 

desejamos realizar. Diariamente, somos permeados por vozes – nossas, de outros, da mídia 

etc. – em uma grande cadeia discursiva que ecoa pela sociedade e possibilita a comunicação. 

Pela linguagem também nos constituímos e atribuímos significado a experiências e situações.  

A fim de perceber a construção de sentidos por meio da linguagem, investigamos o 

discurso, detendo-nos especificamente em noções da Análise de Discurso de linha francesa. 

Estudamos, ainda, os sentidos das imagens, que são apresentados como ancoragem dos 

depoimentos, bem como as teorias sobre narrativas e memória, buscando nos aproximarmos 

dos depoimentos apresentados na Memória das Comunidades Natura, cujas condições de 

produção concluem este capítulo. 

2.1 LINGUAGEM E DISCURSO 

Nos estudos de comunicação, a linguagem, em especial a verbal, constitui ponto-

chave por estabelecer o diálogo social. É por meio da palavra que os homens se comunicam, 

constroem vínculos e significados. As características de neutralidade e pureza da palavra 

ressaltadas por Bakhtin proporcionam a este signo a presença em variados campos, nos quais 

incorpora sentidos diversos a partir do domínio de circulação, visto que “a palavra funciona 

como elemento essencial que acompanha toda criação ideológica, seja ela qual for” 

(BAKHTIN, 2009, p.38). No entanto, não podemos esquecer que a palavra emerge sempre 

carregada de conteúdo ideológico, visto ser um signo, que reflete e refrata, e se dirige sempre 

a um interlocutor, a um auditório social, ainda que ausente. 

Constituindo-se em um território comum entre quem fala e quem escuta, a palavra é 

uma espécie de ponte, conforme a metáfora apresentada pelo autor, na qual se dá a interação 

verbal, realidade fundamental da língua. Nisso consiste o caráter interacional da palavra, ao 
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permitir a relação entre os homens por meio da exposição de ideias e pensamentos, a partir 

das convenções de significados conferidos pelo contexto social. As mudanças sociais 

refletem-se na linguagem, que vai evoluindo de acordo com as novas necessidades geradas 

pelo grupo social. E isso pode ser percebido de forma mais enfática na ideologia do cotidiano, 

na qual conversas e interações vão acumulando lentas transformações que repercutem na 

palavra. Como Bakhtin (2009) argumenta, o signo consiste em uma arena de luta de classes, 

pois é por meio da disputa social que a ideologia do signo se transforma.  

A relação da linguagem verbal com a interação social também é destacada por 

Baccega (2007), que aponta a dupla condição da palavra enquanto signo privilegiado que 

institui domínios e possibilita a relação entre cada um deles. Como argumenta a autora, a 

linguagem é a responsável pela mediação entre o homem e a realidade, e as palavras assumem 

sentidos a partir dos discursos. Segundo ela, 

As palavras têm vida. Vestem-se de significados. Mascaram-se. Contagiam-
se com as outras palavras próximas. “Dançam conforme a música”, tocada 
no salão de baile onde estão. O salão é o discurso e é aí que elas cristalizam 
momentaneamente uma de suas máscaras (BACCEGA, 2007, p.6). 

Assim, a linguagem deve ser entendida como processo de produção histórico-social 

em que o contexto da interação possui valor determinante. Transitando em um ambiente 

social em que várias formações discursivas circulam, um discurso muitas vezes é transmitido 

como se fosse criado pelo sujeito, sem que se tenha noção da interdiscursividade e da 

ideologia que se esconde por trás de uma aparente neutralidade, pois cada palavra dita ou 

escrita está carregada de conteúdo ideológico, ainda que não seja percebido. Por isso, temos 

que atentar para o significado de ideologia, que “só existe na prática social; [...] se constitui 

num sistema de valores, pleno de representações, de imagens – modo de ver o mundo, modo 

de ver a sociedade, modo que o homem se vê a si e aos outros” (BACCEGA, 2007, p.34). 

Chauí define-a como “corpo sistemático de representações e de normas que nos ‘ensinam’ a 

conhecer e a agir” (CHAUÍ, 2007, p.15).  

A partir daí, emerge a ideia de formação ideológica, que, advinda dos estudos de 

Marx e Althusser, identifica o “conjunto de representações e atitudes relacionadas às posições 

de classe, em confronto umas com as outras” (BACCEGA, 1998, p.89-90), ou ainda “a visão 

de mundo de uma determinada classe social, isto é, um conjunto de representações, de idéias 

que revelam a compreensão que uma dada classe tem do mundo” (FIORIN, 2003, p.32). 

Trata-se de um termo mais amplo, no sentido de que pode abranger toda a sociedade, quando 

se considera uma formação ideológica dominante que autoriza os seus valores como 

“verdades”. Por sua vez, a formação discursiva remete a diversos tipos de discursos, por 
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exemplo, religioso, jurídico, político, etc., que coexistem e, de certa forma, se transportam 

para a fala dos sujeitos, que reelaboram tais discursos muitas vezes de maneira até 

inconsciente, quando ocorre o interdiscurso. Para Orlandi (2009), a formação discursiva 

define o que pode e deve ser dito, e está ligada aos temas e figuras que materializam a visão 

de mundo, como esclarece Fiorin (2003). Dessa forma, “as formações ideológicas só ganham 

existência nas formações discursivas” (FIORIN, 2003, p.34), pois, “assim como uma 

formação ideológica impõe o que pensar, uma formação discursiva determina o que dizer” 

(FIORIN, 2003, p.32).  

Ao analisar as narrativas das consultoras da Memória das Comunidades Natura do 

site Museu da Pessoa, precisamos considerar a ideologia capitalista na qual, de acordo com a 

lógica do mercado, o envolvimento de empresas em projetos é pautado pelo lucro, ainda que 

não imediatamente sob a forma de vendas, mas de incorporação de capital simbólico para sua 

marca. Ao representarem a empresa nessa plataforma, as consultoras são conscientes de que 

falam a partir desse lugar, e por isso não estão “livres” para apresentarem memórias e 

acontecimentos cotidianos. Pelo contrário, contar a sua história de vida para a Natura já 

vincula o indivíduo à corporação, de forma que ela traz seu depoimento na condição de 

consultora, o que já implica numa formação discursiva: a decisão sobre o que falar como 

consultora e como se referir à empresa, tudo isso modula e direciona a produção narrativa. 

Assim, podemos falar em uma formação ideológica dominante na sociedade em que circulam 

variadas formações discursivas. 

Nesse sentido, Fiorin assevera a necessidade de “fugir de duas ilusões: a total 

autonomia da linguagem e sua redução à ideologia” (2003, p.76). Mesmo sendo influenciada 

por vários discursos, a subjetividade do indivíduo é única, reelaborando discursos e 

produzindo outros. Precisamos reconhecer a presença de discursos do outro permeando o que 

se fala, de maneira que ninguém é autor absoluto do seu discurso. Todavia, também não 

podemos considerar que o sujeito é totalmente conduzido pela formação ideológica da 

sociedade, pois, apesar da incorporação de pensamentos e ideias que circulam no contexto 

social, há sempre um novo significado, uma interpretação que depende do sujeito, do seu 

repertório cultural, suas experiências e percepções. Ou seja, “todo indivíduo/sujeito é um ‘eu’ 

plural, que manifestará, num movimento espiralado, sua reelaboração dos discursos, 

utilizando-se, para isso, da mesma matéria-prima – ou seja, os signos da sociedade em que 

eles circulam” (BACCEGA, 1998, p.101). Dessa forma, o discurso é sempre social, ao passo 

que o texto é individual, a partir das escolhas feitas no plano da ação comunicacional do 

sujeito. É no texto que cada um organiza sua fala, sua “maneira de veicular o discurso”, que é 
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“o lugar das coerções sociais” (FIORIN, 2003, p.42).  

Por sua vez, aquele que organiza sua fala e interage é o enunciador, que faz a 

enunciação, considerada por Bakhtin como o “produto da interação de dois indivíduos 

socialmente organizados” (2009, p.117), sendo determinada pela situação social mais 

imediata e pelo meio social mais amplo. Ela só se torna efetiva entre falantes e só se realiza 

no curso da comunicação verbal, sendo puro produto de interação social, como observa o 

autor. Conforme Baccega, a enunciação se relaciona com a formação ideológica, pois nela se 

encontram as marcas de vida de um grupo, pois é “o lugar de onde ‘brota’ o discurso”. Não 

deve ser confundido com enunciado, que corresponde à “manifestação desse discurso” 

(BACCEGA, 2007, p.53), podendo ser na modalidade escrita ou oral. Segundo Benveniste, a 

enunciação é “colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização” e 

“supõe a conversão individual da língua em discurso” (1989, p.82-83). Enunciação e 

enunciado correspondem respectivamente a acontecimento e resultado, uma vez que o 

“enunciado se opõe a enunciação da mesma forma que o produto se opõe ao ato de produzir” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p.56). Por meio da linguagem e produção de sentidos, acontece a 

comunicação, sendo imprescindível “o discurso (a enunciação manifesta, parte da formação 

discursiva), a subjetividade (a constituição do sujeito enunciador/enunciatário) e o contexto 

(formação ideológica/formação social)” (BACCEGA, 1998, p.114). 

Na Memória das Comunidades Natura, o discurso objeto da nossa análise são as 

narrativas identificadas no portal como “histórias de vida”, que correspondem aos enunciados, 

aquilo que foi manifestado a partir da enunciação. Assim, o enunciado adquire sentido a partir 

do contexto determinado, pois “o ‘mesmo’ enunciado em dois lugares distintos corresponde a 

dois discursos distintos” (MAINGUENEAU, 2008a, p.54), de forma que necessitamos 

analisar o depoimento considerando que ele foi construído para esse projeto da Natura. Contar 

a história de vida dissociada dessa vinculação corporativa, numa ocasião informal, por 

exemplo, numa roda de amigos em uma mesa de bar, ilustraria uma enunciação amplamente 

diferente. 

De fato, o discurso está sempre associado às condições específicas de troca 

comunicacional em que ocorre, de forma que pode ser comparado a “um palco, com suas 

restrições de espaço, de tempo, de relações, de palavras, no qual se encenam as trocas sociais 

e aquilo que constitui o seu valor simbólico” (CHARAUDEAU, 2006, p.67). Esse contrato de 

comunicação, que pressupõe um acordo prévio implícito sobre o quadro de referência, resulta 

de dados externos e internos. Como aponta o autor, os externos estão associados às 

regularidades comportamentais e abrangem: condição de identidade (“quem se dirige a 
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quem?”); finalidade, que se relaciona à expectativa de sentido (“estamos aqui para dizer o 

quê?”); propósito (“do que se trata?”) e dispositivo (“em que ambiente se inscreve o ato de 

comunicação?”). Acerca da finalidade, o autor identifica quatro visadas, a saber: prescritiva, 

informativa, incitativa e a visada do páthos. 

Na Memória das Comunidades Natura, percebemos que a condição de identidade 

está relacionada ao pertencimento à empresa – consultoras dirigem-se a outras consultoras, à 

empresa Natura e ao público em geral. O propósito associa-se ao próprio objetivo da criação 

da comunidade – preservação das histórias de vida – muito embora, como discutido mais 

adiante, há um conteúdo de publicização que se associa também à condição dispositiva: o 

ambiente de museu virtual, em que se inscrevem os depoimentos, atrai para a marca a imagem 

de historicidade, importância e legitimidade. Quanto à finalidade, em princípio, verificamos 

que as consultoras devem contar sua história de vida. No entanto, a partir da leitura dos 

depoimentos, verificamos que não se tratam de verdadeiras histórias de vida no sentido 

estrito, visto que o conteúdo propriamente pessoal é bastante restrito, enquanto a ênfase na 

corporação e no bem que ela proporciona torna-se exagerada. Nesse discurso, as depoentes 

combinam as visadas prescritivas (a fim de fazer o outro agir de determinada forma – “fazer 

fazer”), informativa (que supõe a transmissão de um saber – “fazer saber”), incitativa 

(associada a fazer o outro acreditar no que se diz – “fazer crer”) e visada do páthos 

(relacionada às emoções – “fazer sentir”), de forma tal que iniciam seus depoimentos falando 

de si e da sua história, que é deslocada para um conteúdo publicitário em seguida. 

Já os dados internos envolvem espaço de locução, relação e tematização, estando 

relacionados ao ato discursivo propriamente dito (“como dizer?”), pois “constituem as 

restrições discursivas de todo ato de comunicação”, englobando “comportamentos 

linguageiros esperados quando os dados externos da situação de comunicação são percebidos, 

depreendidos, reconhecidos” (CHARAUDEAU, 2006, p.70). O espaço de locução está 

associado à tomada da palavra, de forma que o enunciador deve conquistar ou justificar seu 

direito de comunicar. No espaço de relação, estabelecem-se relações de força; e o espaço de 

tematização é o lugar para a organização dos temas de acordo com o modo de organização do 

campo discursivo. Charaudeau (2006) pondera que, apesar dessa determinação “imposta” pelo 

contrato comunicacional, há sempre uma margem de liberdade para o falante. 

As consultoras Natura conquistam o direito de apresentar suas histórias pelo 

desempenho nas vendas, como podemos perceber pela leitura dos depoimentos. Neles, elas 

deixam implícitos ou claros os embates de força e trazem relatos sobre sua vida e a 

corporação. É por meio da materialidade discursiva que inferimos sobre a subjetividade das 
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consultoras, percebendo como se dá a construção da identidade delas e da marca a partir da 

atribuição de valores e significados presentes nas “histórias de vida”. Para isso, apresentamos 

um breve panorama da Análise de Discurso de linha francesa, a fim de investigar os principais 

conceitos explorados nesta pesquisa. 

2.1.1 Análise de Discurso de linha francesa: principais conceitos trabalhados 

Tendo em vista que cada discurso materializa as visões de mundo, pela materialidade 

da linguagem, podemos nos aproximar do contexto, da subjetividade e do lugar de fala do 

indivíduo. Para isso, a Análise do Discurso de linha francesa se dedica a compreender a 

produção social de sentidos e a constituição do sujeito na linguagem. Considerado o precursor 

desse campo de pesquisa, Michel Pêcheux reuniu contribuições de Althusser, Lacan e 

Foucault, e formulou as primeiras bases dessa teoria a fim de analisar o discurso político. 

Como aponta Gregolin, 

Quatro nomes, fundamentalmente, estão no horizonte da análise do discurso 
derivada de Pêcheux e vão influenciar suas propostas: Althusser, com sua 
releitura das teses marxistas; Foucault, com a noção de formação discursiva, 
da qual derivam vários outros conceitos (interdiscurso; memória discursiva; 
práticas discursivas etc.); Lacan e sua leitura das teses de Freud sobre o 
inconsciente; Bakhtin e o fundamento dialógico da linguagem, que leva a 
AD a tratar da heterogeneidade constitutiva do discurso (GREGOLIN, 2007, 
p.14). 

O entrecruzamento entre esses campos de estudos trouxe grande avanço, com noções 

que se tornaram fundamentais para o estudo do discurso, como linguagem, sujeito e história. 

No Brasil, uma das maiores referências nessa área é Eni Orlandi, que nos ensina que a análise 

do discurso busca compreender “como um objeto simbólico produz sentidos” (ORLANDI, 

2009, p.26), considerando que o discurso materializa o contato entre o ideológico e o 

linguístico. Neste sentido, Pinto (2002) sugere partir da “textura” do texto para chegar à 

contextualização, percebendo os indícios da presença do social, razão pela qual aconselha ao 

analista conferir especial atenção às diferentes camadas que produzem sentidos. 

De fato, o objetivo da AD francesa não seria ultrapassar o texto para se deter 

primordialmente no conteúdo, já que a linguagem não é transparente e, portanto, não há que 

se falar em decodificação, mas sim em extração de sentidos, de significação de sujeitos que se 

constroem a partir das escolhas linguísticas e do seu teor ideológico. Para elucidar essa 

questão, Fiorin ressalta que não se trata de “investigação policial”, pois “a análise, em síntese, 

não se interessa pela ‘verdadeira’ posição ideológica do enunciador real, mas pelas visões de 
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mundo dos enunciadores (um ou vários) inscritos no discurso” (FIORIN, 2003, p.49;51). 

Assim, devemos procurar compreender os efeitos de sentido constituídos a partir da interação 

entre língua, historicidade e ideologia: 

Os dizeres não são [...] apenas mensagens a serem decodificadas. São efeitos 
de sentidos que são produzidos em condições determinadas e que estão de 
alguma forma presentes no modo como se diz, deixando vestígios que o 
analista de discurso tem de apreender. São pistas que ele aprende a seguir 
para compreender os sentidos aí produzidos, pondo em relação o dizer com 
sua exterioridade, suas condições de produção. Esses sentidos têm a ver com 
o que é dito ali mas também em outros lugares, assim como com o que não é 
dito, e com o que poderia ser dito e não foi. Desse modo, as margens do 
dizer, do texto, também fazem parte dele (ORLANDI, 2009, p.30). 

De fato, o que não é dito também tem significado. Considerando a Análise de 

Discurso como um processo de escolha, o sujeito teria sempre uma forma diferente de dizer o 

que disse, mas – em virtude do seu lugar social, das suas referências e intenções – decide usar 

determinados termos ou simplesmente não enunciá-los. Perceber como essas escolhas 

significam e como o sujeito constrói seu lugar a partir da fala é o grande foco dessa vertente. 

Sendo assim, se o discurso constitui o espaço em que surgem os sentidos (BRANDÃO, 1993), 

o que não é dito também significa: “o que não é dito, o que é silenciado constitui igualmente o 

sentido do que é dito. As palavras se acompanham de silêncio e são elas mesmas atravessadas 

de silêncio” (ORLANDI, 2009, p.84-85). O silêncio não se identifica com a falta de sentido; 

pelo contrário, é indicativo de significados, sempre levando em consideração a possibilidade 

de escolha linguísticas e de silêncios. 

Na Memória das Comunidades Natura, por exemplo, os problemas da empresa não 

são declarados nos depoimentos. As consultoras referem-se à Natura de forma bastante 

elogiosa, de maneira que já indicam um agenciamento de vozes a partir das condições de 

produção e do local onde os enunciados são exibidos. O silêncio sobre os conflitos da 

atividade já é bastante significativo sobre o papel dessas “histórias de vida” na comunidade, 

afinal: 

Ao dizer, o sujeito significa em condições determinadas, impelido, de um 
lado, pela língua e, de outro, pelo mundo, pela sua experiência, por fatos que 
reclamam sentidos, e também por sua memória discursiva, por um 
saber/poder/dever dizer, em que os fatos fazem sentido por se inscreverem 
em formações discursivas que representam no discurso as injunções 
ideológicas (ORLANDI, 2009, p.53). 

Como esclarece Orlandi (2009), “entre o dizer e o não dizer desenrola-se todo um 

espaço de interpretação no qual o sujeito se move” (p.85). Nesse espaço, não devemos 

confundir o silêncio com os implícitos, que se referem a significados que já são supostamente 

conhecidos, e podem ser subentendidos ou pressupostos. Enquanto estes vêm inscritos no 
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enunciado por meio de evidências, os subentendidos exigem o confronto do enunciado com o 

contexto de enunciação, como explica Maingueneau (2008a). 

A partir da escolha de palavras, o enunciado pode se caracterizar pela predominância 

de temas ou figuras, como nos ensina Fiorin (2003). Temas correspondem a conceituações 

abstratas, não presentes no mundo natural, como sentimentos (amor, paixão etc.). Já as figuras 

identificam elementos do mundo natural, objetos concretos, palpáveis, como casa, caneta etc. 

Como indica o autor, “nos textos não-figurativos, a ideologia manifesta-se, com toda a 

clareza, no nível dos temas. Nos textos figurativos, essa manifestação ocorre na relação 

temas-figuras” (FIORIN, 2003, p.25). 

Também precisamos atentar para as estratégias de uso das vozes no discurso. No 

caso dos depoimentos em análise, muitas vezes há o recurso de trazer a voz de um terceiro em 

discurso direto, evidenciado pelo uso das aspas, o que nos remete ao conceito de 

heterogeneidade mostrada, que se associa à representação: “as diferenciações, disjunções, 

fronteiras interior/exterior pelas quais o um – sujeito, discurso – se delimita na pluralidade dos 

outros, e ao mesmo tempo afirma a figura dum enunciador exterior ao seu discurso” 

(AUTHIER-REVUZ, 1990, p.32). Podemos perceber com esse recurso a tentativa de marcar 

posição ou diferenciar-se daquele terceiro, exterior ao discurso. 

A designação de um exterior específico é, através de cada marca de 
distância, uma operação de constituição de identidade para o discurso. 
Também a zona de ‘contato’ entre exterior(es) e interior que mostra as 
marcas de distância num discurso é profundamente reveladora deste 
discurso, de um lado pelos pontos escolhidos para colocar explicitamente 
fronteiras, limites, demarcações – quer dizer, de que outro é preciso se 
defender, a que outros é preciso recorrer para se constituir – de outro lado, 
pelo tipo de relação que aí se joga com o outro [...] (AUTHIER-REVUZ, 
1990, p.31). 

 Essa definição pode ser compreendida ao se considerar a Natura como enunciadora, 

em um projeto de fala que é composto por vozes de consultoras. Ao estabelecer fronteiras no 

discurso, o sujeito também se constitui. Por ser claramente delimitada, evidenciada ao leitor, a 

heterogeneidade mostrada se identifica com o intertexto, no qual emerge, no discurso do 

sujeito, um texto específico cuja origem não vem dele. Já a heterogeneidade constitutiva 

associa-se ao interdiscurso, visto que as palavras já foram ditas e o discurso surge como 

resultado de uma cadeira discursiva. Authier-Revuz (1990) destaca que o interdiscurso ocorre 

quando o sujeito acredita ser fonte do discurso, embora seja o suporte e efeito, visto que 

“sempre sob as palavras, ‘outras palavras’ são ditas”, pois “constitutivamente, no sujeito e no 

seu discurso, está o Outro” (p.28-9). 
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 Para Orlandi, o interdiscurso está associado à memória discursiva e envolve a relação 

do discurso com uma multiplicidade de discursos recebidos e já esquecidos, de forma a 

construir a ilusão de que o sujeito que fala se constitui como a origem do que diz. Na verdade, 

“todo discurso se estabelece na relação com um discurso anterior e aponta para outro. Não há 

discurso fechado em si mesmo mas um processo discursivo do qual se podem recortar e 

analisar estados diferentes” (ORLANDI, 2009, p.62). 

Nesse contexto, podemos perceber a circularidade dos discursos na sociedade, visto 

que cada sujeito se alimenta dos diversos discursos – da mídia, da escola, da política etc. – e, 

ao mesmo tempo, influencia esses discursos. Como exemplo, vale lembrar que, na fala 

cotidiana, os sujeitos trazem o discurso da mídia dentro de seu próprio discurso, muitas vezes 

de forma até inconsciente, numa forma de interdiscurso. E a própria mídia incorpora outros 

discursos sociais, em um ciclo que não se fecha, pois se alimenta continuamente e se 

perpetua, fazendo referência a discursos diversos e servindo de base para outros, que vão 

surgindo. Como registra Gregolin, “como o interdiscurso não é transparente nem, muito 

menos, o sujeito é a origem dos sentidos, ninguém consegue enxergar a totalidade 

significativa nem compreender todos os percursos de sentido produzidos socialmente” 

(GREGOLIN, 2007, p.15). 

Portanto, analisar os sentidos a partir da investigação do discurso significa 

compreender quem é o sujeito, seu lugar social, perceber o interdiscurso e as construções 

identitárias que surgem a partir da sua fala, afinal, como explicita Brandão, “o centro da 

relação não está no eu nem no tu, mas no espaço discursivo criado entre ambos. O sujeito só 

constrói sua identidade na interação com o outro” (BRANDÃO, 1993, p.46). 

2.1.2 O ethos publicitário e a publicização: a relação entre comunicação e consumo 

Compreender a discursividade na Memória das Comunidades Natura nos exige, 

então, partir da materialidade da linguagem, ou seja, das narrativas do portal, para buscar 

entender os significados que emergem das “histórias de vida”. Precisamos ressaltar que, na 

medida em que as consultoras são escolhidas pela empresa, o discurso passa a ser autorizado, 

de forma que temos, assim, o “discurso competente”, tomado como verdadeiro e legitimador 

de prescrições e apropriações do discurso marcário, pois “não é qualquer um que pode dizer a 

qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer circunstância” (CHAUÍ, 

2007, p.19). O lugar de fala, a comunidade Natura, emerge como lugar de respaldo da marca, 

tendo em vista o dispositivo do contrato comunicacional (CHARAUDEAU, 2006), analisado 
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no item 2.1 desta pesquisa. Há uma busca do sentido de veracidade, ao apresentar consultoras 

e colaboradores como porta-vozes, em um cenário diverso do que seria se a própria empresa, 

por meio do seu departamento de comunicação, apresentasse conceitos e visões da 

corporação, como se dá no site corporativo. 

Além de situar-se em um museu virtual – que gera o sentido de historicidade –, as 

“histórias de vida” apresentam um ethos discursivo específico, ou ainda variados ethé, que 

devemos levar em conta na análise, visto que “a fé em um discurso, a possibilidade de que os 

sujeitos nele se reconheçam presume que ele esteja associado a uma certa voz (que preferimos 

chamar de tom)”, pois “o que é dito e o tom com que é dito são igualmente importantes e 

inseparáveis” (MAINGUENEAU, 1997, p.46). Embora não explícito, o ethos (ou tom) pode 

ser revelado pelo modo de expressão e envolve a associação a traços de caráter e 

corporalidade, desdobrando-se “no registro do que é ‘mostrado’ e, eventualmente, no do 

‘dito’” (MAINGUENEAU, 2005, p.70). Como o autor esclarece, o conteúdo e o ethos 

confundem-se na enunciação, e juntos são responsáveis pela construção de sentido, de 

maneira que a forma de dizer associa-se a uma maneira de ser do enunciador. De fato, o tom 

tem a função de comprovar o que é dito, já que pela enunciação, ele encarna o seu conteúdo. 

“O ethos não age no primeiro plano, mas de forma lateral. Ele implica uma experiência 

sensível do discurso, mobiliza a afetividade do destinatário” (MAINGUENEAU, 2008b, 

p.57). 

Nos depoimentos da Memória das Comunidades Natura, podemos perceber, em uma 

visão mais geral, a existência de um ethos memorialista quando as consultoras apresentam 

lembranças e detalhes históricos, que dá lugar a um ethos publicitário na medida em que elas 

começam a falar sobre a atividade junto à Natura. Nesse segundo momento, vemos que o 

enunciado aproxima-se bastante do ethos corporativo, das crenças e visões da empresa, de 

forma que fica nítido o caráter comercial do projeto, embora encoberto pela função social de 

preservação das histórias de vida de quem faz parte da história da empresa. 

A esse respeito, ponderamos que esses depoimentos remetem ao gênero “histórias de 

vida” (discutido no item 2.3), no entanto, não devem ser considerados como tais no sentido 

estrito6. Ao serem apropriadas por uma estratégia comunicacional, as narrativas surgem como 

publicização da marca Natura, já que o discurso é construído com pano de fundo corporativo, 

implicando numa edição de acontecimentos e experiências pessoais, aliados a apreciações 

                                                 
6 Em razão disso, ao nos referirmos especificamente às histórias de vida das consultoras, presentes nessa 

comunidade, utilizamos o termo entre aspas. 
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sobre a corporação e seus produtos, que interessam à Natura e que transmitem a imagem 

desejada de consultoras bem sucedidas. 

A presença em um museu virtual focado na preservação de histórias de vida, somado 

ao declarado objetivo da comunidade de resguardar as histórias das suas consultoras, já 

proporciona um imaginário a respeito desse gênero e do ethos memorialista. Dessa forma, 

nesse ambiente digital, “o simples fato de um texto pertencer a um gênero de discurso ou a 

certo posicionamento ideológico induz expectativas em matéria de ethos” (MAINGUENEAU, 

2008b, p.60). Sendo assim, mesmo não pertencendo a esse gênero, mas procurando se 

aproximar dele, as narrativas fazem parte dessa formação ideológica, que acarreta um certo 

tom para o discurso. Percebemos, assim, que a questão da “história de vida” está ligada 

também à cena da enunciação, mais especificamente à cenografia e que deve ser entendida 

como: 

Cena de fala que o discurso pressupõe para poder ser enunciado e que, por 
sua vez, deve validar através de sua própria enunciação: qualquer discurso, 
por seu próprio desenvolvimento, pretende instituir a situação de enunciação 
que o torna pertinente (MAINGUENEAU, 2008b, p.70). 

Nessa comunidade, presume-se a enunciação de histórias de vida. Mas, tendo em 

vista que a cenografia é construída pelo texto, ela precisa legitimar o discurso e por ele ser 

legitimada, como argumenta Maingueneau ao se referir ao enlaçamento entre cenografia e 

ethos: “desde a sua emergência, a fala é carregada de certo ethos, que, de fato, se valida 

progressivamente por meio da própria enunciação” (MAINGUENEAU, 2008b, p.71). O que 

observamos é que o ethos inicial memorialista das narrativas não se sustenta, afastando-se do 

modelo preestabelecido de história de vida e aproximando-se do discurso corporativo. 

Nesse ponto, atentamos para a relação entre comunicação e consumo, pois, nessa 

comunidade, os depoimentos evidenciam o consumo dos discursos da Natura, o que revela 

uma marca da contemporaneidade, em que o conteúdo simbólico das empresas é consumido, 

ainda que não haja a aquisição dos produtos. Nas narrativas, também há a publicização a 

respeito de produtos e ações sociais da empresa, que se misturam ao conteúdo de lembranças 

e acontecimentos do cotidiano das consultoras. 

Como analisamos na seção específica (item 4.3), o consumo pode ser considerado 

um código que classifica e comunica, na medida em que produtores e receptores de 

mensagem interagem e constroem significados sociais. Além disso, é por meio do discurso 

que a publicidade instaura sentidos em relação aos produtos e às marcas, de forma que os dois 

campos tornam-se indissociáveis. Verificamos, dessa forma, que a publicidade busca sempre 

uma adesão, ainda que no plano dos valores e ideias incorporados ao universo simbólico das 
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marcas, como acontece na Memória das Comunidades Natura, que pode ser percebida como 

uma forma de consumir e ser consumido pela mídia (SILVERSTONE, 2002), uma vez que ao 

interligar sua memória pessoal à marca Natura, os sujeitos se constroem e constroem relações 

simbólicas com a empresa, em um intenso movimento nos dois sentidos. 

Essa iniciativa pode ser considerada estratégia de publicização, entendida aqui como 

processo que ultrapassa o formato industrial da publicidade e corresponde a uma 

transmutação da comunicação da marca para outros suportes em formatos diferentes que, à 

primeira vista, não são explicitamente identificados como propaganda de empresas. Para 

Casaqui, a publicização tem como objetivo fortalecer a relação do consumidor com a marca 

na esfera simbólica: “o processo de publicização é municiador de atributos intangíveis, que 

inserem as mercadorias no contexto das ações, relações, interações humanas, no diálogo com 

os discursos e com o ‘espírito’ de seu tempo” (CASAQUI, 2009, p.130-131). Quessada 

aponta o “efeito de turvação” existente nos dias atuais entre conteúdo publicitário e o não-

publicitário, entre comunicação e informação, entre o que tem ou não função comercial. Para 

ele, essa opacidade dos limites faz com que a publicidade transborde sobre o cotidiano, e seu 

discurso seja assimilado com um sentido de comunhão, como uma maneira de manter o senso 

comum na sociedade, o que evoca o caráter político que ela conquistou. Nesse cenário, todo o 

espaço social passa a ser entendido como suporte para o discurso publicitário, no intuito de 

controlar todas as fases de produção do discurso e atingir um número cada vez maior de 

sujeitos. Segundo ele, “essa corrida ao suporte do discurso designa o objetivo da publicidade” 

(QUESSADA, 2003, p.78), pois qualquer espaço livre é passível de se tornar suporte de 

processos de publicização de marcas, mercadorias e corporações. 

Vemos, assim, o consumo invadir a novela, um cantor exibir uma marca durante um 

show, de forma que entretenimento, informação e publicidade se confundem. A publicidade 

se ramifica e surge às vezes disfarçada, outras nem tanto. Carrascoza (2008) sugere o conceito 

de árvore e grama de Deleuze e Guattari para ilustrar como a publicidade alastra-se em todas 

as direções, como grama: sem hierarquia, de forma plural, com ramificações que geram outras 

ramas, diferentemente da árvore, que possui estrutura hierárquica, fixa e raiz profunda. Como 

explica o autor, sendo rizoma, a publicidade nos dias atuais apresenta características de 

conexão, multiplicidade e heterogeneidade, que “não tem mais uma raiz que possa ser 

cortada. Ela conecta uma haste a outra, espalha-se como os tubérculos, as trepadeiras, o 

capim, a relva” (CARRASCOZA, 2008, p.138-139). 

Nesse quadro, Casaqui (2010) destaca que esse contexto impõe ao publicitário novas 

formas de apresentar o discurso a fim de provocar a persuasão, visto que se trata de um 
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“cenário movediço que o publicitário precisa encontrar seu caminho para trilhar o século XXI, 

em que o marketing, a comunicação mercadológica, as estratégias de publicização de marcas 

e produtos são disseminados por inúmeros atores e meios” (CASAQUI, 2010, p.33). Como 

reforça o autor, tendo como pano de fundo o caráter comercial, busca-se “a vinculação de 

consumidores a marcas, a mercadorias, a corporações, sem que se assuma diretamente a 

dimensão pragmática do apelo à aquisição de produtos, ou que dissemine essa função em 

níveis de interlocução e contratos comunicacionais de outro plano” (CASAQUI, 2011, p.8). 

Dessa forma, cabe à comunicação a função de personalizar o produto, humanizar a 

marca, buscando criar elo com o potencial consumidor por meio das emoções transmitidas por 

uma história. É isso que acontece na Memória das Comunidades Natura, em que há o intuito 

de vincular o conteúdo marcário por meio dos afetos e memórias das consultoras, nessa fase 

em que “a publicidade se imiscui em todos os interstícios da vida, inunda todos os 

continentes, apodera-se de todos os referenciais, tira partido de todos os registros [...] parece 

mais onipresente e intrusiva do que nunca” (LIPOVETSKY, 2007, p.177). Assim é que 

podemos associar a publicização ao rizoma, no sentido de que se espalha sem controle e sem 

fronteiras, dificultando a identificação e levando a comunicação de marcas a permear o 

imaginário entre informação e diversão: 

Todas as formas actuais de actividade tendem para a publicidade, e na sua 
maior parte esgotam-se aí. Não forçosamente na publicidade nominal, a que 
se produz como tal – mas a forma publicitária, a de um modo operacional 
simplificado, vagamente sedutor, vagamente consensual [...] 
(BAUDRILLARD, 1991, p.113). 

Como tentativa de ocultar esse teor publicitário e enfatizar o consumo das memórias 

e dos afetos, a Memória das Comunidades Natura também apresenta fotos de algumas 

depoentes, numa função de ancoragem da história, ao representar um efeito de realidade 

(BARTHES, 2004) para a narração da experiência das consultoras, unindo lembranças 

pessoais, relatos e pensamentos sobre o trabalho, afetos e impressões sobre o consumo. 

2.2 APROXIMAÇÕES COM AS IMAGENS: BREVE INCURSÃO TEÓRICA 

Valendo-nos principalmente das teorias de Flusser, Kossoy e Barthes, discutimos a 

respeito do uso de fotografias como ancoragem das “narrativas do eu” (SIBILIA, 2008) e 

produtoras de significados. Tornar-se visível na mídia digital, ainda que vinculando sua 

imagem à Natura, segue na direção do fenômeno de exibição da intimidade analisado por 

Sibilia (2008), na sua investigação conduzida a partir de blogs. Ela aponta a quebra das 
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antigas separações entre o público e o privado, no momento em que a antiga valorização da 

intimidade dá lugar a uma “espetacularização do eu”, marcada pelo interesse pela 

“extimidade, trocadilho que procura dar conta dos paradoxos dessa novidade, que consiste em 

expor a própria intimidade nas vitrines globais da rede” (SIBILIA, 2008, p.12-13). Nesse 

sentido,  

As tendências de exibição da intimidade que proliferam hoje em dia – não 
apenas na internet, mas em todos os meios de comunicação e também na 
mais modesta espetacularização diária da vida cotidiana – não evidenciam 
uma mera invasão da antiga privacidade, mas um fenômeno completamente 
novo. [...] As novas práticas dão conta de um desejo de evasão da própria 
intimidade, uma vontade de se exibir e falar de si (SIBILIA, 2008, p.77). 

Na construção de visibilidade que se opera pela Internet e, mais especificamente, na 

Memória das Comunidades Natura, as fotografias são parte importante, uma vez que 

identificam o indivíduo e produzem significados de proximidade, além do efeito de realidade. 

Em uma comunidade virtual como essa, localizada no universo da web repleto de histórias 

variadas, a apresentação da imagem junto ao depoimento parece conferir credibilidade e 

verossimilhança às histórias, pois, no dizer de Barthes, é prova do acontecimento: “sua 

realidade é a de ter estado aqui, pois há, em toda fotografia, a evidência sempre estarrecedora 

do isto aconteceu assim” (BARTHES, 1990, p.36).  

Embora haja aparente liberdade para relatar os acontecimentos mais relevantes da 

vida, quando associado a uma foto, o acontecimento torna-se mais “palpável”, mais evidente e 

real, ou ainda, mais próximo de quem lê. Para Barthes, “toda fotografia é um certificado de 

presença. Esse certificado é o gene novo que sua invenção introduziu na família das imagens” 

(BARTHES, 1984, p.129). Atestar que a imagem de fato existiu seria o maior atributo 

definidor da fotografia, razão porque o autor assevera que o poder de autenticação é 

privilegiado em detrimento da representação, que se mantém presente por meio da estética 

buscada pela fotografia, principalmente no que diz respeito às imagens posadas: “A partir do 

momento que me sinto olhado pela objetiva, tudo muda: ponho-me a “posar”, fabrico-me 

instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio-me antecipadamente em imagem” 

(BARTHES, 1984, p.22). 

Na pose (figs.1 e 2), como ensina Barthes, muitas vezes percebemos a tentativa de 

“construção de um personagem”, por meio de uma metamorfose em que se busca aparentar 

ser diferente na imagem, de acordo com a visão de quem é fotografado. Kossoy também 

chama a atenção para uma determinada “organização da aparência” que a fotografia 

pressupõe e que seria a “base ideológica que rege a construção estética da representação 

fotográfica” (KOSSOY, 2007, p.155). 
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Figura 1.  Figura 2. 

 

 

 
Consultora Cláudia Regina Machado – 

produção em estúdio7 
 Consultora Lílian Mayumi – produção 

em estúdio 8 
 

 

A organização da aparência envolve o cuidado com o que é apresentado na foto, 

como acontece nas duas figuras que trazem imagens de ensaios fotográficos, ou “books”9, em 

que mulheres “normais” posam como se fossem modelos, em produções geralmente 

realizadas em estúdios. Buscando uma “aura” de sucesso e beleza, elas transformam não só o 

exterior – por meio da maquiagem, figurino e penteados – como também a personalidade 

expressa pela visualidade, “incorporando” um personagem que se pretende ser. Nas fotos 

analisadas nessa pesquisa, percebemos a preocupação com a pose, sempre olhando para a 

câmera. 

Ao possibilitar uma imersão no passado a partir da recordação que a figura 

proporciona, Kossoy compara a fotografia à máquina do tempo, no sentido de poder “viajar” 

em direção aos cenários e situações representados na imagem, uma vez que podemos dialogar 

com o que já passou, retomando as silenciosas lembranças que as fotografias mantêm em 

suspensão. De fato, lugares, roupas, pessoas, expressões contidas em uma fotografia fazem 

surgir memórias mais claras, diante do momento que ela recorda. Como Kossoy aponta, sendo 

sempre um vestígio do passado, a imagem traz consigo sempre um “inventário de 

informações acerca daquele preciso fragmento de espaço/tempo retratado” (KOSSOY, 2001, 

p.45-7).  

                                                 
7 Como se tratam de imagens cujo objetivo é exemplificarmos as noções teóricas, adaptamos a legenda para 
facilitar a identificação das consultoras da Memória das Comunidades Natura, e apresentamos em notas de 
rodapé as legendas originais. “Cláudia Machado faz um retrato em estúdio para a produção de um book”. 
8 Originalmente, “Lilian posa para um retrato de beleza exuberante, aos 18 anos de idade, depois de uma 
produção de estúdio”. 
9 Jargão relacionado a portfólios de trabalhos de modelos. 
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Figura 3. Figura 4. 

 
 

Consultora Gilza Guerra de Figueiredo – I Seminário 
de Estética e Cosmetologia de São Paulo10 

Consultora Antonia Maria da Conceição Espínula com 
família11 

 

As fotos acima representam o entendimento de Kossoy, no sentido de que nos 

transportam para tempos idos na medida em que revelam trajes, lembram personalidades e 

“congelam” eventos. Rever os filhos quando crianças transporta a mãe a suas memórias; 

roupas e penteados ilustram a moda da época, e até mesmo os objetos revelam marcas de seu 

tempo. Basta observar em uma das fotografias (fig. 4), as garrafas de refrigerante, o telefone e 

a televisão antigos para perceber que os objetos ali presentes também trazem um repertório de 

informações sobre a época, a classe social e os costumes. 

Na Memória das Comunidades Natura, as fotos das consultoras ilustram momentos 

narrados – algumas vezes com grande riqueza de detalhes, outras, de forma mais sucinta – 

tornando a narrativa mais verossímil e facilitando a criação de uma imagem por parte de quem 

lê, ou de várias imagens, visto que o sentido nunca é objetivo. Barthes, ao tratar dessa 

questão, aponta o caráter de perfeição analógica que o senso comum associa à fotografia. 

Sendo um análogo do real, poderíamos deduzir que a fotografia seria constituída somente por 

uma imagem denotada, não havendo uma mensagem conotada como aconteceria com as 

outras artes? O autor levanta essa hipótese, mas a contesta. Ele defende que a mensagem 

fotográfica também é conotada, por ser trabalhada e lida pelo público de formas diferentes, 

apesar de uma aparente exclusiva denotação. 

A conotação, isto é, a imposição de um sentido segundo à mensagem 
fotográfica propriamente dita, elabora-se nos diferentes níveis de produção 
da fotografia (escolha, processamento técnico, enquadramento, 
diagramação): é, em suma, uma codificação do análogo fotográfico 
(BARTHES, 1990, p.15). 

Kossoy (2001) lembra que “apesar da aparente neutralidade do olho da câmara [...], a 

fotografia será sempre uma interpretação” (p.114). Como o autor complementa, a imagem 

                                                 
10 Legenda original: “I Seminário de Estética e Cosmetologia de São Paulo. Gilza Guerra (primeira à esquerda) 
em ação. Aqui participando dos quatro dias de evento, em São Paulo”. 
11 Legenda original: “A família inteira na primeira casa. Antonia, o marido Geraldo com os quatro filhos, 
Roberta, Roberley, Rosângela e Ricardo”. 
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sempre traz mensagens de frações do mundo real, que são escolhidas e organizadas tanto de 

forma estética quanto ideológica. Flusser (2011) também destaca que a aparente neutralidade 

das imagens produzidas por aparelhos não existe, pois qualquer imagem é sempre simbólica. 

Para ele, as fotografias traduzem processos em cenas, razão pela qual não poderiam ser 

comparadas a janelas, que permitem uma visão isenta e clara; na verdade, “o que vemos ao 

contemplar as imagens técnicas não é o ‘mundo’, mas determinados conceitos relativos ao 

mundo, a despeito da automaticidade da impressão do mundo sobre a superfície da imagem 

(FLUSSER, 2011, p.31). Dessa forma, as imagens deixam ao receptor um vasto leque de 

interpretação, que exigem uma decifração: 

Devemos aprender a nos comunicar com as imagens, dialogar com elas, 
decifrar seus códigos e resgatar suas realidades interiores, seus silêncios, isto 
é, seus significados, o sentido – da vida e das idéias – escondido sob a 
aparência de suas realidade exteriores, iconográficas, a realidade das 
aparências, aquela que encantou Narciso (KOSSOY, 2007, p.154-5). 

Essa necessidade de interpretação também é indicada por Barthes, para quem “a 

mensagem conotada comporta um plano de expressão e um plano de conteúdo, significantes e 

significados: obriga, assim, a uma verdadeira decifração” (BARTHES, 1990, p.15). No 

mesmo sentido, Flusser enfatiza que, sendo símbolos abstratos que codificam textos, as 

imagens precisam ser decifradas por aquele que pretende captar-lhes o significado, a fim de 

“reconstituir os textos que tais imagens significam” (FLUSSER, 2011, p.31).  

Mais uma vez, percebemos aqui a existência da conotação na mensagem fotográfica, 

que faz com que a interpretação aconteça a partir de conceitos relativos à visão de mundo, e 

não sobre questões fechadas acerca de verdades sobre o que se vê. Se Flusser vê na imagem a 

codificação de um texto, tal opinião, em nosso entender, parece diferente de Barthes, que 

revela a inversão que se deu na contemporaneidade, quando a palavra passa a ilustrar e 

racionalizar a imagem: “ontem, a imagem ilustrava o texto (tornava-o mais claro); hoje, o 

texto torna a imagem mais pesada, impõe-lhe uma cultura, uma moral, uma imaginação” 

(BARTHES, 1990, p.20). Nesse sentido, Barthes questiona a chamada “civilização da 

imagem”, porque, para ele, “somos ainda, e mais do que nunca, uma civilização da escrita, 

porque a escrita e a palavra são termos carregados de estrutura informacional” (BARTHES, 

1990, p.32). 

Controvérsias à parte, numa época em que as imagens proliferam de modo crescente 

– principalmente a partir do advento da popularização das câmeras digitais, que ampliou 

sobremaneira o potencial de se tornar produtor e divulgador de fotografias –, a possibilidade 

de decifração parece mais viável com a ancoragem no texto. Ao indicar a torrente de 
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fotografias que domina o mundo atual, Flusser (2011) chama a atenção para uma possível 

mudança de sensorium em que a máquina torna-se essencial para ver o mundo, pois “o 

homem-desprovido-de-aparelho se sente cego. Não sabe mais olhar, a não ser através do 

aparelho” (FLUSSER, 2011, p.78). O universo fotográfico repercute numa mudança de 

valores a partir das imagens, como ele explica. 

Estar no universo fotográfico implica viver, conhecer, valorar e agir em 
função de fotografias. Isto é: existir em um mundo-mosaico. Vivenciar passa 
a ser recombinar constantemente experiências vividas através de fotografias. 
Conhecer passa a ser elaborar colagens fotográficas para se ter “visão de 
mundo”. Valorar passa a ser escolher determinadas fotografias como 
modelos de comportamento, recusando outras. Agir passa a ser comportar-se 
de acordo com a escolha (FLUSSER, 2011, p.93, grifo do autor). 

Nesse contexto, Barthes (1990) nos ensina que a leitura da fotografia sempre será 

histórica, dependente do “saber” do leitor. Não há possibilidade de neutralidade, uma vez que 

a escolha do ângulo e a intenção do fotógrafo, por exemplo, já são indicadores culturais das 

suas opções, bem como a interpretação por parte do leitor, como Kossoy também elucida. 

Para este, a fotografia é sempre resultado de um filtro cultural a partir da visão de mundo do 

fotógrafo, bem como a sua leitura, que depende da interpretação “a partir daquilo que o 

receptor projeta de si, em função do seu repertório cultural, de sua situação socioeconômica, 

de seus preconceitos, de sua ideologia, razão por que as imagens sempre permitirão uma 

leitura plural” (KOSSOY, 2001, p.115). 

A partir da tese da conotação como parte da fotografia, podemos perceber também o 

caráter de mediação associado às imagens, que geram sentidos a partir do repertório de quem 

produz e de quem lê a mensagem, de forma que não há um sentido único. Diferentes 

significados são apreendidos pelo fotógrafo, pelo fotografado, por quem escolhe a fotografia 

como representativa da sua história de vida e também por quem a vê e a interpreta. A 

mediação faz surgir a significação, que se torna única para cada um dos sujeitos que a 

percebe. Trata-se da dialética da imagem, ressaltada tanto por Flusser (2011), quanto por 

Barthes (1990). 

Em meio a tantas possibilidades de sentidos que a fotografia possibilita, Barthes 

indica a necessidade do texto como controlador dos significados da imagem, pois “o texto tem 

um valor repressivo em relação à liberdade dos significados da imagem; compreende-se que 

seja ao nível do texto que se dê o investimento da moral e da ideologia de uma sociedade” 

(BARTHES, 1990, p.33). 

Para entender os significados do trabalho trazidos pela “história de vida” 

apresentada, as imagens somam-se ao texto analisado, afinal a memória – objetivo da 
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comunidade criada pela Natura – e a fotografia interligam-se, contribuindo uma para a outra, 

como explica Kossoy: 

O fragmento da realidade gravado na fotografia representa o congelamento 
do gesto e da paisagem, e portanto a perpetuação de um momento, em outras 
palavras, da memória: memória do indivíduo, da comunidade, dos costumes, 
do fato social, da paisagem urbana, da natureza. [...] Fotografia é memória e 
com ela se confunde. Fonte inesgotável de informação e emoção. Memória 
visual do mundo físico e natural, da vida individual e social (KOSSOY, 
2001, p.155-6). 

Podemos dizer que, de certa forma, o ethos memorialista buscado pela comunidade 

tem seu ápice na apresentação dessas fotos, visto que representam um tempo, uma época, 

retratam um período que já se foi. Precisamos considerar que toda foto traz uma história 

implícita e envolve três estágios, a saber, a intenção, o registro e os caminhos percorridos: “as 

vicissitudes por que passou, as mãos que a dedicaram, os olhos que a viram, as emoções que 

despertou, os porta-retratos que a emolduraram, os álbuns que a guardaram, os porões e sótãos 

que a enterraram, as mãos que a salvaram” (KOSSOY, 2001, p.45). Como observa o autor, na 

foto, o tempo para, as expressões são mantidas e a memória emerge, principalmente quando 

se soma à narrativa textual, analisada na seção seguinte. 

2.3 NARRATIVAS E MEMÓRIA 

A narrativa, noção fundamental para nosso estudo, é compreendida no sentido de 

trama, ou seja, como encadeamento de acontecimentos que geram uma transformação do 

estado inicial ao estado final relatado, em determinado período de tempo. Há uma 

transformação por meio dos fatos narrados conferindo um sentido ao todo.  

Como destaca Barbosa, há estreita relação entre a construção de narrativas e o modo 

de se colocar no mundo. Retomando os estudos de Paul Ricoeur, a autora aponta que a 

narrativa tem a função de configurar a experiência temporal: 

O ato narrativo é a trama que construímos nas múltiplas ações textuais. É a 
construção de qualquer história que para ser inteligível deve ter começo, 
meio e fim. O que dá inteligibilidade às histórias que contamos é o fato de 
estarem organizadas numa trama que torna possível ao outro seguir a história 
(BARBOSA, 2009, p.19). 

Sem termos a pretensão de nos aprofundarmos na vasta obra de Ricoeur, autor que 

apresentou interessantes análises sobre tempo e memória, dentre tantos outros temas, 

identificamos pontos em sua obra que merecem nossa atenção, dentre os quais a relação entre 

narratividade e temporalidade. Para ele, a circularidade entre esses aspectos é fundamental 

para o entendimento da narrativa, pois “o tempo torna-se tempo humano na medida em que 
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está articulado de modo narrativo; em compensação, a narrativa é significativa na medida em 

que esboça os traços da experiência temporal” (RICOEUR, 1, 1994, p.15).  

Essa é uma das teses principais do autor, pertinente para o entendimento do tema e 

para a análise das narrativas presentes na Memória das Comunidades Natura, em que as 

depoentes apresentam suas histórias narrando os fatos em ordem cronológica, ligando a 

narrativa ao tempo passado. Como a comunidade se declara destinada a preservar as histórias 

de vida de pessoas que fazem parte da história da empresa, percebemos a busca de um tom 

memorialista, de resgate de lembranças, em que emanam relatos sobre pais, ambientes onde 

viveram na infância, atividades do período escolar, namoro, casamento, filhos, trabalho, 

dentre outros temas, buscando uma similitude com o estilo de história de vida que, na 

verdade, oculta uma tentativa de aproximação com o leitor por meio do efeito de realidade 

que o depoimento apresenta. Em virtude desse efeito pretendido, valemo-nos dos estudos de 

Pollak (1989, 1992) acerca de memória, histórias de vida e identidade social. Para o autor, a 

importância da história de vida vai além dos relatos factuais, destacando-se pela ordenação 

dos acontecimentos que marcam uma existência. 

Ao contarmos nossa vida, em geral tentamos estabelecer uma certa coerência 
por meio de laços lógicos entre acontecimentos chaves [...] e de uma 
continuidade, resultante da ordenação cronológica. Através desse trabalho de 
reconstrução de si mesmo o indivíduo tende a definir seu lugar social e suas 
relações com os outros (POLLAK, 1989, p.13). 

Por meio dos relatos, podemos verificar a busca pela construção da identidade, 

tomada aqui como “imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, 

a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na sua própria 

representação, mas também para ser percebida da maneira como quer ser percebida pelos 

outros” (POLLAK, 1992, p.204). O autor acrescenta, ainda, que a identidade é construída em 

referência aos outros, baseada em critérios de aceitabilidade, admissibilidade e credibilidade. 

Essa questão fica bastante nítida ao analisarmos as narrativas das consultoras, no sentido de 

que percebemos uma construção do relato com o intuito de mostrar uma imagem desejada 

para os outros – a forma como quer ser percebida e aceita, enquanto consultora, ganha 

especial relevância. 

Nesse sentido, Dubar (2009) salienta que a história que cada um conta de si mesmo 

torna-se um integrante fundamental da identidade pessoal: “As narrativas de vida não são 

apenas materiais para o pesquisador, são também produções de sujeitos que se constroem ao 

se dizerem” (DUBAR, 2009, p.265). Também Sibilia, ao focar especificamente as “narrativas 

do eu”, aponta a importância desses relatos para compreender o sujeito e a formação da sua 
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identidade: “as escritas de si constituem objetos privilegiados quando se trata de compreender 

a constituição do sujeito na linguagem (ou nas linguagens) e a estruturação da própria vida 

como um relato” (SIBILIA, 2008, p.33).  Na medida em que constroem seus relatos, os 

sujeitos promovem construções também da sua identidade, dando ênfase àquilo que 

consideram relevante, trazendo a imagem que gostariam de transmitir e omitindo fatos que 

fazem parte da sua trajetória – e esses não-ditos são significativos. Por sua vez, Worcman 

(1999), fundadora do site Museu da Pessoa, indica que “nossa história é formada [...] por 

aquilo que selecionamos como importante ao longo de nossa vida. Não é um puro reflexo do 

que vivemos, mas sim uma construção do que consideramos significativo para nossa vida. É, 

com certeza, uma narrativa construída” (WORCMAN, 1999, p.3). 

Podemos perceber, dessa maneira, que, por meio das narrativas, podemos entender as 

construções de sentido e compreender quem é o “eu” que se apresenta no discurso. Quem é 

este sujeito representante da Natura que fala pela empresa, mostrando sua vida pessoal 

entremeada por discursos sobre a corporação e seus produtos? Ao analisar essas histórias, 

encontramos o sujeito que surge como porta-voz da empresa, pois “a história narrada diz o 

quem da ação. A identidade do quem é apenas, portanto, uma identidade narrativa” 

(RICOEUR, 3, 1997, p.424, grifos do autor). França sugere atentar para o preponderante 

papel dos sujeitos, que estão em comunicação, agem e vivem experiências, afetam e são 

afetados pelos discursos: “analisar os sujeitos em comunicação é, simultaneamente, achar nos 

textos as marcas que os interpelam e no posicionamento e falas desses sujeitos a maneira 

como eles respondem, atuam, produzem” (FRANÇA, 2006, p.86). Para a autora, a 

comunicação deve ser percebida como lugar de força, onde os sujeitos interagem, são afetados 

e constroem representações, trazendo à tona os valores e as concepções que cada um tem de si 

mesmo e do mundo. 

A forma como as narrativas são construídas é reveladora dos valores da 

contemporaneidade. Perceber a intencionalidade do sujeito, as interações e a construção de 

representações por meio das “histórias de vida” trazidas pelas consultoras Natura é entender o 

discurso como campo de luta (BAKHTIN, 2009), onde há negociações e combates para 

marcar posição e construir a identidade a partir do que o sujeito fala e do que silencia. Mais 

uma vez, vêm à tona a ideia das escolhas linguísticas, fundamental na análise do discurso, 

para compreender o lugar social do sujeito e o conteúdo simbólico envolvido em cada opção 

por uso dos vocábulos. De fato, como a linguagem é constitutiva do sujeito, o ato de contar 

sua história é um revelador da sua identidade: não apenas o que ele é, mas como ele se 

percebe e deseja ser, de tal forma que as narrativas constituem-se em rica fonte de análise para 
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verificarmos como as consultoras constroem seus papéis sociais de mulher, mãe, esposa, 

trabalhadora. 

Para estruturar a vida e dar ordem ao emaranhado de pensamentos e acontecimentos 

passados, é preciso recorrer à memória e resgatar os acontecimentos que significam e têm 

importância na trajetória da vida. Definindo memória como “operação coletiva dos 

acontecimentos e das interpretações do passado que se quer salvaguardar”, Pollak (1989, p.9) 

enumera as suas características, dentre as quais a seletividade, pois nem tudo fica registrado, e 

a variabilidade, já que é geralmente submetida a flutuações e mudanças, a depender do 

contexto e do momento em que é articulada. No entanto, adverte que sempre há pontos 

invariáveis, acontecimentos que, com a solidificação da memória, passam a fazer parte da 

história da pessoa. De fato, não podemos negar o fator de subjetividade ao evocar a memória, 

afinal “é o indivíduo que recorda. Ele é o memorizador e das camadas do passado a que tem 

acesso pode reter objetos que são, para ele, e só para ele, significativos dentro de um tesouro 

comum” (BOSI, 1979, p.333). 

Pollak (1989) também observa que a memória é sempre construída, ainda que de 

forma inconsciente, ideia reiterada por Barbosa ao explicar que “o passado só existe como 

representação mental a partir do olhar individual daquele que o descortina nos tempos idos. 

Portanto, o passado não é fixo: é materializado pelas recordações e sempre transformado pela 

interpretação que fazemos acerca desse passado” (BARBOSA, 2009, p.16). Assim, a 

depender da pessoa para qual se fala sobre um determinado acontecimento, o uso das palavras 

e a escolha dos temas podem variar, muitas vezes havendo uma confusão entre o que se 

passou ou não, pois a partir da fala, a representação do passado torna-se a que foi descrita: 

Há que se considerar ainda que a ação narrativa instaura o mundo das coisas 
contadas e o reino do “como se”. Conta-se o mundo como se fosse real, 
como se o que é relatado de fato tivesse acontecido daquela forma, como se 
tivesse existido. O mundo das coisas contadas é sempre o “como se” e a 
experiência depende da voz narrativa que contém invariavelmente a voz do 
narrador. Mas essa voz não contém apenas a voz direta do autor, mas de 
todos aqueles que são designados pelo seu ato de narrar. Na voz narrativa 
estão contidos, portanto, múltiplos atos memoráveis. É por isso que podemos 
dizer que a história é ficção, ou seja, uma possibilidade de criação, uma 
conformação do passado aos valores presentes. O passado é sempre 
permeado pelas visões do presente, que também se realizam em direção ao 
futuro (BARBOSA, 2009, p.21). 

Voltamos, então, à questão descrita por Pollak (1989) acerca das flutuações que 

ocorrem a depender do contexto em que se fala sobre a memória: para quem e com que 

intenção. Sempre que se fala, há uma intencionalidade que direciona a escolha dos assuntos e 

das lembranças, principalmente nesse caso em estudo, no qual a Natura, empresa para a qual 
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as consultoras trabalham, convidam representantes da marca para contarem a “história de 

vida”. 

Como discutido no item 2.1.2, ressaltamos, mais uma vez, que as narrativas 

procuram se associar ao gênero história de vida, mas sendo demandadas a partir de um 

vínculo corporativo e com intenção de divulgação da marca, não podem ser consideradas 

histórias de vida stricto sensu. Mesmo assim, considerando o uso do termo na comunidade e a 

aproximação com a questão da memória nos depoimentos, precisamos nos aproximar das 

discussões teóricas a respeito desse tema. 

Para Cyrulnik, “contar o que aconteceu significa interpretar o acontecimento, atribuir 

um significado a um mundo que foi perturbado [...]. É necessário falar para tornar a pôr as 

coisas em ordem, mas falando interpretamos o acontecimento, o que pode lhe atribuir mil 

direções diferentes” (CYRULNIK, 2005, p.47). A história de vida pode ser apresentada de 

variadas formas e isso fica evidente nos depoimentos das consultoras. Apesar de haver grande 

semelhança no tocante à estrutura, notamos que eles seguem por trilhas completamente 

diversas, ainda que haja pontos de convergência, como considerar a empresa “redentora”, 

principalmente nas narrativas em que as depoentes contam os grandes desafios e superações 

da vida, a partir do momento em que se tornam vendedoras dos produtos da corporação. 

Sobre o assunto, ao analisar o papel das narrativas como meio de superar traumas 

geradores de sofrimento, Cyrulnik atenta para a necessidade do cuidado com a interpretação e 

a diferenciação entre o que de fato ocorreu e a representação do acontecimento, pois a atitude 

pode transformar um acontecimento em “um desespero ou uma glória” (CYRULNIK, 2005, 

p.99). Para ele, contar a história de vida permite construir um novo mundo, a partir do 

processo de resiliência, que envolve a reparação de uma ruptura. Para isso, a coerência e o 

encadeamento temporal das lembranças que constituem a narrativa representam a base para 

esse processo de reconstrução, a fim de compor uma imagem da personalidade do sujeito. 

A ação de narrar permite à pessoa se constituir em sujeito íntimo, e a 
narração convida a assumir seu lugar no mundo humano compartilhando sua 
história. O que é intimamente aceitável se associa ao socialmente 
compartilhável. Após esse trabalho, o ferido pode se olhar de frente e 
reintegrar-se à sociedade (CYRULNIK, 2005, p.98). 

No mesmo sentido, Dubar (2009) salienta o papel das crises para a construção da 

identidade do sujeito. Para ele, “a crise que revela o sujeito a si mesmo, obriga-o a refletir, a 

mudar, para ‘libertar-se’ e se inventar a si mesmo, com os outros. A identidade pessoal não se 

constrói de outra forma” (DUBAR, 2009, p.255).  

Evidentemente que, no caso da Memória das Comunidades Natura, as depoentes têm 
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consciência de que as confidências serão exibidas na web e, mesmo assim, algumas delas 

compartilham problemas bastante íntimos, perdas, frustrações e até tragédias pessoais. 

Cyrulnik (2005) indica a dupla função da história de vida tanto na construção da identidade 

quanto na reorganização de emoções trazidas à tona pelo efeito traumático, já que, segundo 

ele, é necessário assumir a emoção decorrente do acontecimento passado e remanejá-la a fim 

de transformá-la numa representação de si intimamente aceitável.  

Compartilhar uma infelicidade é sofrer uma segunda vez, a menos que 
participar da narrativa de um desastre não seja exatamente compartilhá-la. 
Porque a escolha das palavras, a organização das lembranças, a pesquisa 
estética provocam o domínio das emoções e o remanejamento da imagem 
que fazemos daquilo que nos aconteceu (CYRULNIK, 2005, p.42). 

Acerca do assunto, Pollak (1989) destaca que organizar a memória é sempre uma 

tarefa difícil que envolve contradições e tensões. Detendo-se mais especificamente sobre as 

histórias de vida de pessoas que sofreram com os horrores das guerras, o autor analisa os 

silêncios de depoentes acerca de traumas vividos e conclui que não falar de determinado 

assunto raramente se deve ao esquecimento, mas sim ao resultado de um trabalho de gestão da 

memória a partir de uma reflexão sobre a própria utilidade de falar e transmitir seu passado, 

uma vez que “o que a memória individual grava, recalca, exclui, relembra, é evidentemente o 

resultado de um verdadeiro trabalho de organização” (POLLAK, 1992, p.204). Também 

Cyrulnik informa que “uma narrativa é uma representação de atos sensatos, uma encenação de 

seqüências comportamentais, uma organização de imagens reorientadas pelas palavras” 

(CYRULNIK, 2005, p.102). Dessa forma, é a partir da escolha de temas e da organização do 

que é interessante revelar que surgem os silêncios e a seleção do que deve ser dito: 

As fronteiras desses silêncios e “não-ditos” com o esquecimento definitivo e 
o reprimido inconsciente não são evidentemente estanques e estão em 
perpétuo deslocamento. Essa tipologia de discursos, de silêncios, e também 
de alusões e metáforas, é moldada pela angústia de não encontrar uma 
escuta, de ser punido por aquilo que se diz, ou, ao menos, de se expor a mal-
entendidos (POLLAK, 1989, p.8). 

Pelo que percebemos, o objetivo de transmitir uma boa imagem, como consultora 

competente e destacada, direciona o discurso da memória para buscar fatos que valorizam a 

empresa e sua conduta. Apesar de não ser nosso objetivo atentar para a veracidade dos 

depoimentos, mas sim determo-nos nos significados e na forma como as consultoras 

constroem sua identidade e sua relação com a empresa a partir das narrativas, reparamos que 

algumas histórias trazem alguns componentes fantásticos, atribuindo uma “aura” mágica a 

determinados produtos da marca ou a momentos vividos a partir do ingresso na atividade de 

consultoria. Tratam-se de situações descritas com certo exagero e bastante emotividade, em 
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que fica evidente a intenção elogiosa e enfática de valorizar a empresa e seus produtos, como 

vemos em algumas narrativas. 

Sobre o tema, Ricoeur (2007) distingue memória e imaginação por meio do atributo 

da intencionalidade: enquanto esta esfera é “voltada para o fantástico, a ficção, o irreal, o 

possível, o utópico; a outra, a da memória, voltada para a realidade anterior, a anterioridade 

que constitui a marca temporal por excelência da ‘coisa lembrada’, do ‘lembrado’ como tal” 

(RICOEUR, 2007, p.26). A imaginação apontada pelo autor parece se aproximar da 

simulação analisada por Cyrulnik, em que se pretende fabricar um mundo, utilizando, por 

exemplo, do devaneio, “defesa que protege do horror do real, criando um mundo íntimo e 

caloroso, quando o mundo exterior é frio e doloroso” (CYRULNIK, 2005, p.113). A ausência 

de opiniões negativas sobre a empresa poderia ser considerada um indício de uma simulação, 

já que nos depoimentos a Natura é sempre uma empresa ideal, que valoriza os funcionários e 

se preocupa com o meio ambiente, quando sabemos que, por melhor que seja o trabalho, 

sempre há problemas. O pertencimento à Natura é de fato, mas não de direito, visto que as 

consultoras não têm vínculo empregatício com a empresa, mas há um sentido de união e de 

construção de um mundo “íntimo e caloroso”, reforçado pela ideia de comunidade 

apresentada no portal. 

Além disso, ainda acerca do estilo de história de vida, Pollak (1989) revela que os 

pontos de referências trazidos pelas lembranças geralmente se voltam à ordem sensorial, 

como sons, cheiros, cores. O autor destaca também três elementos constitutivos da memória: 

acontecimentos, personagens e lugares, que estão intimamente ligados à formação da 

identidade e ao sentido de pertencimento. Nas narrativas da Memória das Comunidades 

Natura, esses fatores estão presentes: há referências a músicas dos encontros da Natura, 

cheiros de pratos da infância, além de acontecimentos, pessoas e locais, em uma busca pela 

memória e pelo sentido de trajetória construída, em que “tudo se passa como se coerência e 

continuidade fossem comumente admitidas como os sinais distintivos de uma memória crível 

e de um sentido de identidade assegurados” (POLLAK, 1989, p.13). Todavia, precisamos ter 

em vista que a instabilidade é característica da memória, como analisado anteriormente. 

Além disso, lembramos que a memória demandada nessa situação da Natura tem um 

foco específico, uma ordenação estruturada para que haja certo padrão. Há infinitas formas de 

contar a história da vida a depender do contexto e da intencionalidade, além do que “a 

identidade narrativa não é uma identidade estável e sem falhas” (RICOEUR, 3, 1997, p.428), 

sendo sempre feita e desfeita. Sendo construída de acordo com o que é perguntado e conforme 

a identidade que se busca construir – ainda que inconscientemente –, a história de vida parece 
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ganhar contornos de uma obra fechada, acabada e perfeita, já que “pela ficção alienante posso 

compor uma história como eu pretendo que seja a minha: unificada, previsível, sob controle e 

com início, meio e fim” (PAIVA, 2000, p.13). Entretanto, é nítido que as histórias de vida não 

são totalmente coerentes e organizadas, de forma que para esses depoimentos, faz-se 

necessário uma reconstrução dos fatos com o intuito de criação de imagem desejada, como 

consultora e como indivíduo, a partir das condições de produção dessas narrativas. 

2.4 CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 

A Memória das Comunidades Natura (fig.5) está presente no site Museu da Pessoa, 

museu virtual de histórias de vida, que foi o responsável pela coleta e organização dos 

depoimentos por meio de metodologia própria. Situado na plataforma digital, esse projeto da 

Natura declara como objetivos o registro e a preservação das histórias de vida de pessoas que 

fazem parte da trajetória da empresa.  

 

Figura 5. 

 
Memória das Comunidades Natura12 

 

O site informa que é permitido a qualquer pessoa que se identifique com a Natura 

fazer parte desse espaço, não sendo exigido vínculo algum. No entanto, verificamos, pelo 

                                                 
12 Extraído da Memória das Comunidades Natura, do site Museu da Pessoa. Disponível em: 

<http://www.museudapessoa.net/natura/>. Acesso em: 12 jul. 2010. 
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conteúdo das narrativas, que, na verdade, as pessoas são convidadas a participar, o que se 

torna um reconhecimento do trabalho com a Natura. Em geral, são as campeãs de vendas que 

apresentam seus depoimentos. 

Ao que parece, embora se defina como um site em permanente evolução, trata-se de 

um espaço de conteúdo não tão aberto aos internautas, diferente da iniciativa definida como 

Wikihistorias13, em que há o convite: “Conte sua história com a Natura. Queremos ouvir o 

que você tem para contar”. Esse site foi criado como parte da celebração dos 40 anos da 

empresa, porque “a cultura de uma empresa é formada por pessoas, e pessoas são feitas de 

histórias”.14 Já a criação da Memória das Comunidades Natura não está relacionada a datas 

comemorativas15. A sua localização em um museu virtual se beneficia dos atributos 

simbólicos que esse termo faz emergir, como a criação de uma “aura” de importância, 

historicidade e legitimidade que, à primeira vista, o museu representa. 

Com o objetivo de conhecer as particularidades do processo de coleta dos 

depoimentos e escolha das depoentes, tentamos contato, em diversos momentos, com os 

responsáveis pelo projeto. Primeiramente, enviamos uma mensagem pela seção Fale Conosco 

do site16. Em seguida, enviamos e-mail para o endereço indicado no portal Museu da Pessoa, 

mas não obtivemos retorno. Em janeiro deste ano, telefonamos repetidas vezes tentando falar 

com o responsável pelo projeto e demonstramos nosso interesse em visitar o Museu da 

Pessoa, mas nos foi dito que as informações e o pedido de visita – a ser previamente agendada 

– deveriam ser solicitadas por e-mail, do qual não houve resposta17. 

Esse silêncio é indicativo do ocultamento das condições de produção, fator que deve 

ser levado em conta na nossa análise, visto que, como percebemos, a maioria das consultoras 

cujas “histórias de vida” são apresentadas são aquelas destacadas no ranking de vendas da 

companhia. Ter sua história narrada e tornada visível na Comunidade poderia ser considerado 

um prêmio simbólico, uma distinção perante os pares, razão pela qual dificulta a narração de 

descontentamentos com a empresa e incentiva o investimento na sua “vendabilidade” 

(BAUMAN, 2008), mostrando a importância da Natura na sua trajetória e a imagem da 

                                                 
13 Disponível em: <http://wikihistorias.com.br/>. Acesso em: 18 jul.2011. 
14 Disponível em: <http://wikihistorias.com.br/>. Acesso em: 18 jul.2011. 
15 Somente em algumas narrativas, há referências ao ano de coleta do depoimento: 2005 e 2006.  
16 Disponível em:  
< http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/geral/faleConosco.do?action=novo&sala=natura>.  
17 No primeiro telefonema, foi-nos solicitado que o e-mail fosse enviado para a caixa postal da Recepção do 
Museu da Pessoa. Na semana seguinte, informaram que já havia sido encaminhado ao setor responsável e iriam 
responder. Novamente sem retorno, no dia 24 de janeiro de 2012, voltamos a entrar em contato por telefone, e a 
mesma recepcionista disse que havia encaminhado o e-mail para a museológa Ana Maria Leitão, para 
localizarem o responsável pelo projeto, mas não houve retorno. 
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consultora como vencedora nos âmbitos pessoal e profissional. Além disso, lembramos que os 

projetos desenvolvidos pelo Museu da Pessoa são corporativos, que se destinam à preservação 

da memória empresarial. Daí os temas comuns e a condução da entrevista abordando temas 

mais ligados ao dia a dia das revendedoras e da empresa, de forma bastante contundente. 

Nesse sentido, não podemos esquecer que “o lugar a partir do qual fala o sujeito é 

constitutivo do que ele diz” (ORLANDI, 2009, p.39). A relação entre texto e contexto é 

determinante para entender as situações de poder, de forma que precisamos atentar para o 

lugar a partir do qual as vozes são enunciadas. Por se tratar de uma iniciativa da Natura em 

convidar as consultoras para falar sobre a vida e a empresa, não seria de se esperar opiniões 

desfavoráveis à marca. Além disso, se isso acontecesse, sempre há o recurso de edição dos 

depoimentos, visto que não conhecemos as condições reais de produção das narrativas. Pela 

análise da comunidade, percebemos que os depoimentos são gravados, depois transcritos e 

disponibilizados na plataforma digital, juntamente com as fotos que são apresentadas pelas 

consultoras a fim de ilustrar a sua trajetória. 

Podemos identificar uma estrutura bastante similar nos depoimentos, razão que nos 

leva a crer que as consultoras respondem a entrevistas com perguntas-guia elaboradas pela 

empresa, ou que os depoimentos são editados visando apresentar uma uniformidade. As 

narrativas apresentam um breve resumo utilizando a terceira pessoa do singular, em discurso 

impessoal como se fosse a Natura apresentando a consultora. Em seguida, tem início a fala da 

consultora dividida por seções: primeiramente, narrações da vida pessoal (identificação; 

família; infância e adolescência; vida profissional e trabalho) e em seguida a trajetória na 

empresa (ingresso na Natura; trajetória profissional na Natura; mudanças e aprendizados 

mais significativos; conceitos e visão Natura; dicas e estratégias de venda). Devemos 

salientar também que, na trajetória da consultora, o recebimento da primeira caixa de 

produtos é sempre destacado, com referências a emoções e desejos de consumo; bem como 

há, em geral, uma seção específica denominada Beleza de verdade, ou Beleza da mulher 

brasileira, que nos remete à própria comercialização dos produtos da empresa. Há sempre 

referências específicas também às promotoras responsáveis por introduzirem as consultoras 

na empresa, oferecendo curso e primeiras orientações. A depender da peculiaridade da 

“história de vida”, surgem outras seções com títulos mais específicos da trajetória pessoal, 

como é o caso de Lúcia Tanzi que apresenta as seções: Filhas diferentes com nomes iguais; 

Da Itália para as muitas casas no Brasil; O pai esperava na porta os filhos chegarem; 

Quando começou a tomar contar dos irmãos; Comida racionada e comida feita em casa; etc.  

Em comum a todos os depoimentos temos a cronologia, pois o início das falas 
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localiza-se sempre na fase da infância, com referências às origens e nomes de pais e avós, 

local de nascimento da consultora e recordações sobre brincadeiras, amizades e período 

escolar. Seguem-se histórias sobre a adolescência, que depois atravessam a formação escolar 

para então chegar-se à família atual e à vida profissional. Nesse ponto, as narrativas deixam o 

tom eminentemente memorialista e passam a um conteúdo mais corporativo/publicitário: o 

ingresso na empresa é um marco narrativo, um ponto de virada, que determina a 

transformação do estado do sujeito apresentado até aquele momento. 

Com o surgimento da Natura no depoimento, as consultoras descrevem como se deu 

o ingresso na empresa, apresentam conceitos, relatam as mudanças proporcionadas pela 

carreira de consultora, dicas de vendas etc. Podemos perceber que a turvação de fronteiras 

pessoal/corporativo, na verdade dá lugar a um limite bastante nítido quando nos debruçamos 

sobre a materialidade do depoimento. A partir da seção Ingresso na Natura, o ethos 

transforma-se nitidamente, assemelhando-se ao conteúdo corporativo presente na Razão de 

Ser (fig.6) e Crenças (fig.7) disponíveis no site institucional da corporação. 

 

Figura 6. 

 
Razão de ser18 

 

 

 

                                                 
18 Extraído do site Natura, seção A Empresa. Disponível em: 
<http://scf.natura.net/Conteudo/Default.aspx?MenuStructure=5&MenuItem=3>. Acesso em: 12 jul. 2010. 
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Figura 7. 

 
Crenças19 

Nas narrativas, o discurso da marca está bastante presente por meio do interdiscurso, 

e às vezes também do intertexto. De fato, a valorização das relações, do fortalecimento de 

vínculos e experiências são pilares que permeiam toda a comunicação da marca, como 

podemos perceber também no recém-inaugurado Espaço Conceito Natura, na Rua Oscar 

Freire, endereço reconhecido pela associação ao luxo e a marcas famosas na cidade de São 

Paulo. 

Como informa Rocha (2012), “além de toda a simbologia da região, há ainda o fato 

de que foi nessa mesma rua, na década de 70, que a empresa foi criada”. Definido como loja 

pop-up, pois tem período determinado de funcionamento (10 de fevereiro a 30 de junho de 

2012), o Espaço Conceito apresenta como objetivo a aproximação da marca com os 

consumidores que transitam pela região, que podem ter contato com produtos (fig.8), 

experimentar maquiagem (fig.9), assistir a vídeos informativos sobre as linhas de produtos ou 

simplesmente descansar e bater papo no lounge (fig.10). Estão previstas também massagens e 

aulas de maquiagem para os visitantes, bem como exposições, shows e outros eventos.  

Como vemos, essa iniciativa visa solidificar o território da marca, contribuindo para 

ampliar o imaginário em torno da empresa a partir de experiências sensoriais, que vai ao 

encontro do “consumo emocional” (LIPOVETSKY, 2007, p.46), que implica uma relação 

diferente dos indivíduos com os produtos baseada na centralidade da busca de “sensações 

positivas”. 
                                                 
19 Extraído do site Natura, seção A Empresa. Disponível em: 
<http://scf.natura.net/Conteudo/Default.aspx?MenuStructure=5&MenuItem=4>. Acesso em: 12 jul. 2010. 
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Figura 8. Figura 9. 

  
Visão geral da entrada – Espaço Conceito Natura Espaço Conceito Natura – Maquiagem 

 

 

 

Figura 10. Figura 11. 

  
Lounge no Espaço Conceito Natura Revistas de vendas dos produtos formam um “mosaico” 

– Espaço Conceito Natura 
 

 

Esse discurso apresentado pela marca é constantemente reiterado na fala das 

consultoras. Ressaltamos que o discurso marcário também circula nos eventos que as 

consultoras participam, bem como nas revistas: tanto nas que são apresentadas aos 

consumidores finais no ato da venda (fig.11), quanto nas revistas Consultoria Natura (fig.12). 

Estas publicações são enviadas a cada ciclo de vendas para as consultoras, podendo ser 

consideradas materiais de informação e treinamento para comercialização, uma vez que 

orientam sobre produtos e abordagens, e reforçam valores e conceitos da marca. 
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Figura 12. 

 
Capas – Revistas Consultoria Natura 

 

A revista enfatiza o lucro (“Para lucrar neste ciclo”), traz dicas de vendas, novidades, 

ensina sobre a utilização de produtos, informa sobre promoções e premiações. Broches por 

tempo de atividade (fig.13) e prêmios por volume de vendas (fig.14) constituem importantes 

distinções simbólicas do campo, identificadas como objetos de desejo, disputa e comentário 

por parte das consultoras nas narrativas. A cerimônia de entrega dos broches surge nas 

imagens de algumas das depoentes e o convite está presente na revista (fig.13). 

 

Figura 13. 

 
Detalhe da Revista – Reconhecimento tempo de atividade20 

                                                 
20 “Reconhecimento tempo de atividade. No Encontro Natura do Ciclo 17, vamos comemorar a dedicação de 
nossas Consultoras que completam 5 anos de consultoria em 2010. Será o momento de entrega do broche de 
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Figura 14. 

 
Detalhe da Revista – Projeto Emoções em alto mar21 

 
Nessas publicações, a empresa destaca empreendedoras de sucesso, que são 

fotografadas na capa e que apresentam um breve perfil (nome, setor, gerência de vendas, 

tempo de atividade como consultora, qualidade, defeito, hobby, programa preferido). Também 

é um espaço para estimular o empreendedorismo, como observamos na seção “Movimento 

Natura” (fig.15). 

Figura 15. 

 
Detalhe da Revista – Agentes de Transformação 

 

                                                                                                                                                         

prata, símbolo que marca esse momento tão especial. Participe e prestigie nossas Consultoras homenageadas. 
Saiba mais [...]” 
21 “Prepare-se para viver muitas emoções! São 5 dias inesquecíveis em um transatlântico pelas mais belas praias 
do litoral do Brasil. E um show com o maior ídolo da música brasileira. Ranking gerência de vendas. São mais 
de 200 vagas: 5 consultoras por gerência de vendas com o maior volume de pontos Chronos. Conquiste sua vaga 
na convenção!” 
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 Com o título “Agentes de transformação”, o texto traz o exemplo de Lara Dee, 

“fundadora do Beleza e Cidadania”, que “oferece cursos de capacitação profissional em 

comunidades carentes” como inspiração para outras consultoras:  

Algumas pessoas conseguem transformar momentos de crise em 
oportunidades para melhorar a realidade do lugar em que vivem. 
Determinadas, elas não se intimidam diante das dificuldades e buscam 
soluções criativas para as carências de quem está ao seu redor. Essas pessoas 
são conhecidas como empreendedoras sociais. 

Em seguida, traz um breve depoimento da consultora (“Sempre acreditei que eu 

poderia mudar o mundo, que poderia ajudar a melhorá-lo. Eu tinha uma inquietação em não 

aceitar as coisas como estavam, Lara Dee”22) e termina com o chamado à ação: “Desperte o 

seu lado empreendedor – você, Consultor(a), também pode mudar o destino da sua 

comunidade. Identifique os problemas locais e desenvolva ações para ajudar a resolvê-los. 

Mostre seu potencial, inspire ideias e mobilize ações!” 

Por meio do estímulo ao empreendedorismo social, podemos perceber um incentivo 

à performance, tema a ser analisado no item 4.3.1, que invade o imaginário social e atribui a 

cada indivíduo a responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso. 

Como apontado anteriormente, investigamos também os sentidos das fotos 

apresentadas pelas consultoras, que ancoram o texto. Deduzimos que elas foram incentivadas 

a levar fotos reveladoras da sua trajetória de vida, de modo a ilustrar o depoimento. Em geral, 

há quase sempre uma foto mais recente, feita no dia em que o depoimento foi colhido, e 

também imagens da infância, casamento, filhos, viagens e eventos da Natura. Mais uma vez, 

ressaltamos que a falta da resposta por parte do Museu da Pessoa e da Comunidade deixou 

uma lacuna quanto à verificação das reais condições de produção. As fotos também seguem 

uma ordem cronológica que nos faz perceber que, em conjunto com o texto, essas narrativas 

ordenam o tempo: o que já passou, relatando a trajetória até o presente e também os planos, 

nos quais o papel da Natura ganha relevo, já que contribui, na fala das consultoras, para a 

realização de sonhos, seja pelo desenvolvimento pessoal ou pelo consumo. 

Pela materialidade dos depoimentos, analisamos essa estratégia da Natura, 

percebendo o caminho percorrido no discurso da consultora: seus desvios e atalhos, as 

aproximações e afastamentos em relação à fala da corporação, sempre tendo em mente que as 

consultoras falam de um espaço construído pela Natura e assumem o papel de porta-vozes de 
                                                 
22 “O poder de atitudes que transformam. Edilara Lima Pacheco, conhecida como Lara Dee, é exemplo de que é 
possível promover mudanças de alto impacto social por meio de ideias inovadoras, mesmo em situações 
adversas. Ela criou o Instituto Beleza e Cidadania, destinado ao desenvolvimento pessoal e profissional de 
mulheres da periferia de São Paulo. O instituto tornou-se referência para a contratação de profissionais em salões 
de beleza, mudando a vida de centenas de pessoas”. 
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uma empresa que lhe proporciona papel de destaque e modelo de conduta, motivo pelo qual 

elas tendem a legitimar esse espaço. 

 

3 MEDIAÇÕES, MIDIATIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVI DADE 

A tão difundida ideia de sociedade global gerou uma redefinição de tempo e espaço, 

e também repercutiu na maneira como os sujeitos se relacionam, acarretando expressivas 

mudanças sociais. Ao possibilitar a quebra de barreiras entre produtor e receptor, a web 

possibilitou diferentes formas de interação midiática, mas também estimulou emissões nem 

sempre significantes. Nunca foi tão fácil falar de si, construir redes e ganhar visibilidade, 

sejam os usuários pessoas físicas ou jurídicas. Em contraponto, a reputação de um indivíduo 

ou empresa pode desmoronar a partir de uma ação na Internet, aumentando a responsabilidade 

das marcas no intuito de criar redes e vínculos sólidos com seus consumidores. Podemos 

falar, assim, de um cenário que impõe uma diferente forma de pensar a comunicação, tendo 

em vista as ferramentas de construção do “eu” difundidas com a Internet. 

Para investigar esse quadro, onde despontam os museus virtuais e mais 

especificamente a Memória das Comunidades Natura dentro do Museu da Pessoa, esse 

capítulo apresenta uma breve discussão acerca da comunicação, enfocando as noções de 

mediação e midiatização, bem como investiga os museus virtuais e debate os sentidos do 

vocábulo “comunidade”. 

3.1 CENÁRIO DA COMUNICAÇÃO EM TEMPO DE TRANSFORMAÇÃO DE 

SENSIBILIDADE 

Na atualidade, a íntima relação entre comunicação, consumo e cultura fica 

evidenciada na medida em que os bens possuem valor simbólico, que classificam e 

transmitem mensagens sobre as pessoas, contribuindo para a construção de identidades. Ao 

divulgar o consumo como valor de pertencimento, a mídia contribui para reforçar a 

vinculação entre consumo e cultura, criando modelos a serem seguidos e objetos de desejo, ou 

sonhos de consumo, que ganham status de troféus e conferem distinção para os seus 

detentores. Dessa forma, no âmbito da comunicação midiática, o consumo emerge como fator 

que contribui para a integração e para a distinção, e, dessa forma, para a construção das 

identidades. 
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Estando na confluência de todos os discursos sociais, o discurso da comunicação traz 

a organização dos fatos do passado, retomando o discurso histórico, e também se vale do 

discurso literário para trazer sensibilidade e diferentes modos de manifestação. Sendo assim, 

“a comunicação exerce hoje o papel central para onde convergem os conflitos que, ali 

trabalhados, ‘espetacularizados’, ressignificados, etc., acabam por fazer dos meios de 

comunicação uma importante instituição que ‘leva a pensar’, que ‘educa’” (BACCEGA, 

1998, p.116). 

A respeito desse tema, Martín-Barbero propõe compreender os variados usos sociais 

da comunicação, que alcançou um espaço estratégico na contemporaneidade, no qual “as 

mídias passaram a constituir um espaço-chave de condensação e interseção da produção e do 

consumo cultural, ao mesmo tempo em que catalisam hoje algumas das mais intensas redes de 

poder” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p.229). Para isso, o autor sugere investigar a relação 

comunicação/cultura, pois, como ele observa, 

na redefinição da cultura, é fundamental a compreensão de sua natureza 
comunicativa. Isto é, seu caráter de processo produtor de significações e não 
de mera circulação de informações, no qual o receptor, portanto, não é um 
simples decodificador daquilo que o emissor depositou na mensagem, mas 
também um produtor (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.289). 

O autor notabilizou-se por atualizar o debate na América Latina, propondo o 

deslocamento do foco de estudo dos meios para as mediações, “que articulam os processos de 

comunicação com as diferentes dinâmicas que estruturam a sociedade, desde as econômicas e 

políticas até a que estrutura o campo no qual se insere a comunicação, a cultura” (MARTÍN-

BARBERO, 2004, p.212). Na sua busca pela investigação do deslocamento de significados e 

reelaboração de sentidos a partir da relação articulada entre comunicação, cultura e política, 

ele propõe um mapa das mediações, estruturado por dois eixos. O diacrônico tem nas suas 

extremidades as Matrizes Culturais e os Formatos Industriais; enquanto o sincrônico 

contempla as Lógicas de Produção e as Competências de Recepção (Consumo). As relações 

entre esses polos são mediadas por diferentes formas de institucionalidade, sociabilidade, 

tecnicidade e ritualidade.  

A sociabilidade, que surge “na trama das relações cotidianas que tecem os homens ao 

juntarem-se, é por sua vez lugar de ancoragem da práxis comunicativa e resulta dos modos e 

usos coletivos de comunicação” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.17). Ela interliga as matrizes 

culturais às competências de recepção, por meio de construções de sentidos. Já a 

institucionalidade, ao relacionar as matrizes culturais às lógicas de produção, é fruto de uma 

disputa de poder intensa, que regula os discursos e reconstitui o corpo social. Martín-Barbero 
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(2009) aponta o equívoco de confundir a comunicação com as técnicas, que trouxeram 

possibilidades inovadoras para os formatos industriais. Para o autor, a mediação da 

tecnicidade é identificada com o cenário de globalização, não se restringindo às redes, mas 

abrangendo a conexão entre meios, formatos e discursos. Finalmente, a ritualidade está ligada 

ao “nexo simbólico que sustenta toda comunicação: à sua ancoragem na memória, aos seus 

ritmos e formas, seus cenários de interação e repetição” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.19). 

Entre os formatos industriais e as competências de recepção/consumo, a ritualidade faz surgir 

novos usos para os meios, bem como diferentes trajetórias de leitura/recepção.  

Na Memória das Comunidades Natura, podemos identificar a sociabilidade pela ideia 

de comunidade presente no projeto, em que sujeitos são identificados em convergência e 

compartilham suas histórias de vida. Dessa forma, o projeto faz a mediação entre as pessoas, 

juntando os sujeitos que desejam participar com seu relato.  

Já a institucionalidade poderia ser relacionada à empresa Natura, ao mediar as 

lógicas de produção com as matrizes culturais, construindo um discurso próprio que revela 

marcas culturais por meio de histórias do cotidiano, atendendo – em última análise – ao 

interesse industrial de buscar lucro. Por esse motivo, essa mediação da Natura pode ser 

considerada uma estratégia de publicização, como discutido no item 2.1.2. É a Natura que 

institui esse espaço social e que apresenta depoimentos de pessoas ligadas pelo seu interesse 

na empresa, como forma de construir significados para o território da marca (QUESSADA, 

2003). 

A tecnicidade estaria ligada à conexão de discursos e meios presente nos relatos. 

Fotos e depoimentos de consultores, promotores, clientes estão todos disponíveis e podem ser 

acessados de forma fácil. Além disso, podemos verificar que diferentes tipos de discursos se 

mesclam, fundem-se de várias formas. Como exemplo, a partir de observação preliminar, 

identificamos que algumas narrativas adquirem certo tom memorialista, que se transforma em 

um ethos motivacional ao tratar da empresa e das estratégias de vendas, localizando a Natura 

como agente transformador das vidas narrativizadas. O museu virtual surge como meio que é 

utilizado pela Natura como plataforma para agregar todas as narrativas em torno da marca. 

Por fim, a ritualidade pode ser verificada em duas etapas. Primeiramente, precisamos 

perceber o valor simbólico da exibição da “história de vida” na Internet, ancorada por uma 

marca respeitada. Além da visibilidade, devemos atentar para o significado de relacionar a 

narrativa à corporação, como forma de preservar a memória. No nível das narrativas, 

podemos identificar a ritualidade na fala das consultoras: como elas narram o seu cotidiano, o 

trabalho, as práticas de consumo. Assim, na análise dos depoimentos, precisamos ficar atentos 
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para perceber as ritualidades no uso dos meios – uso da Internet, do museu virtual e da 

comunidade Natura para preservar a “história de vida” com respaldo de uma grande empresa 

– e também as diferentes leituras do consumo que surgem nos relatos das histórias de vida. 

A fim de compreender as mediações a partir dos pontos de encontro, das releituras 

que os sujeitos fazem daquilo que recebem, Martín-Barbero (2009) identifica, ainda, três 

espaços principais de mediação – a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a 

competência cultural. Embora mais voltado para a mediação televisiva, procuramos ampliar o 

objeto buscando o entendimento desses espaços no processo comunicativo. O primeiro lugar 

corresponde ao espaço doméstico, em que há relações estreitas de proximidade, em que os 

sujeitos se confrontam como pessoas, manifestando seus desejos, frustrações, valores e afetos. 

Já a temporalidade social está associada ao entendimento da lógica dos tempos da mídia – 

programações televisivas, por exemplo. Finalmente, a competência cultural está ligada às 

diferenças nos modos de interpretar e usar as lógicas do sistema produtivo e do sistema de 

consumo. 

 Ainda acerca das mediações, Silverstone revela seu caráter ilimitado, no sentido de 

que produzem sempre leituras e releituras a partir do que é recebido. Para ele, “a mediação é 

infinita, produto do desenredamento textual das palavras, nos atos e nas experiências da vida 

cotidiana, tanto quanto pelas continuidades da mídia de massa e da mídia segmentada” 

(SILVERSTONE, 2002, p.37). Esse autor entende a mediação como circulação de 

significados, englobando as mudanças de sentido que vão adquirindo forma ao longo do 

tempo, a partir dos constantes usos e interpretações. 

A mediação implica o movimento de significado de um texto para o outro, 
de um discurso para outro, de um evento para outro. Implica a constante 
transformação de significados, em grande e pequena escala, importante e 
desimportante, à medida que textos da mídia e textos sobre a mídia circulam 
em forma escrita, oral e audiovisual, e à medida que nós, individual e 
coletivamente, direta e indiretamente, colaboramos para sua produção 
(SILVERSTONE, 2002, p.33). 

O constante deslocamento de significados através da reinterpretação que se dá por 

quem recebe a mensagem sempre está ligado ao repertório cultural, ao meio em que se vive, 

dentre outros fatores. Por isso, devemos lembrar que a incorporação nunca é neutra, mas 

sempre relacional, como identifica Orofino, para quem as mediações visam “explicitar os 

nexos que se estabelecem entre os diferentes momentos – produção, texto e consumo – que 

constituem os processos de comunicação social” (OROFINO, 2006, p.17). 

Reconhecer a relevância das mediações no estudo da comunicação significou uma 

grande mudança de paradigma, ao relacionar a comunicação à cultura e perceber os diferentes 
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níveis de sentido que podem ser produzidos a partir da recepção por grupos com valores, 

experiências e motivações diferentes. Por essa razão, Orofino indica o destaque da teoria 

latino-americana ao articular “os diferentes momentos de que a comunicação se constitui e 

estabelece nexos explicativos de processos que são efetivamente culturais e sócio-históricos” 

(OROFINO, 2006, p.20).  

Nesse cenário de tecnocultura em que vivemos na contemporaneidade, alguns 

teóricos buscam ir além desse conceito na tentativa de explicar “uma ‘mediação’ social 

tecnologicamente exacerbada [...] com espaço próprio e relativamente autônomo em face das 

formas interativas presentes nas mediações tradicionais” (SODRÉ, 2002, p.24). Sem 

desconsiderar a importância das mediações, surge a ideia de midiatização, pela qual a forma 

de relacionamento com a tecnologia ganha nova dimensão e as mídias tornam-se referência 

cultural. 

Sodré (2002) distingue midiatização de mediação e interação: para ele, a 

midiatização abrange os outros dois termos e vai além, no sentido de que ela realiza 

mediações – gerando valores e sentidos sociais a partir da sua prática – e a partir de uma 

interação específica, baseada na tecnologia. Como argumenta o autor, o avanço e a penetração 

da tecnologia nas variadas práticas humanas afetou não somente a sociabilidade como 

também o relacionamento do indivíduo com seus valores e a forma de constituição de 

identidades pessoais. Mais que isso, fez surgir uma reconfiguração do mundo a partir de uma 

forma diferente de relacionar-se com a tecnologia e também uma tendência à virtualização das 

ações, já que a interatividade e a conectividade permanentes passam a ser entendidas como 

horizonte comunicacional. Para o autor, trata-se de uma condição antropológica diferenciada, 

pois representa “uma qualificação particular da vida, um novo modo de presença do sujeito no 

mundo ou [...] um bios específico”: o “bios midiático” (SODRÉ, 2002, p.24-5).  

O autor chega a falar em nova consciência, entendida nos planos subjetivo e objetivo, 

uma mudança que “privilegia a dimensão técnica do homem: em outras palavras, a forma da 

consciência contemporânea é basicamente tecnológica, [...] o relacionamento do sujeito 

humano com a realidade passa hoje predominantemente pela tecnologia” (SODRÉ, 2010, 

p.198). Exemplos dessa realidade estão por toda parte: na busca por mapas no celular com 

acesso à Internet para chegarmos ao nosso destino, na leitura de livros no Ipad, no 

conhecimento das notícias por meio da plataforma digital... A tecnologia da comunicação está 

presente no cotidiano e muda nossa relação com o mundo, com a mídia e com os pares.  

Por sua vez, Raquel Paiva (2000) propõe o entendimento do fenômeno midiático 

como “aparato responsável, na nossa era, pela produção dos sentidos e através do qual 
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realizamos os contatos com as coisas, sentimentos, instituições, enfim, produções do mundo” 

(PAIVA, 2000, p.15). A mediação não deixa de existir, pelo contrário, ela é a ponte entre o 

homem e a construção dos sentidos; no entanto, a forma como os contatos surgem se 

modificam e geram ressignificações. Embora não assuma o termo midiatização, Paiva parece 

sinalizar para esse cenário em que a mídia contribui como produtora da nossa visão de 

mundo. No mesmo sentido, Fausto Neto et al. explicam que o conceito de midiatização 

identifica: 

a transformação da “sociedade dos meios” (que deixa de ser caracterizada 
por aquela marcada pela existência de dispositivos sócio-técnico-discursivos 
que apenas intermedeiam intensamente a interação entre os campos sociais) 
em uma sociedade onde a cultura, lógicas e operações midiáticas afetam, 
relacional e transversalmente, a própria sociedade, no âmbito mesmo de suas 
diferentes práticas (FAUSTO NETO et al., 2008, p.10). 

Nesse cenário marcado pela midiatização, as mídias adquirem a configuração de 

“espécie de ‘sistema’ regulador que, através de suas próprias auto-operações, realizam o 

funcionamento de um novo tipo de trabalho do registro do simbólico” (FAUSTO NETO, 

2008, p.128). Dessa forma, as mídias tornam-se referência cultural, afetando os campos 

sociais e as práticas humanas, de maneira a reorganizar os vínculos sociais, sendo 

“convertidas em meios de interação e redefinidoras de práticas sociais, ou incidem 

diretamente sobre os regimes de discursividades, submetendo diferentes campos sociais à 

novas lógicas e processos de enunciabilidade” (FAUSTO NETO, 2008, p.127). 

A materialização por meio de operações de linguagem interessa a essa pesquisa, pois 

ao criar um espaço e realidade próprios, a midiatização gera um cenário em que passa a falar 

de sua própria atividade enunciativa, reelaborando seus próprios discursos midiáticos. Ao que 

parece, esse contexto pode ser identificado como um processo de metalinguagem, já que se 

volta à própria discursividade. 

No projeto Memória das Comunidades Natura, cada narrativa apresenta esse duplo 

movimento de ser objeto de consumo e também alimentado pela mídia. Podemos perceber 

que os discursos apresentados pela empresa – tanto de conteúdo jornalístico, quanto 

publicitário – surgem nos relatos, bem como o discurso corporativo. O “bem estar bem”, tão 

divulgado pela corporação, é mencionado com ênfase pelas consultoras, que consomem esse 

discurso e devolvem para o consumo dos que leem as suas “histórias de vida”. Na formação 

ideológica capitalista dominante da sociedade, as palavras dessas narrativas surgem 

carregadas de ideologia, com intenção de persuadir e gerar uma atitude de simpatia a respeito 

da Natura. Os fatos narrados procuram criar uma imagem positiva sobre as consultoras; a 

ideia de superação de obstáculos está bastante presente, trazendo a Natura como catalisadora 



 

 

57 

de mudanças benéficas para a trajetória de vida. Mais especificamente, a vaidade sempre é 

apresentada, visando, em última instância, a afirmação da ideia de necessidade associada ao 

consumo de produtos de beleza, ainda que disfarçada em um conceito de “bem estar bem”, 

reforçado pelas consultoras.  

Nesses termos, podemos interpretar que nesse ambiente de midiatização, a 

sociabilidade e as práticas humanas foram afetadas de tal forma que se pode falar numa 

“transformação da sensibilidade” (MARTÍN-BARBERO, 2004), razão pela qual investigamos 

também a cultura digital como grande catalisadora dessas transformações sociais. 

3.2 A CULTURA DIGITAL 

Nos dias de hoje, recursos como e-mail, redes sociais, chats online, dentre muitos 

outros, incorporaram-se de tal forma à vida cotidiana, que geram para aqueles que não 

utilizam tais meios, muitas vezes, a sensação de exclusão, e fazem com que as recentes 

gerações sintam dificuldade em imaginar como era a vida sem Internet. Muito embora ainda 

haja multidões à parte desse processo, milhões de excluídos da plataforma comum de 

socialização da web, não podemos negar que a Internet trouxe uma mudança de panorama nos 

processos comunicacionais, oferecendo diferentes formas de interação e significação. Diante 

disso, Martín-Barbero (2004) identifica novas formas de sensibilidade que concebem 

diferentes maneiras de união e exclusão. 

Há nas transformações da sensibilidade que emergem na experiência 
comunicacional um fermento de mudanças no próprio saber, o 
reconhecimento de que por aí passam questões que atravessam por inteiro o 
desordenamento da vida urbana, o desajuste entre comportamento e crenças, 
a confusão entre realidade e simulacro (MARTÍN-BARBERO, 2004, p.258). 

Nesse sentido, Silverstone (2002) destaca a transformação do tempo e do espaço 

sociais e culturais a partir das tecnologias. Desde o advento da escrita e da imprensa até o 

surgimento da Internet, diferentes maneiras de administrar a informação e de comunicar e 

transmitir significados foram criadas, repercutindo de forma direta na vida social. Ao 

considerar o meio como responsável por configurar e controlar a associação das mensagens, 

McLuhan ganhou notoriedade ao defender que o meio é a mensagem. Para ele, o estudo dos 

meios deveria considerar não somente o conteúdo, mas também “o próprio meio e a matriz 

cultural em que um meio ou veículo específico atua” (McLUHAN, 2007, p.25). Considerado 

por muitos autores como um profeta, ele sugere enxergar a tecnologia como extensão do 

homem, posição que Silverstone (2002) observa como realidade na modernidade. Além desse 
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enfoque apresentado pela visão de McLuhan, Silverstone propõe ainda pensar a tecnologia 

nas dimensões de encantamento, economia, política, informação e também cultura, como 

objetos e práticas simbólicos que carregam significados, pois “as tecnologias são coisas 

sociais, impregnadas pelo simbólico e vulneráveis aos paradoxos e contradições eternas da 

vida social, tanto em sua criação como em seu uso” (SILVERSTONE, 2002, p.60). 

Nesse contexto, cabe a reflexão acerca dos usos da Internet e formas de sociabilidade 

que se apresentam a partir desse meio, que é constantemente transformado, criando-se novos 

usos e influenciando formas de ser e agir.  

As pessoas, as instituições, as companhias e a sociedade em geral 
transformam a tecnologia, qualquer tecnologia, apropriando-a, modificando-
a, experimentando-a. [...] Como nossa prática é baseada na comunicação, e a 
Internet transforma o modo como nos comunicamos, nossas vidas são 
profundamente afetadas por essa nova tecnologia da comunicação. Por outro 
lado, ao usá-la de muitas maneiras, nós transformamos a própria Internet. 
Um novo padrão sociotécnico emerge dessa interação (CASTELLS, 2003, 
p.10). 

Considerada responsável por grandes mudanças sociais na sociedade global, a 

Internet facilitou a comunicação transnacional, alterando as concepções de espaço, uma vez 

que os Estados deixaram de ser referências centrais e únicas no ordenamento do mundo na 

medida em que “as grandes redes de informação e comunicação, com seus fluxos ‘invisíveis’, 

‘imateriais’, formam ‘territórios abstratos’, que escapam às antigas territorialidades” 

(MATTELART E MATTELART, 2009, p.168). Nesse sentido, Lemos (2010) e Castells 

(2003) destacam a possibilidade de comunicação de muitos para muitos, mas precisamos ser 

cautelosos quanto ao entusiasmo exagerado a respeito do poder de conexão e liberdade de 

expressão. A possibilidade de falar para muitas pessoas pela web, ou a ampliação da esfera 

pública, não necessariamente significa comunicação de fato, uma vez que o excesso de falas 

não corresponde a uma troca significativa. Como Lemos (2010) adverte, a cultura digital 

acarretou um processo de conectividade acelerada, que tem sido alvo de críticas. Nesse 

sentido, Baudrillard é um dos maiores expoentes em combater essa euforia de alguns teóricos. 

Para ele, a maior troca de informações equivale a uma menor comunicação.  

A informação é dada como criadora de comunicação, e apesar do 
desperdício ser enorme, um consenso geral pretende que existe, contudo, no 
total, um excesso de sentido, que se redistribui em todos os interstícios do 
social [...]. Pois onde pensamos que a informação produz sentido, é o oposto 
que se verifica (BAUDRILLARD, 1991, p.104). 

Já Raquel Paiva aproxima-se dessa discussão ao focar no excesso de sentidos, 

afirmando que “o discurso vigente nos meios de comunicação mantém como tônica e 

característica mais marcante a histericização” (PAIVA, 2000, p.17). A autora chega a essa 
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conclusão ao perceber as seguintes características histéricas na sociedade atual: o excesso do 

discurso nem sempre vivido, mais propagado do que experienciado; a analogia entre excesso 

de discurso e um certo tipo de relacionamento do sujeito com o outro; e o infantilismo, 

percebido a partir do retraimento da sexualidade. Identifica o falatório exagerado como 

característica determinante da atualidade, sem que haja comprometimento com o saber e a 

comunicação, mas tão somente o discurso pelo que se ouve falar. Assim, trata-se de uma 

enunciação vazia, marcada pela verborragia, sem preocupação efetiva com a profundidade do 

conteúdo e com o sentido. Nesse ambiente, a atitude de fazer cena e representar emerge, 

sempre tendo em vista o reconhecimento do espectador, pois a presença do outro é 

imprescindível, já que o sujeito se realiza a partir do olhar alheio. Nesse quadro, há a 

reprodução de representações “na busca incessante do mais saber, tal qual o procedimento 

histérico, que quer saber cada vez mais, produzindo-o para esconder a falta, questionando 

tudo a todo tempo para denegar o que foi recalcado” (PAIVA, 2000, p.84). A fala seria 

marcada, como observa a autora, pela falta de conteúdo e de sentido, entendimento também 

ratificado por Contrera (2010), que aponta para o exagero das emissões, caracterizadas pelo 

transbordamento do discurso. Como resultado, há um esvaziamento do sentido nessa busca 

desenfreada por preencher o vazio da existência, resultando em simulações: 

O desenvolvimento dos recursos tecnológicos de replicação infinita das 
emissões, e a crescente possibilidade da ininterrupta ação dos veículos de 
informação foram sem dúvida dois dos principais fatores de geração desse 
estado de emissão generalizada, perseguido socialmente como se dele 
dependesse o próprio sentido de existência (estou conectado, logo existo) 
(CONTRERA, 2010, p.62). 

No mesmo sentido, ao analisar a blogosfera, Sibilia (2008) indica que, no mundo 

virtual, a multiplicação de “narrativas do eu” não correspondeu a uma construção de conteúdo 

significativo, pois há muita expressão e pouco conteúdo, o que traz de volta a questão das 

emissões desprovidas de sentido, caracterizadas pela fala verborrágica. 

O paradoxo, porém, é que essa multidão talvez nada tenha para dizer. 
Expande-se, assim, esta multiplicação de vozes que nada dizem [...]. Nesse 
espaço oco que remanesceu foram surgindo estas narrativas diminutas e 
reais, que muitas vezes não fazem mais do que celebrar e afirmar esse vácuo, 
essa flagrante falta de sentido que flutua sobre muitas experiências 
subjetivas contemporâneas (SIBILIA, 2008, p.273). 

Esse vazio parece estar ligado à necessidade de visibilidade, uma vez que no cenário 

de cultura digital, a presença do sujeito na Internet passou a estar associada à sua existência 

no mundo, como indicam Castells (2003), Contrera (2010) e Sibilia (2008). Assim, nessa 

cultura da visibilidade e das aparências, a necessidade de exibição ao olhar do outro faz com 

que muitos sujeitos queiram se mostrar, ainda que não haja nada significativo para exibir ou 
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compartilhar, pois “de acordo com as premissas básicas da sociedade do espetáculo e da 

moral da visibilidade, se ninguém vê alguma coisa é bem provável que essa coisa não exista” 

(SIBILIA, 2008, p.111-112). 

De toda forma, Sibilia (2008) e Bauman (2008), entre outros, indicam a Internet 

como lócus onde a identidade também é construída por meio do que se narra. Embora nosso 

objeto não se situe exatamente em redes sociais, a Memória das Comunidades Natura se 

constitui como comunidade e por isso, precisamos considerar que é um local de fala de onde 

os atores expressam sua individualidade e, assim, o que vemos na comunidade corresponde a 

“pistas de um ‘eu’ que poderá ser percebido pelos demais. São construções plurais de um 

sujeito, representando múltiplas facetas de sua identidade” (RECUERO, 2009, p.30).  

Bauman reconhece a web como um espaço propício para o processo contínuo de 

construção de identidade. Ciente de que “não há identidades recebidas de nascença”, 

considera a identidade como uma “pena perpétua de trabalhos forçados” (BAUMAN, 2008, 

p.141-2), uma vez que há que se construir sempre, mudando a todo instante, descartando o 

que já foi usado em busca de novidades. Com tantas mudanças, o autor chega a utilizar a 

expressão “identidades carnavalescas”, com o objetivo de dar conta da tendência da 

contemporaneidade que encontra na cultura digital um espaço que possibilita inúmeros 

recomeços. Embora haja muita emissão vazia, a Internet facilitou a experimentação de 

distintas identidades, de forma que Sibilia (2008) também a compara a um grande laboratório 

para criação de diferentes subjetividades.  

Já Castells (2003) estabelece uma diferenciação entre sociabilidade e construção da 

identidade na Internet. Embora admita a tendência do desenvolvimento de “portfólios de 

sociabilidade” (CASTELLS, 2003, p.110), caracterizada pela aquisição de determinados 

atributos a fim de conquistar pertencimento ou diferenciação, o autor não identifica essa 

sociabilidade com a construção de identidade e nem credita à Internet o surgimento de 

identidades mutáveis, ou líquidas, conforme a nomenclatura utilizada por Bauman (2008).  

De toda forma, revelar-se na rede de computadores, compartilhar experiências e 

histórias de vida seriam formas de estabelecer novos meios de interação mediada pelo 

computador, que geram uma sociabilidade diferenciada. Essa exposição de si mesmo vem ao 

encontro dessa necessidade contemporânea de se tornar visível e ser reconhecido, apreciado, 

“seguido” pelo outro em seus modos de presença no cenário digital. 

Uma das explicações para esse panorama, segundo Sibilia (2008), seria o 

deslocamento dos eixos em torno do qual as subjetividades se edificam, que vem acontecendo 

a partir do declínio das grandes narrativas. Ela argumenta que se observa um deslocamento no 
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eixo espacial, com a passagem de dentro para fora, ou seja, a intimidade antes resguardada 

passa a ser exibida, e a personalidade, espetacularizada. E no eixo temporal, a transformação 

ocorre com a mudança da preocupação futura para o foco no presente, no instante, na 

atualização permanente e na imediata satisfação de todos os desejos, que realimenta e se 

relaciona com a cultura do consumo. Considerando que “não seria apenas a profundeza 

sincrônica do eu que está sendo desafiada nestas novas formas de autoconstrução (isto é, a sua 

interioridade), mas também a sua coerência diacrônica” (SIBILIA, 2008, p.116), a autora 

aponta os efeitos da destemporalização: a desvalorização do conceito de tempo como um 

fluxo linear e constante, bem como o a-historicismo, característica paradoxal quando se 

observa a obsessão pela memória nos dias atuais.  

De fato, apesar da renegociação do significado do tempo (BAUMAN, 2008), 

característica da contemporaneidade, valorizando imensamente o presente em detrimento do 

passado e futuro, percebe-se uma tendência de iniciativas de resgate da memória. Exemplo 

disso pode ser percebido por meio da quantidade de biografias que são lançadas, bem como 

pelo interesse que a memória vem despertando nos últimos tempos, inclusive na Internet: 

A questão da memória vem emergindo como muito importante na 
cibercultura, com a multiplicação de projetos sobre memórias locais. Hoje 
em dia, cada vez mais as pessoas percebem a importância de terem suas 
próprias histórias como tema e como essa construção de vínculos é 
importante para a própria auto-estima (OLIVEIRA, 2009, p.2). 

Indo na direção dessa valorização da memória, a Memória das Comunidades Natura, 

objeto do nosso estudo, situa-se no Museu da Pessoa, iniciativa que busca resgatar e preservar 

histórias de vida, construindo uma rede de memórias. Dessa forma, cabe-nos estudar a seguir 

o museu virtual e esse projeto em particular. 

3.3 MUSEUS VIRTUAIS: O PASSADO CONECTADO COM O FUTURO  

Para investigar a questão do museu virtual e mais especificamente o Museu da 

Pessoa, museu virtual de histórias de vida, portal no qual se localiza a Memória das 

Comunidades Natura, é importante ter em vista o papel dos museus como mantenedores de 

uma memória viva de aspectos culturais da sociedade.  

Desde o século XVIII até a atualidade eles constituem campos privilegiados 
tanto para o exercício de uma imaginação criadora que leva em conta o 
poder das imagens, quanto para a dramaturgia do passado artístico, 
filosófico, religioso, científico – em uma palavra: cultural. É na moldura da 
modernidade que o museu se enquadra como palco, tecnologia e nave do 
tempo e da memória (CHAGAS, 2008).  
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Chagas discorre sobre a proliferação dos museus no Brasil, principalmente a partir 

dos anos 30, como reflexo das transformações políticas, sociais e econômicas da sociedade, 

ampliação que se enfatiza ainda mais nas décadas de 40 e 50. Nos anos 90, com a expansão da 

Internet, os museus virtuais começam a tomar forma, muitas vezes em configurações bastante 

simples, apenas com informações sobre a instituição física, no intuito de atrair visitantes para 

o museu presencial. Aos poucos, foram sendo introduzidas mudanças a fim de reinventar o 

museu virtual por meio de novas estratégias de apresentação e de consulta ao acervo por meio 

da web. Como Carvalho (2008) esclarece, os museus virtuais emergiram apenas há cerca de 

uma década, período curto quando comparado à longa tradição dos museus físicos. 

Preservar a memória e partilhar histórias de vida é objetivo do Museu da Pessoa 

(fig.16), iniciativa definida como “museu virtual de histórias de vida, aberto à participação 

gratuita de toda pessoa que tenha o desejo de preservar e partilhar sua história” (MUSEU DA 

PESSOA, 2010).23  

Desde o início, nosso objetivo foi construir uma rede internacional de 
histórias de vida capaz de contribuir para a mudança social. [...] Nosso 
objetivo principal era criar um novo espaço onde cada pessoa pudesse ter a 
oportunidade de preservar sua história de vida e de tornar-se uma das 
múltiplas vozes da nossa memória social (MUSEU DA PESSOA, 2010).24 

 

Figura 16. 

 
Portal Museu da Pessoa25 

 
                                                 
23 MUSEU DA PESSOA. Disponível em: <http://www.museudapessoa.net> Acesso em: 13 jun. 2010. 
24 MUSEU DA PESSOA. Disponível em: <http://www.museudapessoa.net> Acesso em: 13 jun. 2010. 
25 Disponível em <http://www.museudapessoa.net>. Acesso em: 15jul.11 
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Fundado em 1991, quando ainda não existia a Internet, o museu já pretendia 

preservar e difundir a memória social por meio de registros de histórias de vida em base 

digital, por meio de banco de dados multimídia e CD-ROMs26. Com a popularização da 

Internet, o projeto se expandiu. Em 1997, o Museu da Pessoa passou a receber os 

depoimentos pela web e em 2003 foi lançado o portal www.museudapessoa.net, reunindo 

arquivos de áudio, fotografias e documentos, que facilitou o acesso e o compartilhamento da 

memória, além de fomentar o desenvolvimento de diversos projetos, como informa Worcman 

(2004), diretora e co-fundadora do Museu. De acordo com ela, há quatro possibilidades de 

contar a história de vida: envio de arquivos de áudio, imagem e vídeo pela Internet; ida 

pessoal ao Museu da Pessoa, que dispõe inclusive de um estúdio aberto ao público; 

participação nas “cabines”, espécie de projeto de museu itinerante, no qual o museu fica 

disponível em cabines localizadas temporariamente em pontos de grande movimentação27; e 

projetos temáticos, geralmente de empresas e entidades.28  

Conforme o relato de Worcman, a escolha por criar um museu e não um banco de 

dados deveu-se à importância da preservação da herança da humanidade por meio da história 

de vida de cada pessoa. “Nada é mais representativo da humanidade e mais importante para 

favorecer o conhecimento social e a promoção da paz em nossa sociedade que o entendimento 

da história de cada um de nós” (WORCMAN, 2004).29 No site, ela também chama a atenção 

para a possibilidade de preservar a memória de empresas, buscando resgatar valores e 

tornando-se ação estratégica de comunicação integrada da empresa. Segundo a autora, 

na medida que o passado de uma empresa passa a resultar da história de cada 
um de seus integrantes – assim como da história da comunidade com a qual 
ela interage – é que a história volta a poder cumprir sua missão maior: a de 
preservar, integrar e dar identidade a um grupo social (WORCMAN, 1999, 
p.8). 

Acerca da terminologia, Carvalho (2008) aponta a ausência de uma denominação 

amplamente aceita, sendo designado por variados termos, como museu online, museu 

eletrônico, hipermuseu, museu digital, cibermuseu ou web museu. Nesse cenário, um dos 

conceitos para “museu virtual”, e que cabe trazer à tona por estar relacionado com o Museu da 

Pessoa, é o seguinte: 

                                                 
26 Disponível em <http://www.museum.or.jp/icom/pdf/E_news2004/p4b_2004-3.pdf>. Acesso em: 13 jun.2011. 
27 Worcman informa que o projeto das cabines já foi realizado em estações de metrô, no Parque do Ibirapuera e 
na Avenida Paulista. 
28 Informações a partir de Veja Entrevista: Conheça o Museu da Pessoa (1/2) e Como virar peça de museu (2/2). 
Entrevista com Karen Worcman, diretora e co-fundadora do Museu da Pessoa. 2009.  Disponível em:  
<http://www.youtube.com/watch?v=SHXJ1jMhCmU&feature=relmfu> e 
<http://www.youtube.com/watch?v=5bZwQXZYNUg&feature=related>.  Acesso em: 15 jul.11 
29 Disponível em <http://www.museum.or.jp/icom/pdf/E_news2004/p4b_2004-3.pdf>. Acesso em: 13 jun.2011 
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coleção logicamente relacionada de objetos digitais compostos de variados 
suportes que, em função de sua capacidade de proporcionar conectividade e 
vários pontos de acesso, possibilita-lhe transcender métodos tradicionais de 
comunicar e interagir com visitantes [...] não há lugar ou espaço físico, seus 
objetos e as informações relacionadas podem ser disseminados em todo o 
mundo (ANDREWS; SCHWEIBENZ apud CARVALHO, 2008). 

A conectividade e facilidade de interação ficam evidenciadas nessa definição, bem 

como a não-existência de um museu físico, situação que é ponto de discussão entre os teóricos 

sobre a diferença entre museu virtual e museu digital, por exemplo.  

Para efeito dessa pesquisa, é preciso lembrar que o Museu da Pessoa contempla uma 

sede física, para abrigar suas operações administrativas, coletar parte dos depoimentos e 

preservar o acervo. Segundo Worcman (2009), diretora e co-fundadora do museu, nem todo o 

acervo está disponível no site, mas sim uma grande parte dele, informação que poderia ser 

considerada contraditória com a afirmação que o museu “já nasceu virtual”, presente no site. 

Conforme pesquisa desenvolvida por Magaldi, “o Museu da Pessoa seria entendido como um 

museu virtual tanto pelo seu caráter desterritorializado, quanto por estar no âmbito da 

transformação, no ciberespaço” (2010, p.144). No entanto, não podemos esquecer que há uma 

sede física, que pode ser visitada, inclusive para pesquisa no acervo, como informa Worcman 

(2009). Mesmo considerando essa dissonância, assumiremos aqui o termo “museu virtual”, 

como está definido no próprio portal. 

O Museu da Pessoa também tem sido objeto de teses e dissertações. Com a 

dissertação “Os significados do trabalho e as representações do consumo nas narrativas do eu: 

uma análise do Projeto ‘Avon – Memória dos 50 anos de Brasil’, no Museu da Pessoa”, 

Bouéri (2011) dedicou-se à investigação das narrativas dos colaboradores Avon no projeto 

que celebrava o cinquentenário da empresa. Nesse cenário de comemoração, o autor verificou 

as estratégias de comunicação mobilizadas pela empresa e pelos sujeitos. Já esta pesquisa em 

andamento se volta exclusivamente às narrativas de mulheres, por ser nosso interesse o estudo 

de gênero, em que questões relacionadas ao trabalho feminino, como a divisão de tarefas 

domésticas e a importância de conceitos como “flexibilização” do trabalho, emergem como 

fundamentais para a conciliação entre as atividades de casa e rua. Vale ressaltar, ainda, que a 

criação do Projeto Memória das Comunidades Natura não está associada a datas 

comemorativas ou celebrações especiais da empresa. Além disso, dispensamos uma 

importância especial ao consumo do discurso e dos produtos Natura por parte das consultoras, 

analisando a questão da imposição da beleza como “dever” nos dias atuais. 

Por sua vez, Magaldi (2010), na área de museologia e patrimônio, desenvolveu a 

dissertação “Navegando no museu virtual. Um olhar sobre formas criativas de manifestação 
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do fenômeno Museu”, em que investiga a associação entre a museologia e o virtual, e 

focaliza, mais detidamente, a ideia de virtual de acordo com o vocabulário filosófico, e suas 

relações com o fenômeno museu. Ela apresenta um estudo de caso de dois museus: o Museu 

da Pessoa e o Temporary Museum of Permanent Change. 

Também nessa área, a tese de Scheiner (2004), intitulada “Imagens do Não Lugar: 

comunicação e os novos patrimônios”, estuda as conexões entre Comunicação e Patrimônio 

no cenário da atualidade marcado por mudanças. Com abordagem transdisciplinar, investiga 

as associações entre memória, imaginação e criação, define o caráter essencialmente 

comunicacional do patrimônio e focaliza o caráter plural do patrimônio. 

Além disso, o Museu da Pessoa tem sido citado como exemplo bem sucedido de 

museu que explora as possibilidades da cibernarrativa. Leão lembra que muitas histórias 

pessoais são perdidas e o Museu da Pessoa as preserva, possibilitando o acesso a um rico 

acervo de histórias, catalogado por temas e trajetórias: 

Apesar de simples em suas concepções, esses projetos, à medida que 
resgatam a importância das narrativas do homem comum, acabam gerando 
uma revalorização do cotidiano. Ouvir as histórias de vida de qualquer 
pessoa não só propicia o compartilhamento de lembranças e experiências 
mas principalmente, atua na criação e fortalecimento de elos (LEÃO, 2004, 
p.173). 

Ao possibilitar acesso por pessoas que estejam em diferentes países e em qualquer 

momento, não se submetendo ao horário de funcionamento das instituições, o Museu da 

Pessoa abarca a ideia de transformação de espaço e tempo que a Internet faz emergir.  

Nesse panorama de museu virtual, Santaella (1996) salienta a necessidade de 

perceber as aceleradas mudanças nos processos de produção, troca, conservação e difusão dos 

produtos culturais, que acabam afetando os museus, questionando como os meios de 

armazenamento podem modificar sua concepção. Com isso, os museus procuram agradar a 

um público mais amplo, tornando-se “locais de espetáculos, sensações, ilusões e montagens – 

espaços que proporcionam experiências, em vez de incutir o valor do saber canônico e das 

hierarquias simbólicas dominantes” (FEATHERSTONE, 1995, p.103). Chagas complementa 

esse tema, chamando a atenção para as adaptações que os museus vão sofrendo com a 

evolução histórica: 

Da modernidade ao mundo contemporâneo os museus são reconhecidos por 
seu poder de produzir metamorfoses de significados e funções, por sua 
aptidão para a adaptação aos condicionamentos históricos e sociais e sua 
vocação para a mediação cultural. Eles resultam de gestos criadores que 
unem o simbólico e o material, que unem o sensível e o inteligível. Por isso 
mesmo, cabe-lhes bem a metáfora da ponte lançada entre tempos, espaços, 
indivíduos, grupos sociais e culturas diferentes; ponte que se constrói com 
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imagens e que tem no imaginário um lugar de destaque (CHAGAS, 2008). 

A ponte lançada entre tempos, de acordo com a expressão da autora, fica ainda mais 

evidente no caso do museu virtual, já que se trata de um recurso que permite a conexão ao 

conhecimento do passado, em um presente marcado por uma “aura” de futuro, baseado na 

ambiência tecnológica. No entanto, principalmente no tocante ao projeto da Natura, podemos 

perceber a intenção de preservação da memória institucional e não exatamente das 

consultoras. Nesse cenário de cultura digital, discutimos, a seguir, sobre o caráter de 

comunidade que se instaura nesse ambiente, e sobre como podemos compreendê-lo ao tratar 

da Memória das Comunidades Natura. 

3.4 COMUNIDADE E SENTIDO DE PERTENCIMENTO 

A discussão sobre o sentido de comunidade tem sido objeto de estudo de diversos 

teóricos. Enquanto alguns a percebem com um caráter de proximidade quase fraternal, outros 

trazem à tona a disputa e outros atributos menos louváveis que existiriam também na 

comunidade, já que se trata de um local – ainda que virtual – de sociabilidade. 

Em primeiro lugar, apresentamos a obra Comunidades Imaginadas, publicada pela 

primeira vez em 1983. Nela, Anderson (2005, p.23) visa investigar o nacionalismo, partindo 

da ideia de que o fator nacional e o nacionalismo são artefatos culturais especiais. 

Argumentando que o nacionalismo se tornou o valor mais universalmente legitimado dentre a 

vida política, ele define nação como “comunidade política imaginada – e que é imaginada ao 

mesmo tempo como intrinsecamente limitada e soberana” (ANDERSON, 2005, p.25). 

Conforme o autor explica, é imaginada porque mesmo havendo um sentido de comunhão, os 

participantes nunca conhecerão a maioria dos outros membros, apenas imaginam a sua 

existência, o que gera um sentido de grupo. É também limitada, já que sempre há fronteiras 

definidas, limite no qual começam os territórios de outras nações. A soberania está ligada à 

ideia de liberdade, pois o Estado soberano é o garantidor dessa independência perante outras 

nações. E finalmente, a nação é imaginada como uma comunidade porque 

“independentemente da desigualdade e da exploração reais que possam prevalecer em cada 

uma das nações, é sempre concebida como uma agremiação horizontal e profunda” 

(ANDERSON, 2005, p.27). Além do conceito de fraternidade apresentado pelo autor, 

podemos perceber também uma ideia de “nós”, de coletividade e de aprofundamento das 

relações que permeia o sentido do termo. Esse atributo da horizontalidade e de construção 

coletiva parece estar presente na Memória das Comunidades Natura, na qual há uma busca 
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por transmitir um sentido de grupo por meio do pertencimento dos membros e da 

orquestração de vozes.  

Hall (2006) discute esse conceito de comunidade imaginada na perspectiva da 

identidade do sujeito “pós-moderno”, conforme sua definição. Para ele, o que caracterizaria 

uma cultura nacional como “comunidade imaginada” seria a presença de três fatores 

essenciais, a partir da obra de Renan (1990): “as memórias do passado, o desejo por viver em 

conjunto e a perpetuação da herança” (HALL, 2006, p.58). Na Memória das Comunidades 

Natura, as memórias constituem um forte valor simbólico que une as depoentes. O desejo de 

viver em conjunto está ligado ao próprio termo “comunidade”, onde as consultoras gravitam 

ao redor da marca Natura e comentam sobre o relacionamento com a empresa. E finalmente, 

quanto à perpetuação da herança, podemos perceber a intenção de conservação de alguns 

valores como identitários da empresa, tais como a busca da beleza livre de estereótipos. 

Assim, a comunidade é construída a partir da construção de território da marca e gera o 

sentido de pertencimento para as consultoras. 

Trazemos à tona também o conceito de Bauman, para quem a acepção de 

comunidade está relacionada a sensações positivas, sendo identificada como lugar confortável 

e aconchegante, ideal para relaxar, ficar seguro, confiar, contar com a boa vontade dos outros, 

que sempre desejariam o nosso bem. Para ele, a ideia de comunidade seria ainda mais 

valorizada na atualidade, caracterizada pela alta competitividade. 

Para nós em particular – que vivemos em tempos implacáveis, tempos de 
competição e de desprezo pelos mais fracos [...] a palavra “comunidade” soa 
como música aos nossos ouvidos. O que essa palavra evoca é tudo aquilo de 
que sentimos falta e de que precisamos para viver seguros e confiantes 
(BAUMAN, 2003, p.9). 

Por sua vez, Silverstone considera a comunidade como uma versão do lar, porém 

sendo pública e não privada. Ela seria uma espécie de “cola social” definida tanto pelo que 

une seus membros, como pelo que os distingue dos que não estão inseridos na comunidade. O 

autor aponta a estreita relação entre comunidade e mídia, desde o advento da imprensa, 

quando uma comunidade imaginada passou a compartilhar o mesmo espaço simbólico. Ele 

conclui que toda e qualquer comunidade seria comunidade virtual e que ela é responsável por 

criar “uma nova realidade social compartilhada, em que os indivíduos são apoiados e podem 

tanto encontrar significado como expressar e manter uma identidade pessoal” 

(SILVERSTONE, 2002, p.196). Já Primo (1997) é mais moderado e não define a comunidade 

apenas pelo sentido de união, pois: 

Não se pode porém supor que as comunidades virtuais sejam agregações 
redentoras, que venham trazer soluções para os problemas do mundo 
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contemporâneo. Como qualquer outra comunidade, as virtuais apresentam 
qualidades e problemas. A tão propalada liberdade na Internet pode ser tanto 
positiva quanto negativa. Pode proporcionar amizades duradouras, tolerância 
e até amor. Por outro lado, há também ódio, violência, culpa, pornografia e 
vergonha (PRIMO, 1997, p.14). 

Dessa forma, a comunidade virtual seria constituída por um grupo de pessoas com 

interesses mútuos que utilizam a Internet como suporte para se relacionarem e, “nesse 

‘comum’, moldam-se as identidades sociais dos indivíduos e as imagens da coletividade”; 

porém, não se pode esquecer que “nada há de paradisíaco em tal realidade” (SODRÉ, 2010, 

p.196; 194). Lemos (2010) também afirma que nem toda associação é comunitária; Recuero 

(2009), por sua vez, indica que não se pode deduzir que haja absoluta ausência de conflito em 

uma comunidade virtual, motivo pelo qual contesta o sentido essencialmente idílico do termo, 

tal como relatado por Bauman (2003). Para ela, é preciso relativizar esse caráter de forte 

vínculo social e sentimentos fraternos. Por sua vez, Castells (2003) chama a atenção para a 

variada possibilidade de comunidades virtuais existentes na cultura digital, embora 

identifique, nesse universo, duas características comuns: a comunicação aberta e 

horizontalizada, que resume expressão global livre e; em segundo lugar, a formação 

autônoma, manifestada na independência para qualquer pessoa encontrar seus interesses e 

forma de se constituir na web. Relembrando que as comunidades online surgiram de maneira 

semelhante aos movimentos de contracultura que emergiram em decorrência dos anos 1960, o 

autor indica o mal-entendido a que o termo conduziu uma vez que misturou “formas 

diferentes de relação social e estimulou a discussão ideológica entre aqueles nostálgicos da 

antiga comunidade e os defensores entusiásticos da comunidade de escolha possibilitada pela 

Internet” (CASTELLS, 2003, p.105). 

Assim também entende Paiva, que afirma a necessidade de ultrapassar a visão 

nostálgica, uma vez que a semelhança com comunidade tradicional dificulta o entendimento 

do termo. Para a autora, a solidariedade entre os sujeitos conectados seria o fundamento 

basilar da comunidade, que conceitua como “coletivo que se reúne para trocar informações, 

experiências, fragmentos de vida e até objetivos comuns” (PAIVA, 2000, p.27). Nesse 

contexto, chama a atenção para a generalização do termo na atualidade, já que “tudo tem se 

transformado em comunidade, sendo, para tal, necessário apenas existir um grupo com 

algumas pessoas fazendo ou pensando a mesma coisa” (PAIVA, 2000, p.29). 

Sobre a confusão dos termos advinda, sobretudo, dessa concepção fraterna e 

nostálgica, Sodré também adverte:   

É preciso dessubstancializar a comunidade, entendendo-a como imaginário 
de um modo de organização do agrupamento humano, seja espontâneo, 
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autorrevelado ou teoricamente formulado por pensadores. Sempre implicou a 
palavra, entretanto, a ideia de força do comum, um poder simultaneamente 
diferenciador e identificatório, que a sociologia ligou no século XIX às 
noções correntes de família, aldeia, povoado, pequenos grupos, associações 
(SODRÉ, 2010, p.194). 

Como alternativa a esses equívocos, Castells propõe a redefinição de comunidade 

destituindo a relevância do componente cultural e buscando, primordialmente, seu papel de 

apoio social para os grupos. Lemos (2010) apresenta uma definição semelhante ao associar a 

comunidade “à ideia de um espaço de partilha, a uma sensação, a um sentimento de 

pertencimento, de inter-relacionamento íntimo a determinado agrupamento social” (LEMOS, 

2010, p.143). Esse autor destaca a comunidade como território simbólico, com dimensão 

social agregadora, cuja relação é mais empática que contratual. 

A facilidade de emergência de diferentes formas de capital social é destacada por 

Recuero (2009) como grande diferencial das redes da web, já que esse suporte possibilita a 

conectividade, maximizando valores como visibilidade, reputação, popularidade e autoridade. 

A autora classifica a comunidade em três tipologias: emergentes (com vínculos e interação 

mais fortes), associativas (que congregam interesses comuns sem necessidade de interação 

entre atores) e híbridas (apresentando características das duas anteriores). Diante da descrição, 

consideramos que a Memória das Comunidades Natura do site Museu da Pessoa, objeto do 

nosso estudo, pode ser caracterizada como uma comunidade associativa, visto que não 

pressupõe interação entre os membros, que “parecem agregar-se em torno de interesses 

comuns voltados para a identificação e o ‘estar junto’ mas independente da interação social 

mútua entre os atores” (RECUERO, 2009, p.162). De consumidores a consultores, de 

promotores a fornecedores, pode-se perceber que não se trata de um local criado para a 

interação entre os atores, não havendo espaço, por exemplo, para envio de comentários e/ou 

troca de mensagens entre os membros. Ao não se restringir a um esforço de sociabilidade, a 

comunidade associativa requer menos comprometimento dos membros, ao contrário dos 

grupos emergentes. Para fazer parte, basta estar presente e assim continuará indefinidamente, 

até que resolva sair do agrupamento. Conforme Recuero destaca, embora a interação seja 

pequena em tais comunidades, ela existe devido ao vínculo de pertencimento. Além disso, 

percebemos, na Memória das Comunidades Natura, um sentido de cooperação e de 

orquestração de vozes em torno da corporação que transmite uma ideia de comunidade seja 

em prol da marca, seja a favor da individualidade de cada sujeito que apresenta as suas 

“narrativas do eu” (SIBILIA, 2008), norteando-se pela impressão que busca construir 

enquanto pessoa. 
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Os atores são conscientes das impressões que desejam criar e dos valores e 
impressões que podem ser construídos nas redes sociais mediadas pelo 
computador. Por conta disso, é possível que as informações que escolhem 
divulgar sejam diretamente influenciadas pela percepção de valor que 
poderão gerar (RECUERO, 2009, p.118). 

A iniciativa da Natura, ao criar a Memória das Comunidades em um museu virtual, 

segue a tendência de valorização da memória por meio do resgate de histórias de vida e 

também se mostra de acordo com a necessidade de estar presente na web por meio de redes 

sociais e agrupamentos em torno da marca. 

A comunidade pode ser percebida aqui como um deslizamento de sentidos, pois se 

transforma em um espaço social no qual os membros unidos pela marca adquirem 

pertencimento e visibilidade por meio das suas narrativas. As ideias de horizontalidade, 

fraternidade e agregação parecem estar presentes por meio da orquestração de vozes que são 

projetadas na Memória das Comunidades Natura. Dessa forma, o valor simbólico do termo 

“comunidade” parece fortalecer o sentido de união e o compartilhamento de valores da marca. 

Antes de finalizarmos essa discussão sobre comunidade enquanto espaço social, 

destacamos que uma das razões mais indicadas pelas consultoras Natura como ponto 

determinante para exercer essa função é a “flexibilidade”. A possibilidade de determinar seus 

próprios horários, trabalhar em casa e conciliar cuidados com os filhos é apontada nos relatos 

como uma grande vantagem da atividade de consultoria, motivo pelo qual muitas abandonam 

outra atividade profissional a partir do nascimento dos filhos e passam a dedicar-se 

integralmente à Natura. Sendo assim, valemo-nos também da discussão desenvolvida por 

DaMatta (1985) acerca dos espaços casa e rua, investigando os sentidos trazidos pelo trabalho 

profissional desenvolvido no domicílio. 

Alertando para o fato de que tempo e espaço são construções sociais, DaMatta 

argumenta que a oposição casa/rua deve ser entendida sempre no seu sentido relacional e 

dinâmico, que nos permite entender também a sociedade brasileira. O autor chama a atenção 

para o fato de que os espaços casa e rua requerem discursos e comportamentos diferentes, 

devendo ser entendidos como “esferas de significação social” que: 

fazem mais do que separar contextos e configurar atitudes. É que eles 
contêm visões de mundo ou éticas que são particulares. [...] esferas de 
sentido que constituem a própria realidade e que permitem normalizar e 
moralizar o comportamento por meio de perspectivas próprias (DAMATTA, 
1985, p.41). 

Sendo assim, enquanto o código da rua ancora-se em leis, burocracia, formalismo, 

rigidez e traz uma conotação de local perigoso, marcado pela fluidez e movimento, bem como 

pela abusiva reificação, a representação da casa é baseada na família, amizade e fraternidade, 
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destacando-se, assim, a ênfase nas pessoas, alta intensidade emocional e a naturalização das 

relações sociais: “a casa distingue esse espaço de calma, repouso, recuperação e hospitalidade, 

enfim, de tudo aquilo que se soma e define nossa idéia de ‘amor’, ‘carinho’ e ‘calor humano’” 

(DAMATTA, 1985, p.48). Além disso, o autor enumera diversas expressões e metáforas 

como, por exemplo, “vá para o olho da rua” e “sentir-se em casa” a fim de demonstrar os 

valores associados ao desamparo da rua e ao aconchego do ambiente doméstico:  

Metáforas e símbolos onde a casa é contrastada com a rua são, pois, 
abundantes numa sociedade onde a casa é concebida não apenas como um 
espaço que pode abrigar iguais [...] e está sujeita às mesmas normas vigentes 
na rua, mas como uma área especial: onde não existem indivíduos e todos 
são pessoas [...] (DAMATTA, 1985, p.45). 

Podemos perceber, nesse contexto de fraternidade representada pelo espaço da casa, 

uma ideia semelhante à de comunidade, que se coaduna ao sentido de comunhão que o 

próprio termo pretende transmitir. A casa é considerada uma “entidade especial. Um santuário 

mais do que um local de lutas e discórdias. Um ninho, mais do que uma fábrica onde pessoas 

trabalham e vivem num tempo controlado por um dono, um patrão e uma lógica impessoal e 

sem controle” (DAMATTA, 1985, p.45). Interessante identificarmos nesse trecho a 

contraposição entre o trabalho fora do lar – em que o patrão controla o tempo numa lógica 

impessoal – e o trabalho na esfera da casa, considerada santuário, ninho, entidade especial. 

Trata-se de um ambiente que preserva um caráter de tranquilidade, onde podemos enumerar 

características da comunidade apresentadas por diversos autores como, por exemplo, lugar 

para relaxar, ficar tranquilo (BAUMAN, 2003); laços sociais, agregação (RECUERO, 2009); 

dimensão social agregadora (LEMOS, 2010). 

A atividade de consultoria contempla solicitação de pedidos, separação dos produtos, 

contato telefônico ou via e-mail com clientes – tarefas que podem ser feitas em casa, nesse 

ambiente de comunidade e comunhão com a família. Mas vale ressaltar que a função exige 

ainda um contato com o mundo, tanto para fazer visitações – oportunidade para oferecer 

produtos e demonstrar a sua utilização, bem como apresentar novidades – e também para 

participar de eventos promovidos pela empresa. Assim, esses momentos de “ir para a rua” 

também são contemplados pela atividade. Nos espaços externos, elas se lançam ao trabalho, 

visitam clientes, oferecem mercadorias e estimulam o consumo da beleza associada aos 

produtos Natura, como discutimos a seguir, após analisar a questão do trabalho feminino. 
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4 TRABALHO, GÊNERO E CONSUMO 

Este capítulo pretende focar a questão organizacional, analisando o significado que 

as mulheres atribuem ao seu trabalho e a forma de se relacionarem com a empresa. Além 

disso, debruça-se também sobre o tema do consumo, a fim de percebê-lo como código 

classificador e estruturador de valores na contemporaneidade. 

Para tanto, amparados principalmente nos estudos de Antunes (2000, 2005), Dubar 

(2009) e Hirata (2007, 2009), introduzimos o tema com um breve estudo sobre o mundo do 

trabalho para tratar das configurações de um cenário marcado pela fragmentação e 

complexidade. Nesse contexto, o avanço feminino desponta com grande destaque, embora 

entremeado por questões ideológicas que fazem emergir o tema da dominação masculina, 

analisado à luz de Antunes (2000, 2005), Muraro (2002) e Bourdieu (2010). Após um sucinto 

percurso teórico sobre a evolução do papel social feminino baseado nos três modelos 

propostos por Lipovetsky (2000), chegamos à atual situação profissional feminina em que a 

“flexibilidade” emerge como solução conciliadora das tarefas domésticas, ainda 

predominantemente a cargo das mulheres.  

Nos depoimentos, compreendemos os significados da “flexibilização” dos vínculos 

empregatícios, pois constatamos que um dos fatores que mais contribuem para que as 

mulheres deixem o emprego formal e passem a se dedicar exclusivamente à atividade de 

consultoria da Natura é o nascimento dos filhos, razão pela qual investigar essas mudanças 

adquire suma relevância. O significado desse discurso das consultoras interessa a este estudo, 

no que se refere à investigação sobre como são relatados os papéis e funções atribuídos à 

mulher, como o cuidado com os filhos e com a casa, “o lugar” da mãe, a divisão de tarefas 

profissionais e domésticas, e, sobretudo, como elas incorporam o discurso da corporação e 

promovem construções simbólicas da sua identidade pessoal e da empresa por meio das suas 

“histórias de vida”.  

Finalmente, no último trecho dessa seção, analisamos o consumo e nos debruçamos 

ainda sobre o estudo do tripé “beleza, felicidade e sucesso”, que tem sido bastante estimulado 

na contemporaneidade por meio do culto à performance e emana de forma bem evidente nas 

narrativas das consultoras. 
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4.1 O MUNDO DO TRABALHO: CONFIGURAÇÕES ATUAIS E TENDÊNCIAS 

Definir o trabalho não tem sido tarefa fácil. Acerca disso, Schwartz (2011) aponta as 

dificuldades conceituais, que dizem respeito aos seguintes pontos: “à data de ‘nascimento’ do 

trabalho”; à impossibilidade de simplificação e “às ‘ilusões’ da divisão do trabalho”. De 

forma bastante sucinta, podemos dizer que a etimologia da palavra remete a sofrimento, e no 

século XVIII, a definição da economia política clássica valorizou a acepção ao situá-lo na 

origem da produção material da vida humana, como informam Hirata e Zarifian (2009). Para 

muitos teóricos, a noção moderna de trabalho pode ser compreendida como a ação do homem 

na natureza em condições sociais determinadas, ideia que reúne o conceito marxista de 

intervenção na natureza, interligando-o à questão do poder.  

No entanto, mesmo situando a atividade em duas relações concomitantes 

(homem/natureza e homem/homem), tal conceito não é suficiente para Hirata e Zarifian 

(2009). No entendimento dos autores, além de considerar um modelo assexuado de trabalho – 

o masculino elevado a universal –, essa definição também mistura duas relações que são 

apreendidas de forma diferente: a relação com a natureza tende a ser fixada como base 

imutável, enquanto as relações sociais são construídas historicamente. Buscando elucidar o 

tema, os autores apontam que a questão central é a apropriação do tempo do trabalhador para 

desenvolver uma atividade que pode ser objetivada (descrita, analisada, racionalizada). Dessa 

forma, o que caracterizaria a noção de trabalho assalariado seria a venda da força de trabalho 

por certo tempo, de tal forma que “o trabalhador, ser de subjetivação, torna-se prisioneiro 

daquilo a que ele deve se reportar: as operações objetificadas” (HIRATA; ZARIFIAN, 2009, 

p.253). 

Nesse sentido, Schwartz (2011) indica que, na contemporaneidade, a noção de 

trabalho stricto sensu está relacionada à prestação remunerada e ao tempo gasto com a 

atividade, de forma que conceitua trabalho como “definição de um objetivo de produção de 

um grupo humano, presidido por uma repartição estabilizada de postos ou empregos a serem 

ocupados”. Segundo o autor, essa noção de trabalho, apesar de ser vista com restrições em sua 

abordagem teórica, é fundamental para o entendimento da história da vida econômica, política 

e social: 

Em parte de maneira errônea, [...] nossa cultura moderna tem tendência a 
limitar o trabalho ao que foi desenhado e circunscrito pela Revolução 
Industrial e pelo assalariamento: a porção de tempo trocada por 
remuneração. É precisamente isso que permite distinguir “o trabalho” do 
“fora do trabalho” (do “lazer”) ou do “não trabalho” (desemprego), a esfera 
socioprofissional e a do privado. É em torno dessa troca amplamente 
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desigual, desde o início imposta, que vão se organizar as classes sociais, os 
movimentos sociais, a experiência da exploração. A partir do século XIX, as 
lutas e as contradições sociais, a estruturação das relações de forças políticas 
vão amplamente se desenvolver em torno dessa noção mercantil do trabalho 
(SCHWARTZ, 2011). 

Ao analisar o trabalho na contemporaneidade, Antunes (2000, 2005) destaca o 

processo heterogêneo marcado por mutações e metamorfoses, tais como: redução do 

proletariado tradicional dando lugar a formas mais desregulamentadas de trabalho; aumento 

do trabalho precarizado, parcial, temporário, informalizado, dentre outros; expansão dos 

trabalhadores no setor de serviços; exclusão dos extremos etários, ou seja, jovens e idosos; 

aumento do trabalho em domicílio; expansão do voluntariado e do trabalho transnacional; e 

crescimento significativo do trabalho feminino. No entanto, ao contrário de muitos teóricos 

que defendem o esgotamento ou mesmo fim do trabalho, o autor se contrapõe abertamente a 

essa hipótese: 

É um equívoco pensar na desaparição ou fim do trabalho enquanto perdurar 
a sociedade capitalista produtora de mercadorias e – o que é fundamental – 
também não é possível prever nenhuma possibilidade de eliminação da 
classe-que-vive-do-trabalho, enquanto forem vigentes os pilares 
constitutivos do modo de produção do capital (ANTUNES, 2005, p.186, 
grifo do autor). 

Diante disso, para compreender melhor a complexa configuração do trabalho, 

Antunes propõe uma atualização e ampliação do conceito marxista de classe trabalhadora, 

enfatizando o seu sentido contemporâneo: 

A classe-que-vive-do-trabalho, a classe trabalhadora, hoje inclui a totalidade 
daqueles que vendem a sua força de trabalho, tendo como núcleo central os 
trabalhadores produtivos (no sentido dado por Marx) [...]. Mas a classe-que-
vive-do-trabalho engloba também os trabalhadores improdutivos, aqueles 
cujas formas de trabalho são utilizadas como serviço. [...] Essa noção 
incorpora o proletariado precarizado, o subproletariado moderno, part time 
[...], além dos trabalhadores desempregados [...] (ANTUNES, 2000, p.103, 
grifo do autor). 

Como se percebe, a classe-que-vive-do-trabalho engloba não apenas os trabalhadores 

formais, mas também as tipologias que têm surgido nesse cenário marcado por fragmentação 

e complexidade, com redução considerável do número de trabalhadores estáveis em empregos 

formais. Assim, o termo compreende inclusive o proletariado precarizado sem direitos, mas 

exclui os que detêm papel de controle no processo de trabalho, como os gestores do capital e 

os altos funcionários.  

O autor acrescenta, ainda, que esse cenário impõe à classe-que-vive-do-trabalho um 

maior envolvimento intelectual e interativo, apelando ao fator subjetivo do trabalhador, de 

forma que se pode observar uma maior interpenetração entre as atividades (produtivas e 
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improdutivas) e fases (fabris e de serviços), como parte da complexidade.  

A esse respeito, Dubar (2009) ratifica a intelectualização do trabalho como uma das 

tendências atuais, ao mesmo tempo em que se assiste à desvalorização das atividades de 

execução propriamente dita. Além disso, o autor relata que a confiança tornou-se componente 

central da relação de trabalho e a questão de competência mudou de configuração, pois hoje 

se atribui aos indivíduos a total responsabilidade pela sua empregabilidade, baseada na 

performance e no investimento em si mesmo, ideia que vai ao encontro do entendimento 

preconizado por Ehrenberg (2010), analisado no item 4.3.1 dessa pesquisa. 

As consultoras Natura, cujas narrativas são nosso objeto, são autônomas e vendem 

sua força de trabalho para a empresa, sendo incluídas, dessa forma, na categoria classe-que-

vive-do-trabalho. Elas sinalizam uma tendência apontada por Antunes (2000, 2005): o 

aumento considerável do trabalho feminino e a expressiva participação dessa mão de obra no 

trabalho part-time, precarizado e desregulamentado. A fim de discutir a participação feminina 

e a divisão sexuada do trabalho, desenvolvemos um breve quadro histórico, apresentado a 

seguir. 

4.2 MULHER: DESENVOLVIMENTO E TRABALHO NO CONTEXTO DE 

DOMINAÇÃO 

4.2.1 A evolução feminina: os três modelos de Lipovetsky (2000) 

Na contemporaneidade, desempenhar uma atividade profissional que assegure 

independência financeira faz parte de muitas rotinas femininas. Se é fato que hoje as mulheres 

estão presentes nas mais diversas áreas de atuação profissional, é preciso lembrar que o 

desenvolvimento feminino quanto à amplitude das suas funções foi lento, mas decisivo, 

trazendo repercussões em toda a sociedade. Nesse sentido, o século passado pode ser 

considerado o mais expressivo no que diz respeito à evolução do papel feminino. Dubar 

(2009) considera a autonomia feminina a principal reviravolta ocorrida no século XX. De 

pessoas submissas, cuja vida gravitava em torno do casamento e da família, as mulheres 

avançaram em direção à esfera pública e passaram a ter o domínio da própria vida. O controle 

da fecundidade, a chegada ao mercado de trabalho, a qualificação intelectual e profissional, os 

valores culturais implantados pela cultura de massa são alguns dos fatores que contribuíram 

para as transformações substanciais quanto ao papel feminino de nosso tempo, considerando o 
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contexto capitalista ocidental, no qual nosso objeto de pesquisa se insere. Esse painel não trata 

do papel feminino em outras sociedades, como a questão da mulher no mundo árabe, o que 

mereceria um mereceria um estudo específico, que não cabe a esta pesquisa.  

Analisando a questão feminina, Lipovetsky (2000) apresenta três modelos de mulher 

a título de evidenciar o desenvolvimento do seu papel social em cada momento histórico. O 

modelo da primeira mulher relaciona-se à fase em que há absoluta dominância masculina nos 

campos social, político e simbólico. Enquanto as atividades dos homens eram associadas à 

glória e à honra, as mulheres eram consideradas inferiores e desprezadas; apenas a 

maternidade era valorizada, mas tão somente pela descendência gerada. Segundo o autor, essa 

fase perdurou até o século XIX em certas camadas da sociedade, e era comum que a mulher 

fosse considerada propriedade do marido, como fica evidente na obra Teoria da classe ociosa, 

de Veblen (1965), publicada pela primeira vez em 1899. A mulher não era vista como 

indivíduo, não era responsável pelo próprio destino e apenas cumpria funções familiares. O 

seu ócio estava associado à boa reputação do esposo e da casa, pois a improdutividade 

feminina constituía sinal distintivo que evidenciava a diferença social. 

A decência ainda exige da mulher o consumo conspícuo de alguns bens em 
prol da boa reputação da casa e de seu chefe. (...) a mulher que era no 
começo, tanto de fato como em teoria, criada e serva do homem e produtora 
de bens para o consumo do senhor, tornou-se consumidor cerimonial dos 
bens por ele produzidos. Mas ainda inequivocamente permanece sua serva 
em teoria pois a sua habitual utilização do ócio e do consumo vicários é a 
marca indelével do servo não liberto (VEBLEN, 1965, p.87). 

Assim, por muitos séculos, a imensa maioria das mulheres continuava sob a 

dominação masculina, primeiramente do pai e depois do marido. A partir do casamento, elas 

assumiam as tarefas de educar os filhos, administrar os problemas domésticos e cuidar para 

que a casa estivesse na mais perfeita ordem. O homem, totalmente ligado à esfera pública, 

detinha total autoridade dentro do lar, cabendo a ele trabalhar e prover a família; enquanto a 

mulher restringia-se à esfera doméstica. 

No Brasil, por exemplo, até 1827 não era permitido sequer que as meninas 

frequentassem escola. Só em 1879 foi autorizado o ensino de nível superior para elas, mas 

com sérias restrições para o trabalho, depois de formadas. Esse momento histórico 

caracteriza-se, assim, pela completa dominância social, política e simbólica dos homens, cujas 

atividades são associadas à glória e à honra, ao tempo em que as mulheres eram consideradas 

inferiores e desprezadas, em completa subordinação às figuras masculinas. 

O segundo modelo apresentado por Lipovetsky (2000) é caracterizado pelo triunfo 

do ideal da esposa/mãe e surgimento de uma idealização desmedida da mulher nos campos do 
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imaginário, dos discursos e da vida doméstica. De acordo com o autor, o trabalho doméstico 

adquire um reconhecimento social inédito como agente de moralização da família e da nação, 

de tal forma que a ideologia passou a promover o trabalho doméstico no intuito de dignificar 

uma ocupação considerada inferior. Para as mulheres, exercer uma atividade fora de casa era 

difícil e considerado legítimo apenas quando fundamental para o sustento da família, como 

observam Maluf e Mota (1998). Professora, enfermeira, datilógrafa, taquígrafa, secretária, 

telefonista, operária das indústrias têxtil, de confecções e alimentícia eram algumas das 

ofertas possíveis, que deviam ser cumuladas com a tarefa de boa dona de casa. Era exigida 

inclusive a autorização marital para a mulher casada trabalhar e, em alguns casos, até o 

consentimento do juiz, situação que revela a inferioridade feminina. Quando não fosse 

essencial para a subsistência familiar, o trabalho feminino era desencorajado, devendo a 

mulher dedicar-se ao lar e ser responsável pela honra familiar em contrapartida ao marido 

provedor. 

Encarnação de virtudes contraditórias, a mulher deveria fazer inúmeros 
ajustes e concessões para, ao mesmo tempo, preservar o tradicional ideal de 
pureza e de submissão, combinar com as novas expectativas burguesas de 
gerência eficiente do lar e ainda representar em sociedade o papel de 
companheira adequada (MALUF e MOTT, 1998, p.396). 

Morin identifica essa exaltação da mulher no trabalho doméstico ao analisar a cultura 

de massa nos anos 1960-65, quando percebe a definição de duas grandes temáticas da 

imprensa feminina: casa/bem-estar por um lado; e sedução/amor de outro, representando “o 

micro-cosmo dos valores práticos fundamentais da cultura de massa: a afirmação da 

individualidade privada, o bem-estar, o amor, a felicidade” (MORIN, 2009a, p.144). O 

surgimento destes valores está associado ao incitamento ao consumo, em um novo ciclo no 

qual novos produtos, como, por exemplo, máquina de lavar e refrigerador, são apresentados 

pela publicidade como “libertadores”.  

Esse papel de consumidora torna-se fundamental para a independência feminina, pois 

os novos valores transmitidos pela cultura do consumo eram contrários ao modelo feminino 

vigente até então: a ideologia do sacrifício e da dependência da mulher no lar. Assim, “se é 

verdade que o universo do consumo de massa contribuiu, em um primeiro momento, para 

reforçar a imagem da mulher no lar, isso não deve ocultar o fato de que ele minou, 

simultaneamente, o sistema de valores que a fundava” (LIPOVETSKY, 2000, p.228-9). Os 

ideais do hedonismo surgem como grande desejo da cultura e vão ao encontro da necessidade 

de ter mais independência, contribuindo para o avanço feminino no mercado de trabalho. No 

entanto, no caso do Brasil, é preciso ter em vista que o ideal do consumo e os valores tidos 
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como modernos foram absorvidos de forma desigual pelas diferentes regiões e cidades, bem 

como pelas diversas camadas da população, como lembram Maluf e Mota (1998). 

Finalmente, o modelo da terceira mulher é identificado pelo autor a partir do cenário 

de independência feminina, liberdade para gerir sua própria vida, reino do governo de si, que 

representou uma ruptura sem precedentes no quadro da evolução social das mulheres ao 

inaugurar um novo ciclo histórico no qual o desenvolvimento do aspecto profissional 

feminino se impõe como a norma dominante. “Pela primeira vez, o lugar do feminino não é 

mais preordenado, orquestrado de ponta a ponta pela ordem social e natural” (LIPOVETSKY, 

2000, p.12). 

Nesse novo panorama iniciado nos anos 1960, “a mulher não é mais uma simples 

categoria na sociedade: ela entra na cena político-social, torna-se ator histórico” (MORIN, 

2009b, p.164). O autor atribui como uma das causas da lentidão do desenvolvimento da 

independência feminina a separação que havia entre a cultura da feminilidade transmitida 

pelos meios de comunicação de massa, principalmente a imprensa feminina, e a ideologia 

feminista – que recusava ou ignorava a feminilidade considerando-a alienação ou 

divertimento. 

O feminismo dedicava-se essencialmente à vida pública, ao passo que a 
feminilidade se confinava à vida privada. A feminilidade mantinha-se no 
terreno estrito da diferença feminina (os caracteres eróticos femininos, as 
funções maternais e domésticas). O feminismo se conservava no terreno 
estrito da identidade entre o homem e a mulher e, por esse motivo, 
reclamava todos os atributos sociais que monopolizam o homem (MORIN, 
2009b, p.163). 

Como explica Morin (2009b), o afastamento entre o feminismo (a intelligentsia) e a 

massa assalariada que cultivava a feminilidade impedia a constituição de uma nova cultura. 

Com a associação dos dois lados, entre 1967 e 1971, a feminilidade encontra o feminismo, 

gerando a ideologia da mulher: “A interconexão e o interdesenvolvimento destes elementos 

(intelligentsia, regime assalariado, socialização, cultura, ideologia) constituem o fenômeno 

marcante destes últimos anos. Este fenômeno foi certamente preparado por processos 

engrenados há um século” (MORIN, 2009b, p.162). Com isso, para o autor, o casamento 

perde a absoluta centralidade, baseando-se cada vez mais na escolha do amor. 

Lipovetsky (2000) elenca alguns fatores estruturais que contribuíram para o declínio 

do estereótipo da esposa-dona-de-casa: progresso do ensino das moças; transformações dos 

grandes setores de atividade econômica (como a expansão do setor terciário, que criou 

empregos mais adaptados às mulheres); além do surgimento dos novos valores culturais. 

Além do nascimento de necessidades, a sociedade de consumo difundiu os valores de bem-
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estar e hedonismo, legitimando o direito a uma ‘vida sua’, numa cultura que celebra a 

liberdade e o maior bem-estar individual. 

Em decorrência dos movimentos feministas que ocorreram a partir dos anos 60, 

Dubar (2009) indica três consequências que alteraram o panorama feminino e a sociedade 

como um todo: a queda dos indicadores de natalidade; o aumento das atividades profissionais 

femininas e a diversificação das formas de vida privada, a partir do “acesso maciço e 

duradouro ao mercado de trabalho” (DUBAR, 2009, p.83).  

4.2.2 A mulher no mercado de trabalho: conquistas e desafios  

A presença da mulher no mercado de trabalho tem se ampliado a cada ano. Esse 

panorama pode ser observado não só no dia a dia das cidades, mas principalmente nos dados 

estatísticos apresentados por variadas pesquisas de gênero. Segundo o Banco de Dados sobre 

o Trabalho das Mulheres, disponível no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), esse 

crescimento tem sido persistente e importante para a economia brasileira:  

A partir da década de 70 até os dias de hoje, a participação das mulheres no 
mercado de trabalho tem apresentado uma espantosa progressão. Se em 1970 
apenas 18% das mulheres brasileiras trabalhavam, chega-se a 2007 com mais 
da metade delas (52,4%) em atividade (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2010). 

Percebe-se que a feminização do mercado de trabalho nunca foi tão expressiva como 

agora. Antunes (2000) afirma que a participação das mulheres já corresponde a mais de 40% 

da força de trabalho em diversos países avançados, o que se revela um traço marcante das 

transformações no cenário do trabalho. No entanto, como revelam Bruschini e Lombardi 

(2010), as mulheres são influenciadas pela posição na família, sofrendo o efeito de 

condicionantes familiares: o ciclo de vida e a estrutura familiar repercutem na sua 

participação no mercado de trabalho. Além disso, elas ocupam posição secundária em relação 

aos homens, com mais dificuldade para ascender profissionalmente e rendimentos menores do 

que seus pares, mesmo com carga horária e nível educacional idênticos.  

De fato, o levantamento da Fundação Carlos Chagas confirma a discrepância salarial 

entre homens e mulheres, ainda que a escolaridade seja a mesma: eles obtêm rendimentos 

diferentes, independentemente do setor de atividade. Nesse cenário, a situação feminina no 

mercado de trabalho abrange dois polos opostos e bastante significativos:  
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De um lado, ocupações de má qualidade quanto a níveis de rendimento, 
formalização das relações e proteção no trabalho, como o emprego 
doméstico e o não-remunerado; de outro, as boas ocupações em relação a 
essas características, entre as quais estariam as profissões de nível superior – 
direito, medicina, arquitetura, para citar alguns exemplos –, nas quais as 
mulheres passaram a ingressar principalmente em decorrência da ampliação 
de sua escolaridade e acesso ao nível superior de ensino (BRUSCHINI, s/d). 

O levantamento da FCC aponta que, em 2007, embora 62% dos homens e 51% das 

mulheres estivessem empregados, um percentual mais expressivo das mulheres (31%) quando 

comparado aos homens (8%) ocupava posições mais vulneráveis, destacando-se a alta 

quantidade de trabalhadoras não remuneradas (tab.1). 

 

 

Tabela 1. Quantidade de trabalhadoras não remuneradas 

 

  
Fonte: Fundação Carlos Chagas – Banco de Dados sobre o Trabalho das Mulheres 

 

Dentre essas, destacam-se também as que trabalham por conta própria no domicílio 

(tab.2), seja porque não conseguem outro trabalho, seja porque em casa podem trabalhar e ao 

mesmo tempo cuidar da família e dos filhos. 
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Tabela 2. Quantidade de trabalhadoras que trabalham no domicílio (1993-2007) 

 

 
Fonte: Fundação Carlos Chagas – Banco de Dados sobre o Trabalho das Mulheres 

 

A análise da tabela 2 mostra a permanência do abismo entre o trabalho em domicílio 

exercido por homens e por mulheres, cuja diferença vem decaindo ao longo dos anos, embora 

ainda se situe em torno dos sete milhões de trabalhadores. De fato, como ressaltam Bruschini 

e Lombardi (2010), “os lugares privilegiados de inserção de parcela significativa do 

contingente das trabalhadoras no mercado de trabalho ainda são as atividades informais, não 

remuneradas e o trabalho doméstico”. Exemplo disso é a função de consultoria Natura, que 

pode ser considerada uma forma desregulamentada de trabalho, já que não envolve relação 

formal com a corporação. 

4.2.2.1 A “flexibilidade” e sua relação com as tarefas domésticas 

Devido aos horários flexíveis que possibilita, a função de consultoria proporciona 

vantajosa facilidade de conciliação com a vida familiar, atributo importante principalmente 

para as mulheres que, em geral, ainda assumem a maior parte da responsabilidade pelo 

cuidado com os filhos em nossa sociedade. Prova disso é que a “flexibilidade” é aspecto 

bastante citado nas narrativas femininas como fator definidor para início de dedicação 

exclusiva a tal tarefa em substituição aos empregos formais anteriores. Principalmente quando 

os filhos nascem, a possibilidade de ter mais tempo para a família torna-se um fator 

determinante para que a atividade de consultoria passe a ser a única atividade profissional 

desempenhada. 

Ao analisar a flexibilidade, Hirata (2007) alerta para o cunho ideológico desse termo, 

que sob uma aparente neutralidade ou conotação positiva, esconde sua ligação com a 

precariedade do trabalho e instabilidade das relações sociais. A autora destaca que a 



 

 

82 

flexibilidade foi objeto de inúmeros estudos a partir da década de 1980. A princípio ligada a 

novos modelos produtivos de dimensão micro, ou seja, dentro da empresa (como rotação de 

tarefas, integração e trabalho em equipe); a flexibilidade desloca-se para o exterior da 

empresa, adotando um nível macro que repercute na mudança da ordem jurídica e 

institucional, ao prever empregos precários, trabalho de tempo parcial, horários flexíveis etc., 

que fazem emergir uma situação de instabilidade. Hirata observa ainda a relação da 

flexibilidade com a divisão sexual do trabalho. Para ela, “a flexibilidade é sexuada” e 

“aumenta o nível de desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho” 

(HIRATA, 2007, p.104). Enquanto a flexibilidade interna é ligada diretamente à mão de obra 

masculina, quando se percebe a polivalência e o rodízio de tarefas, por exemplo; a 

flexibilidade externa é alcançada sobretudo pelo trabalho feminino, tendo como justificativa a 

possibilidade de ter mais tempo livre para cuidar dos filhos e da casa, pois “é em nome da 

conciliação entre a vida familiar e a vida profissional que tais empregos são oferecidos, e se 

pressupõe que essa conciliação é de responsabilidade exclusiva do sexo feminino” (HIRATA, 

2007, p.104). 

De fato, ao se investigar o desenvolvimento social do papel feminino, podemos 

perceber que a crescente atuação da mulher no mercado de trabalho não correspondeu a uma 

entrada do homem ao âmbito privado e uma maior igualdade na distribuição das tarefas 

domésticas. Assim, ao adentrarem num território antes considerado masculino, as mulheres 

atraíram para si mais um dever: a de serem profissionais respeitadas e contribuírem para o 

sustento da família, mas não houve uma compensação das responsabilidades, e sim uma 

acumulação, pois as tarefas domésticas continuam, na grande maioria dos lares, como 

responsabilidade da mulher, ainda que ela seja economicamente independente.  

Durante muito tempo esteve implícito ou explícito o pressuposto de que [...] 
o acesso ao trabalho e a conquista da igualdade jurídica permitiria a 
igualdade no âmbito privado, igualdade esta que abrangeria a divisão sexual 
do trabalho doméstico, possibilitando a sua redefinição. [...] Chegamos ao 
século XXI constatando que os direitos e o ingresso das mulheres na esfera 
pública acabaram com seu confinamento, na medida em que houve um 
trânsito em direção à esfera pública, assim como possibilitaram uma maior 
autonomia da mulher nas próprias relações privadas. Porém, no que diz 
respeito à clássica divisão do trabalho doméstico, pode-se dizer que esse 
trânsito em sido solitário, quase de mão única. A trajetória dos homens em 
direção a um maior envolvimento doméstico tem sido em ritmo lento 
(ARAÚJO; SCALON, 2005, p.70). 

Nesse contexto, fica clara a permanência da clivagem mulher privada/homem 

público, como assevera Dubar (2009): “o acesso maciço das mulheres ao trabalho assalariado, 

ao domínio da procriação e à igualdade jurídica com os homens não suprimiu nem as 
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desigualdades entre os sexos nem todas as formas de subordinação das mulheres” (DUBAR, 

2009, p.76). Ele mostra como a mudança no modelo familiar acumulou-se ao modelo 

profissional, não havendo alternância, nem escolha, mas sim estratégia de conciliação entre 

papéis profissionais e domésticos. Embora este autor analise a sociedade francesa, suas 

considerações podem se aplicar ao Brasil, onde se percebe também esse acúmulo de tarefas. 

Muraro (2002) registra que “na medida em que a mulher entra para o domínio 

público, o homem se vê obrigado a entrar para o domínio privado, ajudando a companheira 

nos trabalhos domésticos e no cuidado com os filhos” (2002, p.193). Ela acrescenta que, aos 

poucos, a mulher começa a reivindicar ajuda para os afazeres domésticos e o homem, por sua 

vez, começa a ter participação nos cuidados com os filhos e com as tarefas cotidianas, antes 

consideradas femininas. No entanto, a discrepância ainda prevalece. Dubar (2009) também 

registra que “o essencial das tarefas domésticas ainda cabe às mulheres: se, depois de trinta 

anos, elas passam cada vez menos tempo cuidando das refeições, da roupa, da arrumação e 

das crianças, elas dedicam a isso ainda muito mais tempo que seu cônjuge ou parceiro” 

(DUBAR, 2009, p.88). Esse desnível não é inexpressivo: “confronte-se a grande diferença 

existente entre a dedicação masculina e a feminina aos afazeres domésticos: os homens 

gastam nessas atividades, em média, 10,3 horas por semana e as mulheres, 26 horas” 

(BRUSCHINI; LOMBARDI, 2010).  

A esse respeito, Bourdieu (2010) identifica a unidade doméstica como um dos 

espaços em que a dominação masculina se manifesta de forma mais evidente, entendimento 

que Hirata ratifica ao afirmar que, “sendo a forma privilegiada de expressão do amor na esfera 

dita ‘privada’, os gestos repetitivos e os atos cotidianos de manutenção do lar e da educação 

dos filhos são atribuídos exclusivamente às mulheres” (HIRATA, 2007, p.253). 

Ao analisar a diferença estrutural na articulação vida profissional/vida familiar de 

homens e mulheres, Lipovetsky (2000) também conclui que persiste a assimetria sexual, pois 

as mulheres continuam assumindo a grande responsabilidade pela educação dos filhos e pelas 

tarefas da casa, não havendo homogeneização dos papéis, já que o polo doméstico continua a 

ser mais marcado no feminino. Como ele informa, a participação do homem é pontual, e 

ganha sentido de “ajuda”, enquanto que para a mulher as tarefas domésticas constituem um 

“dever”, de forma que “o que mudou não foi tanto a lógica da divisão sexual dos papéis 

familiares quanto uma maior contribuição masculina no interior do quadro tradicional 

fundado na preponderância feminina” (LIPOVETSKY, 2000, p.249). 

Esse autor levanta pertinentes questionamentos acerca dessa permanência da divisão 

sexual do papel doméstico, introduzindo uma interessante discussão. Segundo ele, o princípio 
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de inércia cultural não bastaria para explicar essa continuidade enquanto tantas outras 

permanências e tabus ruíram nesse cenário. Seria preciso enxergar, nesse envolvimento 

doméstico das mulheres, um fenômeno relacionado à busca de sentido, estratégias de poder e 

objetivos identitários; constituiria, assim, uma maneira de controlar um território, de 

estabelecer um mundo seu: 

Não há dúvida de que o lugar central das mulheres na vida doméstica deva 
ser relacionado a normas legadas pela história, mas se essa posição persiste 
em nossos dias é porque através dela as mulheres podem marcar suas 
fronteiras, arrumar um interior de acordo com seu gosto, afirmar-se como 
diretoras de todo um conjunto de atividades cotidianas (LIPOVETSKY, 
2000, p.256). 

Araújo e Scalon também apontam a “permanência da valorização da domesticidade 

feminina, sobretudo de seu aspecto maternal [...], principalmente entre os homens”, o que 

deixa claro o “peso da dimensão cultural das construções simbólicas sobre as atribuições e os 

lugares sociais de homens e mulheres na divisão social do trabalho” (ARAÚJO; SCALON, 

2005, p.29; 69). Ao que parece, além do fator cultural que vem, de longa data, conferindo às 

mulheres a responsabilidade pelos cuidados com os filhos e com a casa, pode também existir 

certo comodismo dos homens, que se preocupam mais com a esfera pública e com a sua vida 

profissional do que com a gestão das atividades domésticas. Exemplo disso é que os homens 

que moram sozinhos ou com filhos conseguem administrar a carreira e os cuidados 

domésticos simultaneamente, mas quando há uma mulher em casa, ela atrai para si tais 

tarefas, possivelmente no intuito de autoafirmação e controle de “seu território”, como supõe 

Lipovetsky (2000). Diante desse quadro, ele conclui que a liberdade de se autogerir não se 

identifica com a absoluta extinção das desigualdades entre homem e mulher, pois não se pode 

esquecer que a relação entre gêneros foi construída a partir de normas e de papéis sociais 

diferenciados, como analisado na sequência. 

4.2.3 A dominação masculina 

A divisão sexuada do trabalho, dentre os quais a responsabilidade feminina pelas 

tarefas domésticas, deve ser analisada como resultado de um processo cultural e histórico, em 

que as funções atribuídas às mulheres ao longo dos séculos influenciam sobremaneira a 

posição ocupada por elas no mercado de trabalho e nos lugares de poder.  

As relações entre gênero e classe nos permitem constatar que [...] 
vivenciamos também a efetivação de uma construção social sexuada, onde 
os homens e as mulheres que trabalham são, desde a família e a escola, 
diferentemente qualificados e capacitados para o ingresso no mercado de 
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trabalho. E o capitalismo tem sabido apropriar-se desigualmente dessa 
divisão sexual do trabalho. É evidente que a ampliação do trabalho feminino 
no mundo produtivo das últimas décadas é parte do processo de 
emancipação parcial das mulheres, tanto em relação à sociedade de classes 
quanto às inúmeras formas de opressão masculina, que se fundamentam na 
tradicional divisão social e sexual do trabalho (ANTUNES, 2000, p.109). 

Para Muraro, “o patriarcado é de tal modo hoje uma realidade bem-sucedida que 

muitos não conseguem pensar na organização da vida humana de maneira diferente da 

patriarcal, em que o macho domina de direito e de fato” (2002, p.61). Para ela, “a mulher 

introjeta a sua inferioridade” a partir da dominação masculina, mantendo-se como alvo de 

preconceitos e em profunda dependência psicológica em relação ao homem. De acordo com 

Rosa (2004), o modelo do patriarcado alastrou-se para diferentes formas de pensar e agir, 

baseado na imutável separação dos papéis feminino e masculino, destinando aos homens o 

que era considerado de maior importância.  

Sobre o tema, Apfelbaum (2009) observa que a relação de dominação é caracterizada 

pela dissimetria estrutural e constituinte, que emerge não apenas nas práticas sociais como 

ainda no campo da consciência e questões identitárias, repercutindo na representação, 

construção e administração das relações que homens e mulheres mantêm entre si. A autora 

lembra que foi principalmente na década de 1960, na época dos movimentos de emancipação, 

que as relações de dominação passaram a ser denunciadas e abriram caminho para posteriores 

questionamentos: “em meados dos anos 70, a problemática da dominação explode 

literalmente com o desenvolvimento das interrogações femininas que denunciam a dominação 

de gênero” (APFELBAUM, 2009, p.77).  

De fato, as condições como vivem homens e mulheres não são produtos de um 

destino biológico, não constituem dados rígidos e imutáveis. Consistem em construtos sociais, 

daí a adequação do termo “sexo” para “gênero” por parte dos teóricos que se dedicam ao 

tema, a fim de enfatizar o caráter social de construção de hábitos, atitudes e percepções. 

Como exemplo, podemos falar da divisão sexual do trabalho, que, ao longo dos anos, 

associou aos homens a destinação prioritária à esfera produtiva, com as funções de maior 

valor social, ao tempo em que as mulheres ficaram restritas à esfera reprodutiva e à família, 

conforme observa Dubar (2009). Nesse processo, esse autor enfatiza a recorrência a mitos, 

ritos e instituições a fim de justificar simbolicamente um sistema de normas e papéis que 

afastava as mulheres do poder, restringindo-as a vida doméstica. Para ele, atualmente os 

sistemas de produção e poder ainda são marcados por relações de dominação nos campos 

domésticos, profissional e político. 
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Em seu conhecido ensaio sobre a dominação masculina, Bourdieu (2010) analisa 

como a mulher incorpora, por meio de esquemas de percepção e avaliação dificilmente 

acessíveis à consciência, os princípios da visão dominante masculina que a leva a achar 

normal, ou mesmo natural, a ordem social tal como ela é. Isso se deve ao um longo trabalho 

de “socialização do biológico e de biologização do social” (2010, p.9), para o qual contribuem 

as instituições, como Família, Igreja, Escola e Estado, e também os homens com a violência 

simbólica, por ele definida como: “violência suave, insensível, invisível a suas próprias 

vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do 

conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última 

instância, do sentimento” (BOURDIEU, 2010, p.7-8). 

Segundo o autor, a dominação masculina envolve um sistema de estruturas 

duradouramente inscritas nas coisas e nos corpos sob a forma de predisposições, percepções, 

pensamentos e ações orientadas pela valorização do masculino e submissão do feminino. 

Busca-se, com isso, tornar a construção social naturalizada e não-perceptível, em torno de 

uma clivagem entre os habitus feminino e masculino, que classifica todas as práticas e 

permeia todos os espaços sociais: família, universo escolar, mundo do trabalho, universo 

burocrático e campo da mídia. Nesse ponto, faz-se necessário trazer o conceito de habitus – 

“sistema de esquemas geradores de práticas que, de maneira sistemática, exprime a 

necessidade e as liberdades inerentes à condição de classe e a diferença constitutiva da 

posição” – que é “a fórmula geradora que se encontra na origem do estilo de vida” 

(BOURDIEU, 2007, p.164-165). Assim,  

As mudanças visíveis que afetaram a condição feminina mascaram a 
permanência de estruturas invisíveis que só podem ser esclarecidas por um 
pensamento relacional, capaz de pôr em relação a economia doméstica, e 
portanto a divisão de trabalho e de poderes que a caracteriza, e os 
diferentes setores do mercado de trabalho (os campos) em que estão 
situados os homens e as mulheres (BOURDIEU, 2010, p.126, grifo do 
autor).  

Sendo assim, não podemos falar em total igualdade e em completa superação das 

diferenças sociais entre homens e mulheres. Houve muitos avanços, mas também há grandes 

permanências. O poder feminino para gerir a vida – sem estar submissa aos homens (pai ou 

marido) e exclusivamente devotada aos filhos e às tarefas domésticas – trouxe a possibilidade 

de trabalho feminino como fator que contribui para a formação da identidade da mulher. 
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4.2.4 O lugar do trabalho na identidade feminina 

À medida que cresce a participação feminina no mercado profissional, o trabalho vai 

adquirindo uma nova significação para as mulheres. Se, em um primeiro momento, o emprego 

feminino se destinava a um papel de complementação da renda, ajudando o marido nas 

despesas de casa; tal vínculo trabalhista passa a ser uma nova exigência para afirmar uma 

identidade de sujeito, coincidindo com os valores de autoafirmação, busca de liberdade, 

conquista de mais felicidade por meio do lazer e das necessidades incitadas pelo consumo: 

Assimilado outrora a um salário de complementação, o trabalho feminino 
não chegava a produzir uma identidade profissional vivida e reconhecida. Já 
não é assim no momento em que as mulheres se comprometem 
continuamente com a vida profissional e recusam uma identidade constituída 
apenas pelos papéis familiares (LIPOVETSKY, 2000, p.224). 

De toda forma, não podemos negar a mudança essencial advinda do avanço 

progressivo do reconhecimento social do papel profissional da mulher, quando o trabalho se 

torna um suporte fundamental na identidade feminina. O aspecto profissional se transforma, 

dessa forma, em instrumento de realização pessoal, tornando-se exigência individual e 

identitária, meio de autoafirmação: 

O significado do trabalho na sociedade contemporânea pode ser pensado por 
três ângulos, não necessariamente antagônicos: como fonte de realização 
pessoal que pode conferir status e constituir elemento de afirmação 
econômica; em sua dimensão instrumental, como elemento de apropriação 
da autonomia dos indivíduos, [...] e, por fim, como elemento que permanece 
central na constituição das identidades dos indivíduos (ARAÚJO; SCALON, 
2005, p.19). 

Assim, estar inserida no mercado de trabalho não significaria somente ter 

independência financeira e ser consumidora, ou seja, perceber-se detentora de autonomia e 

inclusão. Tal condição vai além, já que traz uma redefinição de valores e contribui para a 

formação identitária, como reforça Dubar (2009): “as mulheres, em sua maioria, já não se 

definem apenas como esposas ou mães. Embora dediquem à ‘família’ mais tempo e 

investimento que os homens, têm também uma identidade profissional que influencia a 

construção de sua identidade pessoal” (DUBAR, 2009, p.85). 

Araújo e Scalon ressaltam o lugar que o trabalho, considerado como inserção 

profissional e atividade remunerada, ocupa na vida das mulheres. Segundo elas, o resultado da 

pesquisa “Gênero, trabalho e família”30 aponta a valorização do trabalho profissional 

                                                 
30 A pesquisa nacional de atitude e opinião foi realizada em novembro de 2003 e contemplou vários aspectos das 
relações de gênero no âmbito da família, tendo entrevistado 2 mil indivíduos, sendo 984 homens (49,2%) e 1.016 
mulheres (50,8%) (ARAÚJO; SCALON, 2005, p.7; 154). 
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feminino: “a afirmação generalizante de que as mulheres querem ‘ficar em casa’ não se 

sustenta, pois há evidências sobre o significado do trabalho como fonte de realização pessoal 

e de melhoria das condições de vida da família” (ARAÚJO; SCALON, 2005, p.69). Essa 

nova forma de situar o trabalho como parte da vida feminina traz grandes implicações em toda 

a sociedade, já que: 

Esse fenômeno não transforma apenas o mundo do trabalho, mas também a 
relação das meninas com os estudos, as relações entre os sexos, o poder no 
seio do casal: paralelamente ao controle da fecundidade, a atividade 
feminina exprime a promoção histórica da mulher que dispõe do governo de 
si, assim como uma nova posição identitária do feminino (LIPOVETSKY, 
2000, p.204). 

Assim, a construção de uma identidade passa pelo trabalho ao qual a mulher se 

dedica, sendo incorporado ao self de forma bastante reveladora e contribuindo para seu papel 

de consumidora. 

4.3 CONSUMO: SENTIDOS SOCIOCULTURAIS E COMUNICAÇÃO 

Na medida em que conquistam sua própria renda por meio do trabalho, as mulheres 

fortalecem seu papel de consumidoras, fazendo com que sua atuação na dinâmica do consumo 

se torne mais uma maneira de autoexpressão e relacionamento consigo e com o mundo. De 

fato, o consumo deve ser visto como central para se compreender a sociedade contemporânea, 

pois conquista um grande destaque como estruturador de valores, que contribuem para a 

construção de identidades e para a classificação de pessoas e bens nas relações sociais. 

Por muito tempo, o tema não foi objeto de investigação mais criteriosa, sendo 

considerado de ínfima relevância e relacionado de forma pejorativa ao consumismo. 

Featherstone (1995) e Silverstone (2002) destacam que o tema era considerado periférico, 

secundário e feminino, em oposição às investigações relacionadas à produção e economia, 

então mais valorizadas. Canclini (2008) observa que, frequentemente, o senso comum 

costuma associar o consumo a “gastos inúteis e compulsões irracionais. Essa desqualificação 

moral e intelectual se apóia em outros lugares comuns sobre a onipotência dos meios de 

massa, que incitariam as massas a se lançarem irrefletidamente sobre os bens” (CANCLINI, 

2008, p.59). No entanto, como aponta o autor, trata-se de um assunto que merece ser estudado 

por revelar processos socioculturais envolvidos na aquisição e no uso de produtos.  

Rocha (2005) considera a pouca pesquisa existente sobre o tema um paradoxo, 

devido ao lugar de destaque que o consumo assumiu na sociedade contemporânea como um 

dos fenômenos mais marcantes da vida social. Visando entender as razões para tal lacuna 
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acadêmica, o autor questiona quatro visões de senso comum que, conforme sua leitura, são 

atribuídas ao consumo e que constituiriam entraves para uma teoria do consumo mais 

elaborada, uma vez que dificultam a “sua interpretação como fato social, como fenômeno da 

ordem da cultura, como construtor de identidades, como bússola das relações sociais e como 

sistema de classificação de semelhanças e diferenças na vida contemporânea” (ROCHA, 

2005, p.127). 

A primeira visão seria a hedonista, que atrela a ideia de felicidade e prazer ao 

consumo de bens e serviços. Bastante utilizada pela publicidade, é a que apresenta mais 

precariedade por trazer uma ideologia do consumo muito flagrante e facilmente combatida. Já 

a marca moralista, que de certa forma surge também para se contrapor à primeira, atribui ao 

consumo a responsabilidade pelas mazelas sociais e tem uma forte vertente apocalíptica. Para 

o autor, essa segunda visão é um efeito da “superioridade moral” sempre atribuída à produção 

em detrimento do consumo, o qual “não é para ser pensado, é para ser condenado como 

consumismo” (ROCHA, 2005, p.130). Por sua vez, a marca naturalista ou determinista situa 

o consumo, de forma distorcida, como necessidade biológica, quando, na verdade, a real 

necessidade que ele atende é a simbólica. E finalmente, de acordo com a ideologia utilitária , 

bastante utilizada pelo marketing, busca-se entender o consumo como forma de vender mais e 

obter lucro. 

Ao abandonar essas visões, pode-se perceber a íntima relação entre consumo e 

cultura, na qual o fator simbólico se manifesta por meio dos bens, que classificam e 

transmitem mensagens sobre as pessoas, e traduzem relações sociais. Dessa forma, o consumo 

pode ser definido como um código que “assume um lugar primordial como estruturador dos 

valores e práticas que regulam relações sociais, que constroem identidades e definem mapas 

culturais” (ROCHA, 2005, p.124) e que encontra na cultura de massa um instrumento para 

socializar esse instrumento de classificação.  

Os lugares obtidos ou alocados no eixo [...] do desempenho consumista se 
transformam no principal fator de estratificação e no maior critério de 
exclusão/inclusão, assim como orientam a distribuição do apreço e do 
estigma sociais, e também de atenção do público (BAUMAN, 2008, p.71). 

Por meio do consumo, o sujeito se autodefine, ao mesmo tempo em que constrói uma 

representação de si a ser percebida nas suas relações sociais, razão pela qual deve ser visto 

como fundamental para se entender a contemporaneidade, como revela Featherstone:  

Usar a expressão “cultura de consumo” significa enfatizar que o mundo das 
mercadorias e seus princípios de estruturação são centrais para a 
compreensão da sociedade contemporânea. Isso envolve um foco duplo: em 
primeiro lugar, na dimensão cultural da economia, a simbolização e o uso de 
bens materiais como “comunicadores”, não apenas como utilidades; em 
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segundo lugar, na economia dos bens culturais, os princípios de mercado – 
oferta, demanda, acumulação de capital, competição e monopolização – que 
operam “dentro” da esfera dos estilos de vida, bens culturais e mercadorias 
(FEATHERSTONE, 1995, p.121). 

Essa hierarquização dos bens e das pessoas a partir do que se consome seria possível 

a partir do domínio do código de gosto, que se encontra na origem dos signos distintivos e 

pode ser definido como o “sistema de classificação constituído pelos condicionamentos 

associados a uma condição situada em determinada posição no espaço das condições 

diferentes” (BOURDIEU, 2007, p.216). Segundo o autor, o gosto transporta coisas físicas 

para o campo do simbólico na medida em que elas adquirem sinais distintos e distintivos, 

fazendo com que possa comparar coisas e pessoas. No entanto, devemos lembrar que as 

relações entre sujeitos e gostos são organizadas de maneira complexa no cenário 

contemporâneo, transcendendo muitas vezes as barreiras de classe, quando não considerado o 

capital financeiro como elemento determinante no acesso às mercadorias.  

Fica evidente, assim, a íntima relação entre cultura, consumo e comunicação, já que 

o consumo é produtor de sentidos, possuindo caráter comunicativo uma vez que transmite 

significados. Assim, na atualidade, o consumo traduz valores da sociedade e fornece pistas a 

respeito do sujeito e de seu contexto social, como bem ilustra Baccega: 

O consumo é um dos indicadores mais efetivos das práticas socioculturais e 
do imaginário de uma sociedade. Manifesta, concretiza tais práticas. Revela 
a identidade do sujeito, seu “lugar” na hierarquia social, o poder de que se 
reveste. Como os meios de comunicação, o consumo também impregna a 
trama cultural (BACCEGA, 2011, p.34).  

Nesse sentido, Slater (2002) identifica as linhas gerais que definem a cultura de 

consumo. Segundo o autor, os valores dominantes, as identidades e as aspirações passam a ser 

determinados de acordo com as práticas de consumo, o que consiste em uma situação sem 

precedentes, já que os ideais do consumo invadem todas as áreas sociais e adquirem prestígio 

nunca antes alcançado.  

A cultura do consumo trata basicamente em torno de negociação de status e 
identidade. [...] Bens de consumo são fundamentais para nossa forma de 
construir nossa aparência social, nossas redes sociais (modo de vida, grupo 
de status, etc.) e estruturas de valor social (SLATER, 2002, p.38). 

Além disso, a cultura do consumo é a cultura de uma sociedade de mercado, cultura 

capitalista; e também é universal e impessoal. Isso significa dizer que o anonimato e a 

generalização das relações de mercado emergem como regras e fazem surgir necessidade de 

personalizar o impessoal, atividade desenvolvida pelo marketing e publicidade. Sendo assim, 

além de não haver restrição sobre o que pode ser consumido (atividades, objetos, relações 

sociais etc), a cultura do consumo pressupõe que todos podem – e devem – ser consumidores. 
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Não há escolha sobre ser consumidor, apenas se pode decidir sobre o que vai ser consumido. 

“Parece ser um direito humano fundamental consumir livremente e ter um potencial técnico 

de consumir bem, que é dado pela modernidade: o direito e a capacidade de ser um 

consumidor é ideologicamente o direito inato do sujeito ocidental moderno” (SLATER, 2002, 

p.34). Bauman (2008) corrobora essa ideia ao afirmar que o membro da sociedade de 

consumidores é definido como Homo eligens – cujo maior compromisso é a obrigatoriedade 

de escolher, situação considerada como liberdade de escolha: “nessa sociedade, o consumo 

visto e tratado como vocação é ao mesmo tempo um direito e um dever humano universal que 

não conhece exceção, nem diferenças de idade, gênero ou classe” (BAUMAN, 2008, p.71). 

Slater também indica a associação da liberdade com a escolha e a vida individuais, 

na medida em que, ao buscar somente o aumento de prazeres e conforto privados, a sociedade 

de consumo contradiz a ideia de preocupação com a ordem social e torna-se alvo dos críticos. 

Com necessidades ilimitadas e insaciáveis, o consumidor contribui para manter a própria 

sociedade de consumo amparada na ordem e no progresso socioeconômico, pois “a sociedade 

de mercado é sempre assombrada pela possibilidade de que as necessidades estejam 

satisfeitas” (SLATER, 2002, p.36). Como Bauman (2008) reforça, o ciclo “compre, desfrute, 

jogue fora” é o que mantém a economia em crescimento, visto que a vida do consumidor não 

se caracteriza essencialmente pela constante aquisição, mas sobretudo por estar em 

movimento, descartando os bens adquiridos em um intervalo de tempo cada vez menor a fim 

de estar sempre em busca de novidades.  

A cultura do consumo é forma privilegiada para negociar a identidade numa 

sociedade pós-tradicional. Essa é mais uma afirmação de Slater, que expõe a situação anterior 

de ancoragem estável a partir do nascimento e a passagem “do status para o contrato”, 

tornando a mobilidade social uma possibilidade decorrente do esforço individual. Segundo o 

autor, a partir dos bens pode-se criar uma diferente identidade, já que “a sociedade parece um 

baile à fantasia onde as identidades são criadas, experimentadas e usadas à noite, e depois 

trocadas para o baile seguinte” (SLATER, 2002, p.38). Assim, o consumo comunica uma 

nova identidade por meio dos bens adquiridos, como observa Featherstone: 

No âmbito da cultura de consumo, o indivíduo moderno tem consciência de 
que se comunica não apenas por meio de suas roupas, mas também através 
de sua casa, mobiliários, decoração, carro e outras atividades, que serão 
interpretadas e classificadas em termos da presença ou falta de gosto 
(FEATHERSTONE, 1995, p.123). 

Slater revela a importância crescente da cultura no moderno exercício do poder, 

reconhecendo o valor da estética da mercadoria para que o produto seja desejado e consumido 



 

 

92 

pelos membros da sociedade. Nesse ponto, o autor questiona se o consumo teria se 

transformado em esfera de liberdade ou de manipulação: 

Por um lado, a noção eminentemente moderna de sujeito social enquanto 
indivíduo que cria e define a si mesmo está intimamente ligada à autocriação 
por meio do consumo: é em parte através do uso de bens e serviços que nos 
formulamos enquanto identidades sociais e exibimos essas identidades. O 
que torna o consumo o campo privilegiado da autonomia, do significado, da 
subjetividade, da privacidade e da liberdade. Por outro lado, todos esses 
significados relacionados à identidade social e ao consumo passaram a ser 
objetos da ação estratégica das instituições dominantes. O senso de 
autonomia e identidade oferecidos pelo consumo são constantemente 
ameaçados (SLATER, 2002, p.39). 

Por meio de um breve panorama histórico, Bauman (2008) destaca a passagem da 

sociedade de produtores (era “sólido-moderna”) para a sociedade de consumidores (era 

“líquido-moderna”). Enquanto na primeira, valorizavam-se atributos como segurança, solidez, 

durabilidade, prudência e predominância dos interesses coletivos sobre os individuais; a 

sociedade de consumidores incentiva a satisfação imediata dos desejos, a efemeridade e a 

promoção da novidade, o eterno movimento de compra e descarte de produtos. Mas, 

sobretudo, a era líquido-moderna é baseada na transformação dos consumidores em 

mercadorias, ou seja, na comodificação do consumidor – esse, sim, seria seu atributo 

definidor. “A ‘sociedade de consumidores’ se distingue por uma reconstrução das relações 

humanas a partir do padrão, e à semelhança, das relações entre os consumidores e os objetos 

de consumo” (BAUMAN, 2008, p.19), não havendo mais divisão entre quem consome e os 

produtos a serem consumidos, pois o processo de comodificação abrange pessoas e coisas. 

Dessa forma, tornar-se uma mercadoria vendável passa a ser a maior preocupação do 

consumidor: 

“Consumir”, portanto, significa investir na afiliação social de si próprio, o 
que, numa sociedade de consumidores, traduz-se em “vendabilidade”: obter 
qualidades para as quais já existe uma demanda de mercado, ou reciclar as 
que já se possui, transformando-as em mercadorias para as quais a demanda 
pode continuar sendo criada (BAUMAN, 2008, p.75). 

A preocupação do consumidor nesse cenário é tornar-se e permanecer uma 

mercadoria vendável, o que requer um esforço interminável, que tem na constante aquisição 

de bens a sua materialização, pois a cultura do consumo não diferencia consumidores e 

mercadorias. Na contemporaneidade, “o produto agora em demanda não é comida, nem 

máquina: é a personalidade. Para prosperar na carreira, é preciso comercializar a própria 

personalidade através do mesmo tipo de ‘diferenciação de produto’ que caracteriza as 

mercadorias” (SLATER, 2002, p.92). 

Nesse sentido, podemos falar também no consumo de representações que vão 
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compor nossa identidade e sociabilidade. Trata-se de um processo de construção contínua, 

que exige um incessante movimento de comprar bastante significativo a partir do imperativo 

“Sou o que compro, não mais o que faço ou, de fato, penso” (SILVERSTONE, 2002, p.150). 

O consumo emerge como fator que contribui para a integração e para a distinção, e, dessa 

forma, para a construção das identidades, uma vez que:  

As lutas pela apropriação dos bens econômicos ou culturais são, 
inseparavelmente, lutas simbólicas pela apropriação desses sinais distintivos 
como são os bens ou as práticas classificados e classificadores ou pela 
conservação ou subversão dos princípios de classificação dessas 
propriedades distintivas (BOURDIEU, 2007, p.233). 

Para retomar a expressão de Rocha (2005), o consumo pode ser considerado um 

código que fornece um sistema de classificação social de coisas e pessoas, e que se torna 

determinante para a ancoragem do self. Cada uso que se faz dos objetos comunica e tenta 

marcar um lugar na esfera social. Através dos bens, busca-se um sentido de pertencimento, 

mas ao mesmo tempo de distinção, para ser diferente dos outros e destacar-se na multidão. Se, 

como escreve Martín-Barbero, “o consumo não é apenas reprodução de forças, mas também 

produção de sentidos” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.292), a busca pela distinção por meio 

do consumo é capaz de produzir muitos significados, encontrando no investimento no corpo e 

no consumo de produtos de beleza um vasto campo de pertencimento. 

4.3.1 Beleza, sucesso e felicidade: tripé de valores contemporâneos e sua relação com o 

consumo 

A necessidade – culturalmente percebida, alimentada que é pela comunicação 

mercadológica e legitimada pelas práticas de consumo tornadas hegemônicas, modelares – de 

adquirir novos bens encontra no consumo de produtos e serviços de beleza uma fonte 

inesgotável, principalmente no Brasil, onde o corpo adquiriu status de um capital simbólico, 

econômico e social, como argumenta Goldenberg (2008). De fato, “cultivar a beleza, a boa 

forma e a saúde apontam para uma nova ideologia que se impõe como um verdadeiro estilo de 

bem viver” (NOVAES, 2008, p.145). Essa autora aponta que, com o desenvolvimento de 

procedimentos estéticos cada vez mais avançados, o efetivo controle sobre o corpo impõe-se 

como necessidade, a reforçar um comportamento de rejeição à má aparência, concebida nos 

tempos atuais quase como uma transgressão. 

Esse cenário de responsabilidade pelo próprio corpo é bastante explorado por Sibilia 

(2002) quando ela traça um elucidativo panorama do deslocamento do foco do biopoder a 
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partir do desenvolvimento de novos saberes e poderes. A autora registra que, nas sociedades 

pré-industriais, o controle sobre as pessoas era menos intenso no seu cotidiano, mas o 

soberano podia ordenar a morte dos sujeitos. A partir da sociedade industrial, deu-se a tomada 

do poder sobre o homem enquanto ser vivo, trazendo políticas de saúde, higiene, natalidade, 

planejamento urbano etc., biopolíticas que surgem com o objetivo de “organizar a vida, 

cultivá-la, protegê-la, garanti-la, multiplicá-la, regulá-la, controlar e compensar suas 

contingências, delimitando as suas possibilidades biológicas ao encaixá-las em um formato 

preestabelecido como ‘normal’” (SIBILIA, 2002, p.161). Dessa maneira, enquanto nas 

sociedades pré-industriais, o soberano deixava viver, cada um a seu modo, ou fazia morrer; 

nas seguintes, o direito se inverte: fazer viver e deixar morrer, canalizando forças para o 

desenvolvimento do capitalismo através de um processo de formatação dos corpos e das 

subjetividades, em um cenário que vigora até meados do século XX. A partir de então, pode 

ser observado um período de transição com grandes alterações nas redes de poder. 

O enfraquecimento do poder centralizador dos Estados vem acompanhado do 

fortalecimento do papel da empresa, cuja lógica passa a assumir uma centralidade na 

economia contemporânea. Bauman (2008) ressalta a transferência de funções e prerrogativas 

do Estado para os mercados como causa do enfraquecimento da soberania estatal que se dá 

através da “gradual separação entre o poder de agir, que agora flutua na direção dos 

mercados, e a política, que, embora continue a ser domínio do Estado, é cada vez mais 

despida de sua liberdade de manobra e de seu poder de estabelecer as regras e apitar o jogo” 

(BAUMAN, 2008, p.87, grifo do autor). 

No mesmo sentido, Birman aponta que, na nova ordem neoliberal, o Estado perde 

posição de mediador e regulador do espaço social. Com a fragilização das instituições, cresce 

a busca por novas referências, de forma que o cultivo da alma cede lugar ao cultivo do corpo e 

ao hedonismo: “a articulação entre a autonomia concedida ao indivíduo e o cultivo da 

qualidade de vida e da autoestima deste delineia o fundamento moral do projeto da produção 

da felicidade na contemporaneidade” (BIRMAN, 2010, p.37). Como consequência, o mercado 

emerge como suporte adequado para veicular o controle entre os indivíduos, tendo a produção 

de consumidores como interesse principal do novo capitalismo. 

Nesse contexto, a ideia de gerenciamento invade todas as esferas sociais, cabendo a 

cada indivíduo administrar o corpo e também a própria vida como gestor. Para isso, é preciso 

conduzi-la como um negócio, a fim de superar limitações e maximizar a qualidade de vida 

para construir o sucesso, que passa a ser democratizado e definido – única e exclusivamente – 

a partir da atitude pessoal, sendo possível a todos e não mais restrito a alguns privilegiados. 
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Trata-se, assim, de um imaginário que estimula a automobilização a favor da realização e 

superação contínua, que constitui a era do culto da performance (Ehrenberg, 2010; Birman, 

2010; Freire Filho, 2011).  

Sobre a utilização do termo performance, Freire Filho (2010) faz uma retomada 

histórica, mostrando que, inicialmente voltada para o desempenho de cavalos de corrida, o seu 

sentido foi se modificando: passou a designar máquinas, depois se dirigiu à ideia de recorde, 

até que, enfim, passou a classificar os seres humanos. 

Na atualidade, esse modelo de classificação se expandiu inclusive para os atos de 

cuidado com o corpo, o gerenciamento da carreira e a procura da felicidade. Tudo passa a ser 

pautado a partir do paradigma da eficácia, marcado pela “heroização” do empreendedor e 

mitologia da autorrealização, aliando “um modelo ultraconcorrencial e um modelo de 

realização pessoal” (EHRENBERG, 2010, p.93). Essa perspectiva afeta sobremaneira o 

cenário das empresas, principalmente a partir da década de 80, quando o trabalho passou a ser 

mais associado à realização pessoal: 

Pretende-se que, doravante, as empresas sejam percebidas como um lugar de 
desenvolvimento pessoal e que o trabalho seja encarado como uma 
possibilidade de autorrealização, em vez de uma atividade calcada 
principalmente em estímulos pecuniários e competição acerba (FREIRE 
FILHO, 2010, p.20). 

Nesse cenário, Ehrenberg (2010) aponta que o paradigma do esporte como 

referencial de competitividade, justiça e desempenho espraia-se por vários campos do 

discurso. Assim, “o esporte sai dos estádios tornando-se um reservatório de significações 

performáticas, um sistema de referências legítimas para todas as atividades que põe em jogo, 

simultaneamente, as dimensões da concorrência e da justiça” (EHRENBERG, 2010, p.28). 

Segundo o autor, o sentido da atividade esportiva se mescla ao modelo do empreendedorismo, 

constituindo-se o principal vetor da difusão dessa cultura da performance. 

O valor referencial do esporte está a tal ponto dilatado que se transformou 
num lugar onde se tem a legitimidade para falar de outra coisa. [...] imagens 
de vida e modos de ação se difundem, se popularizam, adquirem 
legitimidade por meio do esporte. A empresa vai na esteira do esporte 
(EHRENBERG, 2010, p.21). 

 Embora concorde com a tese de que o esporte passou a ser supervalorizado na 

contemporaneidade, Lipovetsky (2007) defende que a motivação não seria tanto a superação 

de si, mas que estaria ligada à ideia de recreação a partir da égide da moda. No entanto, 

precisamos ponderar esse ponto de vista, uma vez que o discurso do esporte, que se infiltrou 

por outras áreas, tem sido fundamental para a difusão do mito da autorrealização. Esse 

imaginário esportivo é amplificado pela ideia da gestão de si, como empreendedor, exigindo o 
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alto desempenho como receita para carreira bem sucedida e a felicidade. Trata-se de um ciclo 

que se retroalimenta e que exige contínua superação. Como Birman ressalta, “a felicidade se 

transformou efetivamente num imperativo, no sentido em que Kant nos falava da existência 

do imperativo categórico” (BIRMAN, 2010, p.27); ou seja, ser feliz passou a ser considerado 

um direito. Mais que isso, transformou-se também em dever que “impulsiona e atormenta”, de 

acordo com França (2010, p.217), sendo traduzido “em imperativo de euforia, criando 

vergonha ou mal-estar naqueles que dela se sentem excluídos” (LIPOVETSKY, 2007, p.337). 

Segundo Baudrillard (2008), a felicidade tornou-se a referência absoluta da sociedade de 

consumo, estando associada à salvação e total bem-estar.  

Diante desse quadro, Freire Filho considera que nos situamos “na era da felicidade 

compulsiva e compulsória” (FREIRE FILHO, 2010, p.17). Ao analisar o crescimento da 

corrente da psicologia positiva, tão em voga na contemporaneidade, o autor aponta que, 

segundo esse discurso, a felicidade exigiria dedicação, condicionamento mental e gestão 

emocional, sendo uma construção unilateral do indivíduo, que precisa se esforçar para romper 

com a “vitimologia” e assumir o papel de único responsável por sua própria felicidade. Surge 

novamente a ideia da performance e da condução da vida como negócio, visto que se tornar 

perdedor ou vencedor dependeria tão somente da atitude de cada um, adequando-se às 

circunstâncias que a vida impõe: 

Neste modelo antropológico da subjetividade contemporânea, o sujeito é 
concebido segundo os eixos do corpo, da ação e da intensidade, segundo os 
quais são a performance e a autonomia que sustentariam a autoestima do 
indivíduo (BIRMAN, 2010, p.43). 

Associada à felicidade, a beleza também se tornou um dever, como expõe Novaes: 

“Se, historicamente, as mulheres preocupavam-se com sua beleza, hoje são responsáveis por 

ela. De dever social (‘se conseguir, melhor’), a beleza tornou-se um dever moral (‘se 

realmente quiser, eu consigo’)” (NOVAES, 2008, p.146). Com o novo atributo de dever, o 

cuidado deixa de ser opção e torna-se imposição, pois o corpo passa a ser matéria a ser 

continuamente transformada, como indicam Sibilia (2010), Coelho (2003) e Lipovetsky 

(2007). Nesse sentido, considerando a expansão da cirurgia cosmética como uma marca dos 

novos tempos, Bauman (2008) salienta que não se espera mais uma atitude de aceitação dos 

“defeitos” na sociedade de consumidores, que oferece solução para tudo. Para ele, “não se 

pressupõe mais que alguém deva se contentar com o que tem ou o que é [...]. Se alguma parte 

[...] perde o seu poder de seduzir o público ou seu valor de mercado, ela deve ser cortada, 

jogada fora e substituída [...]” (BAUMAN, 2008, p.131). Embora Bauman detenha-se mais 

profundamente na questão das “identidades líquidas” e dos constantes “renascimentos” 
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possibilitados pelo consumo incessante, os autores compartilham a ideia de que a beleza 

associada à juventude constitui um dos atributos mais desejados na contemporaneidade, 

fazendo surgir uma atitude de não-aceitação às eventuais incorreções, diante de tantos 

procedimentos reparadores e produtos disponíveis no mercado.  

Como os autores evidenciam, não estar adequado ao tipo de corpo propagado pela 

publicidade – “corpo perfeito, sem defeitos, absolutamente saudável” e totalmente “de acordo 

com a cultura do narcisismo da sociedade” (COELHO, 2003, p.40) – passa a ser considerado 

falha de caráter individual. A perfeição é vinculada ao corpo jovem e rijo, de forma que os 

sinais da velhice devem ser combatidos desde cedo. Exemplo disso é o discurso de prevenção 

de sinais da idade por meio de creme antissinais, dentre os quais a Natura revende um produto 

para utilização a partir dos 25 anos de idade, a fim de combater os “primeiros sinais”. Nessa 

cultura da beleza e juventude, a velhice é considerada “espécie de doença vergonhosa que se 

deveria evitar a todo custo ou, pelo menos, disfarçar seus traços visíveis” (SIBILIA, 2010, 

p.203). Tingir os cabelos brancos, submeter-se a procedimentos estéticos diversos a fim de 

disfarçar ou mesmo extinguir rugas e outras marcas do tempo são atitudes consideradas 

normais e bastante recorrente nos dias atuais, consistindo em rituais que envolvem 

investimentos contínuos de tempo, dinheiro e dor. Batalha diária, work in progress, entre 

outras expressões, indicam a necessidade do constante aprimoramento para seguir o ideal de 

corpo da publicidade, pois “não se trata apenas de consumir com os olhos os contornos 

exemplares dessas figuras alheias, mas também de confeccionar um corpo próprio que mereça 

ser observado de modo semelhante” (SIBILIA, 2010, p.198). 

Com base nesse imperativo de preservação, rejuvenescimento e manutenção da boa 

forma, percebemos também a questão da performance relativa à beleza, pois cada um passa a 

ser o único responsável por estar ou não de acordo com os padrões estipulados pela sociedade, 

devendo agir no sentido de obter as melhorias desejadas, seja por meio de cirurgias plásticas, 

uso de cosméticos, exercícios físicos, dietas, ou pela associação de todas essas práticas. 

Para Bourdieu, a gestão do corpo feminino não deixa de ser uma evidência da 

dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos e as mantêm 

sempre em dependência, já que o corpo das mulheres seria um “corpo-para-o-outro”. Daí 

decorreria a constante preocupação com a distância entre o corpo “real” e o “ideal”, já que 

estar sempre sobre o olhar dos outros obriga a constantes investimentos no corpo e na estética, 

de forma que essa posição peculiar das mulheres no mercado de bens simbólicos justifica que 

“o investimento (em tempo, em dinheiro, em energia) no trabalho de apresentação seja muito 

maior na mulher” (BOURDIEU, 2010, p.118). Até mesmo a moda e a beleza são 
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consideradas pelo autor como resultado dessa dinâmica, constituindo-se reforço da relação da 

mulher como “ser-percebido”, que se avalia por meio das categorias masculinas. 

De fato, a preocupação com o julgamento dos outros é tida como fator preponderante 

nessa busca incessante da transformação do corpo e conquista da felicidade. Não basta ser 

feliz, é preciso mostrar que é feliz; não é suficiente cuidar do corpo, é fundamental mostrar-se 

cuidando dele: 

A ideia de felicidade desenvolve-se num quadro sociocultural em que a 
interação e o olhar e julgamento dos outros é fundamental. Por mais que 
exista uma dimensão interna fundamental nesse processo, não pode ser 
dissociada do sistema de relações e de valores de que os indivíduos 
participam (VELHO, 2010, p.229). 

Na sociedade que exalta a performance como valor para conquistar o sucesso e as 

metas desejadas, ser visto trabalhando o corpo ganha significado de pertencimento. Conforme 

Coelho (2003), a visibilidade justifica a arquitetura das academias, geralmente envidraçadas, 

que se tornam vitrines e exibem o ato de cuidar de si e investir na aparência, como sinal 

distintivo de sujeito que se cuida e está inserido no seu tempo. 

Nessa dinâmica contemporânea, Sibilia (2002) relata que os limites entre patologia e 

normalidade sofrem alterações, podendo-se perceber uma redefinição de todos os sujeitos 

como virtualmente doentes, situação que apela ao papel de consumidores para que eles 

assumam o controle da sua saúde. Desse modo, as “estratégias de biopoder que apontam para 

a prevenção de riscos envolvem todos os sujeitos ao longo de toda a vida, com seu imperativo 

de saúde [...] que incita à obsessão atual pelo cuidado com o corpo e à procura por estilos de 

vida saudáveis” (SIBILIA, 2002, p.194; 199). Birman também aponta esse remanejamento do 

campo da anormalidade, já que “passaram a ser considerados anormais todos os indivíduos 

que se afastam e se desviam dos novos padrões de saúde e do bem-estar definidos pela agenda 

da qualidade de vida” (BIRMAN, 2010, p.40). Nesse sentido, Novaes (2008) discute a atitude 

de aversão aos corpos que se afastam do padrão dominante, criando uma “aura” de aparente 

anormalidade.  

Percebemos que a associação entre beleza e felicidade, numa sociedade que estipula 

modelos de autoestima a partir do tripé corpo/carreira/felicidade, é cada vez mais evidente. 

Sant’anna (2010) destaca que esses ideais de beleza e felicidade se acentuaram, sobretudo, 

quando a mulher se tornou mais presente na vida pública. Segundo ela, 

a atual ênfase na conquista da felicidade, passível de compra e cada vez mais 
assistida cientificamente, possui um longo passado no qual persistem 
diferentes maneiras de lidar com a morte, a vida e o corpo – um passado 
muitas vezes dissonante da crença hoje banalizada segundo a qual é preciso 
e é possível estar sempre alegre e saudável, especialmente quando se é 
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brasileiro (SANT´ANNA, 2010, p.192). 

Com isso, assumir esses valores impostos pelo quadro atual e procurar nos bens de 

consumo a satisfação dessas necessidades simbólicas se ajustaria à ideia de se tornar uma 

mercadoria mais vendável. A obrigação de ser feliz, bonito e bem-sucedido compõe, assim, o 

que poderíamos chamar de “ethos da contemporaneidade” (BIRMAN, 2010, p.36), que ganha 

força a partir da década de 80. Não buscar a autorrealização baseada nesse tripé seria uma 

inadequação imperdoável, tida como falência na sociedade de consumidores: seria juntar-se à 

massa de “consumidores falhos”, conceito trazido por Bauman (2008) para descrever aqueles 

que não seguem a cultura de consumo, sendo punidos com a exclusão.  

Sobre o tema, trazemos à análise o conceito sobre a lógica da gratificação e da 

repressão de Baudrillard (1989, p.185), para quem “o consumidor interioriza, no próprio 

movimento do consumo, a instância social e suas normas”. Como ele aponta, em um cenário 

de liberdade do desejo, a gratificação e a repressão se perpetuam numa dinâmica em que o 

desejo é em parte atendido e em parte reprimido, pois nunca é efetivamente liberado, o que 

alimenta o ciclo do consumo. Como explica o autor, “se, na sociedade de consumo, a 

gratificação é imensa, a repressão também o é; recebemo-las conjuntamente na imagem e no 

discurso publicitários, que fazem o princípio repressivo da realidade atuar no próprio coração 

do princípio de prazer” (BAUDRILLARD, 1989, p.187). 

Diante desse quadro, é por meio do consumo que o indivíduo obteria aceitação 

enquanto sujeito que participa da sociedade, absorve os seus valores e é respeitado nas suas 

relações sociais a partir da sua atitude de condução da vida e da busca da felicidade. O 

sucesso surge como imperativo, obrigando a uma gestão de si como empresário que exige 

potencializar competências e realizações, e minimizar problemas e tragédias. O culto à 

perfeição dirigido ao corpo parece se deslocar também para as trajetórias de vida, visto que 

não há lugar para dramas pessoais e outras contingências que impeçam o “desempenho de 

excelência”;  é fundamental sempre aparentar e proclamar a felicidade e a conquista de todas 

as metas: “é preciso repelir os horrores da negatividade”, pois “a felicidade adquire a feição 

desconcertante de um eterno work in progress, feito com humor e otimismo” (FREIRE 

FILHO, 2010, p.76). 

Percebemos, assim, que o que há de humano – erros, frustrações, emoções – deve ser 

extirpado, da mesma forma que a gordura a ser retirada pela lipoaspiração ou uma ruga que 

deve ser disfarçada pelos cremes. A busca pela perfeição é o mote da sociedade que cultua a 

performance em qualquer esfera. Falência nos negócios, morte de parentes, sofrimentos por 

amor devem ser esquecidos ou relevados, pois a tônica do momento indica a necessidade de 
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associar a sua imagem ao sucesso e realizações, de forma que é fundamental “apagar 

lembranças ruins e focar no futuro e presente prósperos” (FREIRE FILHO, 2010, p.63). Isso 

pode ser verificado nas “histórias de vida” das consultoras, pois, em grande parte, as 

lembranças negativas não são apresentadas, ou as tristezas surgem para evidenciar o potencial 

da depoente no sentido de superar as crises. 

Não por acaso, as publicações com receitas de sucesso estudadas por Freire Filho 

(2010) invadem as prateleiras das livrarias e tornam-se best-sellers. Quem não é feliz, sente-se 

excluído, recorre a medicamentos psicotrópicos e tenta de alguma forma sentir-se inserido, 

ainda que ocultando o que não parece adequado à construção de sua trajetória bem-sucedida. 

Assim, na medida em que beleza, sucesso e felicidade transformam-se em deveres, as  

“histórias de vida” das consultoras podem se constituir “discursos da felicidade”, que trazem 

narrativas de sucesso a partir da entrada na corporação e histórias de resiliência em que a 

atitude diante da vida transforma realidades e confere o sentido de vitória às consultoras. São 

“discursos da felicidade [que] nos dizem não apenas como os sujeitos configuram a felicidade 

(dão forma), mas como se posicionam no mundo para serem felizes” (FRANÇA, 2010, 

p.219). Esses significados, que visam ao pertencimento e à construção de uma subjetividade 

condizente com os valores atuais, são analisados nas narrativas a seguir. 
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5 METODOLOGIA E ANÁLISE DAS NARRATIVAS 

5.1PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CORPUS 

Com abordagem qualitativa amparada pela teoria da Análise de Discurso de linha 

francesa, a pesquisa relaciona museus virtuais, narrativas, gênero, trabalho, consumo e 

midiatização, investigando o discurso de sujeitos enquanto trabalhadores e o contexto 

organizacional representado na comunicação midiática. 

Na Memória das Comunidades Natura do site Museu da Pessoa, como apontamos 

anteriormente, não há exigência de vínculo com a empresa para que se possa expor relatos. Lá 

estão contemplados 127 depoimentos, sendo 60 de colaboradores; 29 de promotores; 30 de 

consultores31; sete de fornecedores e um de consumidor. 

Para efeitos dessa pesquisa, é importante lembrar que a terminologia “consultores” 

designa os revendedores autônomos, que não possuem vínculo empregatício com a 

companhia. Eles representam os responsáveis pela venda direta junto aos clientes, 

constituindo-se assim na maior fonte de divulgação e comercialização dos produtos, de acordo 

com informações disponíveis na Memória das Comunidades Natura: 

A Natura distribui seus produtos primordialmente pela venda direta realizada 
por revendedoras e revendedores autônomos, que não têm relação 
empregatícia com a empresa e são chamados de Consultoras e Consultores 
Natura. O mercado brasileiro é atendido em mais de 5 mil municípios, por 
meio dessa rede de mais de 400 mil Consultoras e Consultores Natura. 
(MEMÓRIA DAS COMUNIDADES NATURA)32 

Os consultores não se confundem com os promotores de venda, cuja função abrange 

recrutamento, motivação e treinamento da equipe de consultores. Como coordenadores, eles 

não podem efetuar vendas, restritas ao corpo de consultores. Estes possuem a missão de 

representar a empresa a cada contato com o cliente, oferecendo e vendendo produtos, 

promovendo a pedagogia do consumo, uma vez que ensinam a utilizar cremes, maquiagem e 

outros itens de beleza, conforme os relatos evidenciam. 

A forma como os consultores constroem suas narrativas desperta nosso interesse, 

pois, em meio ao relato sobre família e cotidiano, as histórias estabelecem conexões com 

                                                 
31 Embora conste a indicação de 31 depoimentos de consultores(as) na página denominada “Nossas histórias” da 
Memória das Comunidades Natura, um deles encontra-se repetido, razão pela qual consideramos 30. 
32 Destacamos novamente essa informação, já apresentada em nota de rodapé (nº 4) na Introdução, por ser 
extremamente relevante para nossa análise, iniciada nessa seção. Fonte:  
<http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/glossario>. Acesso em: 18 abr. 2011. 
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estratégias discursivas para promover a venda, responsabilidade social e seu relacionamento 

com o consumo – tanto simbólico, do discurso da marca, como material.  

Como observado, elencamos como objeto de nossa análise as narrativas femininas, 

por meio das quais pretendemos compreender as relações com o mundo do trabalho sob a 

ótica de uma atividade desregulamentada e “flexível”, que vai ao encontro da “desejada” 

conciliação entre as tarefas domésticas e profissionais – o que, de certa forma, remete à 

dominação masculina ainda presente na contemporaneidade. Some-se ainda o fato de que os 

relatos de consultoras voltam-se às vendas de produtos de beleza, em uma sociedade em que o 

corpo adquiriu status de capital simbólico, econômico e social (GOLDENBERG, 2008), 

fazendo com que o consumo de tais mercadorias seja estimulado a todo momento e, 

consequentemente, a atividade de revenda seja considerada de acordo com o espírito do 

tempo. 

Por esses motivos – representatividade da atividade de consultoria junto à empresa, 

“flexibilidade”, conciliação da vida familiar e a valorização social do consumo de produtos de 

beleza – pautamos nossa escolha pelos depoimentos das consultoras, em razão também de 

nosso interesse em estudos de gênero. 

Voltando à Memória das Comunidades Natura, verificamos que dentre os 30 

depoimentos de consultores, há três de homens e 27 de mulheres. Definido o objeto, nossa 

metodologia de trabalho incluiu a transposição dessas 27 narrativas de consultoras da 

plataforma digital do Museu da Pessoa para o software de edição de textos (Word), 

totalizando 556 laudas33, a fim de procedermos à leitura e seleção.  

Após a leitura de todas as narrativas, verificamos que a última delas, na verdade, é de 

uma promotora, e não de consultora, como fica claro no relato. Apesar de ter atuado como 

consultora durante muito tempo, resolveu tentar o cargo de Promotora de Vendas aos 50 anos 

e já aposentada do emprego formal. Selecionada e admitida, sua função não permite a venda 

de produtos: “Eu não posso mais vender Natura. Eu tenho que gerenciar esse grupo de 

consultoras, deixo de ser consultora. Eu senti muito. Leva um tempo para trocar o chip”34. 

Sendo nosso objeto as narrativas femininas de consultoras, esta última foi excluída, de forma 

que nossa investigação partiu, assim, de 26 narrativas. 

A fim de perceber os significados do consumo e do trabalho, analisamos também as 

imagens, averiguando como a foto ancora a narrativa e quais os sentidos que podemos buscar 

                                                 
33 Tarefa realizada em 12 de julho de 2010.  Cada lauda corresponde a 1.250 caracteres sem espaços. 
34 Narrativa de Urânia Brino Gôngora. Disponível em: <www.museudapessoa.net/natura>. Acesso em: 18 abr. 
2011. 
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a partir da sua inclusão na “história de vida”. Pelo que podemos verificar, as consultoras são 

incentivadas a apresentar retratos que tenham marcado sua trajetória e, geralmente, é feita 

uma fotografia no estúdio, no dia da gravação do depoimento. Essa escolha não é “livre”, pois 

precisamos lembrar que a narrativa está incorporada pelo projeto de fala corporativo. 

Nesse sentido, dentre as 26 narrativas femininas, fizemos uma triagem a partir das 

que apresentam imagem, excluindo-se quatro narrativas que não incluem fotos. Chegamos, 

assim, ao total de 22 narrativas, número inicial a partir do qual se deu o recorte do corpus. A 

partir dessas, verificamos que a faixa etária predominante é entre 40 e 59 anos (com sete 

narrativas); em seguida de 20 a 39 anos (com seis narrativas); e 60 a 79 anos (com cinco 

narrativas). Apenas um depoimento é apresentado por uma consultora a partir de 80 anos, e há 

três depoentes que não informam a idade.  

 

 

Gráfico 1. Faixa etária das consultoras 

 

 

 

Com relação à origem, a grande maioria (14) é da região Sudeste, sendo 11 do estado 

de São Paulo e três do Rio de Janeiro. Uma depoente é nascida no Sul; outra, no Norte; e três, 

no Nordeste. Há ainda duas que informam terem nascido no exterior (Itália e Argentina). 

Apenas uma das consultoras não informou a origem. Importante salientar, ainda, que todas 

elas residem em São Paulo. 
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Gráfico 2. Origem das consultoras 

 

 

  

 Para seleção dos depoimentos, buscamos manter a representatividade por região e 

idade, procurando atentar também para as recorrências e dissonâncias nas narrativas. Assim, 

nossa escolha pautou-se pelo objetivo de mostrar um quadro ilustrativo, ao mesmo tempo em 

que se debruça sobre algumas especificidades: por exemplo, Lúcia Tanzi é a consultora de 

mais idade; Beatriz Fontoura, ao contrário das outras que pertencem à classe média ou média 

baixa, é da classe A. No tocante às imagens, a análise também foi direcionada para o que 

surge de diferente: é o caso de Jandira de Souza, consultora que apresenta maior quantidade 

de fotos, muitas das quais sem a presença dela, apenas marido e filhos. O depoimento de 

Marta Flores também chamou nossa atenção por não apresentar a idade, além do que as fotos 

surgem sem legendas e são de difícil identificação quanto aos membros da família. A tabela 

abaixo, classificada por ordem crescente da idade das consultoras, destaca os oito 

depoimentos selecionados. 
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Tabela 3. Seleção das narrativas – consultoras 

 

 

Como se trata de uma pesquisa qualitativa, a análise de oito narrativas parece se 

constituir em um número suficiente para verificar a riqueza dos depoimentos, tendo em vista a 

proporcionalidade e as dissonâncias de alguns deles em relação ao todo. A partir dessa 

seleção, segue a tabela das narrativas em análise. 

 

Tabela 4. Narrativas em análise 

NOME IDADE NATURAL DE QTD. FOTOS 
Matilde Selmini  53 Sudeste - SP 11 
Kátia Aguiar 31 Sudeste - SP 01 
Lúcia Tanzi 81 Exterior 14 
Aninha Back 64 Sul 08 
Nildete de Souza Silva 33 Nordeste 14 
Jandira de Souza  67 Norte 19 
Beatriz Fontoura  40 Sudeste - SP 04 
Marta Flores  Ñ. INF. Sudeste - RJ 07 

 

NOME IDADE  NATURAL DE  QTD. FOTOS 
Lílian Mayumi 26 Sudeste - SP 12 

Patrícia Maria 28 Sudeste - SP 13 

Kátia Aguiar 31 Sudeste - SP 01 

Cláudia Regina  32 Sudeste - SP 10 

Simone Almeida  32 Sudeste - SP 12 

Nildete de Souza Silva 33 Nordeste 14 

Maria do Socorro 40 Nordeste 05 

Beatriz Fontoura  40 Sudeste - SP 04 

Fabíola Assunta 41 Sudeste - SP 09 

Maraci Santos  41 Sudeste - SP 12 

Silvia Regina  48 Sudeste - SP 08 

Antonia Maria  52 Nordeste 14 

Matilde Selmini  53 Sudeste - SP 11 

Aninha Back 64 Sul 08 

Hilda Margarita  65 Exterior 12 

Jandira de Souza  67 Norte 19 

Dolores Nievas  70 Sudeste - SP 10 

Gilza Guerra  75 Sudeste - RJ 11 

Lúcia Tanzi 81 Exterior 14 

Juliania França  Ñ. INF. Ñ. INF. 01 

Leda Mariza  Ñ. INF. Sudeste - RJ 06 

Marta Flores  Ñ. INF. Sudeste - RJ 07 



 

 

106

5.2 PROTOCOLO DE ANÁLISE 

 Apresentamos aqui os focos de nossa análise das narrativas tendo em vista a 

construção de sentidos nos depoimentos das consultoras da Memória das Comunidades 

Natura. Nossa investigação concentrou-se em dois aspectos: na materialidade da linguagem e 

no tocante às representações, figurativizações e tematizações que surgem no discurso, a fim 

de percebermos a constituição do ethos no discurso e a evolução das narrativas das 

consultoras. 

 

1. Materialidade da linguagem 

 

a) Temas e figuras 

A partir dos ensinamentos de Fiorin (2003), as figuras correspondem àquilo que tem 

existência física no mundo material, ao passo que os temas se relacionam a abstrações, como 

sentimentos e emoções, por exemplo. Por meio da identificação dessas categorias, 

percebemos como se dá a construção dos temas a partir das figuras. 

b) Ditos e não-ditos 

Os ditos estão contidos expressamente nos enunciados; já os não-ditos se relacionam 

com os silêncios significativos. O que não é dito também é gerador de sentidos e precisa ser 

interpretado como tal. 

c) Pressupostos e subentendidos 

Embora ambas as categorias constituam implícitos, a diferença entre elas é que os 

pressupostos apresentam-se evidentes no enunciado, enquanto os subentendidos necessitam 

de uma contextualização para apreensão do seu sentido.  

d) Estratégia de uso das vozes 

Concentramo-nos, principalmente, na observação do uso do discurso relatado, que se 

constitui evidência da heterogeneidade mostrada. Por meio do uso das aspas e do discurso 

direto na fala das consultoras, verificamos um objetivo de demarcar limites entre a sua 

posição e outra fala que é apresentada ao seu discurso. Nesse caso, há uma tentativa de 

construção de si mesmo a partir da diferença com o outro. 

e) Interdiscursividade 

A interdiscursividade está associada à circulação de discursos sociais, de tal forma 

que nenhum sujeito é autor absoluto do seu discurso. Há sempre reelaborações e 
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incorporações da fala de outros, em um constante movimento e penetração de discursos 

anteriores na nossa fala.  

f) Intertextualidade 

A intertextualidade corresponde à citação de fragmentos específicos advindos de 

discursos exteriores ao sujeito. 

 

2. Observações referentes às representações, figurativização e tematização 

 

a) Expressões da subjetividade e trajetória pessoal 

Averiguamos o sentido da identidade pessoal a partir da narrativa, atentando, por 

exemplo, aos papéis sociais mais enfatizados e à construção da sua imagem como indivíduo. 

b) Relações com o discurso corporativo/publicitário 

A aproximação e o afastamento do discurso publicitário são identificados tendo em 

vista a ocorrência de intertextos e interdiscursos, buscando perceber como o discurso 

corporativo surge no discurso das consultoras, gerando um sentido de real buscado pela 

marca. 

c) Significado do trabalho: apropriações, prescrições e performatividade 

Atentamos para a forma como as consultoras referem-se ao trabalho e ao papel da 

atividade profissional. Percebemos como elas apresentam discursos prescritivos, em que 

trazem normas de comportamento para as novas consultoras, ao tempo em que exaltam a 

performance como valor que contribui para a construção de si. 

d) Significados do consumo: individuações, generalizações, marcações na 

narrativa pessoal, beleza 

Considerando o consumo como classificador, apontamos sua relação com a 

obrigação da beleza e a realização pessoal, atrelado também à conquista de bens materiais que 

oferecem, simbolicamente, a distinção. 

e) Significados da comunidade: marcas de pertencimento e distanciamento 

A partir da discussão teórica acerca do sentido de comunidade, identificamos a 

existência das ideias de “acolhimento”, “carinho” e “apoio”, procurando ratificar o significado 

do termo presente no título Memória das Comunidades Natura. 

 

3. Relação entre texto e imagem: complementaridade, “negociação” e contraposição 

Ao percebermos as imagens com a função de ancoragem das narrativas, 

investigamos o sentido de concordância ou negação do que traz o enunciado. Procedemos a 
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uma análise comparativa entre as fotos e narrativas, observando o sentido do todo e as 

dissonâncias de cada narrativa separadamente. 

5.3 ANÁLISE DAS NARRATIVAS SELECIONADAS35 

Análise 1: Matilde Selmini Camilo dos Santos 

Consultora Natura desde 1994, a paulistana Matilde tem 53 anos e sua narrativa é 

marcada pela ênfase no trabalho. Conta que começou a trabalhar muito jovem e só deixou o 

emprego para casar, por exigência do marido. Mas sua vida profissional foi retomada quando 

o esposo adoeceu e ela se transformou em consultora Natura a fim de ajudar na sobrevivência 

da família. 

Onze fotos ilustram a sua galeria de imagens, sendo a primeira de uma competição 

esportiva; oito de eventos Natura; uma da sua primeira carteira de identidade e a última 

produzida no dia da gravação do depoimento. A grande quantidade de fotos ligadas à empresa 

já demonstra a expressividade do trabalho nessa “história de vida”. Sua narrativa se destaca 

pelos relatos pormenorizados a respeito do trabalho como consultora. Quanto à vida pessoal, 

apesar de narrar fatos sobre infância e família, chama atenção a falta de detalhes sobre a morte 

de um filho e do marido, situações bastante traumáticas cujos pormenores estão ocultos. 

No tocante à vida profissional, ao se referir ao primeiro emprego, as figuras que 

surgem transmitem o contexto de aprendizado inicial e dificuldades: “loja”, “meio salário”, 

“emprego”, “balconista”, “ônibus”, “pagamento”, “dinheiro” e “mercadorias”. O esforço para 

o bom desempenho da função resulta em autoconfiança e realização por ter conseguido 

“aprender sozinha a trabalhar”, deixando subentendida a competitividade do ambiente de 

trabalho, pelo fato de não conseguir ajuda diante das dificuldades iniciais. 

Mesmo recebendo salário superior ao marido, a partir do casamento ela abandona o 

emprego para se dedicar exclusivamente à família. Para narrar a situação, Matilde apresenta a 

fala do esposo, demarcando as fronteiras entre as opiniões: “Para você ter uma idéia, eu nem 

fiz aviso prévio, porque assim que eu me casei meu marido me tirou. ‘Você não vai trabalhar 

mais, você não precisa trabalhar mais’”. Podemos perceber aqui a formação ideológica de 

uma sociedade patriarcal, em que a figura masculina é dominante e, por isso, a partir do 
                                                 
35 Preservamos as narrativas da forma exata em que são apresentadas no museu, inclusive com as marcações 

identificadas com “[ ]”, que correspondem às inserções realizadas pelo museu, no processo de edição dos 
depoimentos. 
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casamento, a mulher deve se dedicar a casa, aos filhos e ao marido, sendo dever deste 

promover o sustento da família. Essa estratégia de uso do discurso direto, entre aspas, revela a 

heterogeneidade no discurso, já que por meio da fala do marido, a consultora marca sua 

posição e busca se construir por meio da diferença, da alteridade, como se não concordasse 

com a posição marital.  

Apesar do discurso de louvação ao trabalho feminino (mais adiante ela diz que ficar 

em casa sem trabalhar corresponderia a “perder o rumo da vida, o rumo do mundo”), 

verificamos que a consultora deixa-se conduzir pela vontade do esposo, numa formação 

ideológica marcada pela submissão do feminino ao masculino, pois ela aceita a condição de 

permanecer em casa deixando para trás o trabalho na loja. O casamento é o grande eixo 

definidor do aspecto profissional de Matilde: tanto para abandonar o trabalho como para 

retornar a ele, na impossibilidade de o marido trabalhar devido à doença. Podemos interpretar 

que o marido decide a situação profissional da esposa – primeiro por vontade, quando vão 

casar; e depois por necessidade, quando a renda de Matilde torna-se indispensável diante das 

despesas, como ela comenta: 

Tinha que arrumar alguma coisa em que pudesse tomar conta das crianças, 
da casa, e que ganhasse um dinheiro. E foi aí que minha irmã me indicou, ela 
falou: “Se eu fosse você, eu ia vender Natura: você tem conhecimento muito 
grande, você tem amizades; você faz academia, você pode começar vender 
na academia”. 

Nesse segundo momento, a figura “dinheiro” surge como recorrente para justificar a 

decisão de trabalhar. Torna-se, então, consultora em 1994 e conta com entusiasmo a 

superação de chegar à primeira reunião da empresa, quando precisou aprender a andar de 

metrô. 

Foi a primeira vez que andei de metrô na minha vida! Me lembro disso: não 
sabia nem pegar o metrô, aprendi com a Natura, foi muito dez. [...] Com a 
Natura aprendi a andar de metrô, pagar meu carnê de INSS – que eu fui lá, 
fiz minha inscrição, tirei o meu CPF. Eu usava o do marido. Eu aprendi com 
a Natura tudo isso: a caminhar sozinha, a crescer, a ser outra pessoa. 

Esse é um indício da influência das condições de produção na construção narrativa: a 

presença da Natura é o ponto de partida para a reconstrução da “história de vida”, demandada 

por essa relação entre consultora, empresa e produtos. A vida passa a ser marcada por essa 

presença; atribuir à Natura o aprendizado de tomar um transporte público e se tornar “outra 

pessoa” revela esse transbordamento do lugar reservado à empresa na existência 

narrativizada, simulando uma transformação só possível a partir da atividade profissional 

nessa corporação, que se torna salvadora e apresenta uma nova visão de mundo para quem 

tem o privilégio de fazer parte dela.  
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De fato, estando num ambiente da Natura, tudo adquire novos significados, pois a 

empresa passa a desempenhar o papel de permitir a autorrealização da consultora, surgindo 

assim como redentora de uma trajetória de vida condenada a difíceis condições de 

subsistência (principalmente com a doença do esposo) e à exclusão social – o fato de não 

possuir nem mesmo CPF próprio ilustra bem a condição de “inexistência” no mundo real. 

Associar sua “existência” à Natura comprova a transformação que a empresa proporciona 

para a consultora, que passa a “caminhar sozinha”, “crescer”, “ser outra pessoa”. 

A partir do ingresso na empresa, “casa”, “telefone”, “reunião”, “desfiles”, “lanches”, 

“perfume”, “música”, “refeição” e “pedidos” figuram na narrativa, trazendo os temas 

“acolhimento”, “beleza”, “paixão” e “bondade”, e criando uma atmosfera mágica de 

encantamento, na qual emana o tema da felicidade associada ao trabalho. Ao se referir à 

primeira reunião, podemos perceber o tom de deslumbramento da consultora em fazer parte 

daquele cenário: 

A entrada, o salão... Um salão muito bonito, com aquelas poltronas bem 
aconchegantes. Depois teve um lanche numa sala de refeição muito bonita, 
uma mesa muito linda, bem posta, bem arrumada. O perfume do lugar? 
Erva-doce puro! E a música... Aquela música da Natura me conquistou. Até 
hoje, quando eu entro num lugar que toca, me arrepio toda, meu coração 
vem aqui em cima.  

Além da fascinação por parte da consultora, também percebemos aqui o sentido de 

comunidade pretendido pelo espaço. Esse significado também pode ser percebido quando ela 

se refere à promotora, utilizando sempre a expressão “pessoa linda” que a ajudou muito nos 

momentos difíceis, marcando, assim, o distanciamento entre esse acolhimento e a sensação de 

abandono na loja em que trabalhou quando jovem, na qual teve que “aprender sozinha a 

trabalhar”. O vínculo e o sentido de pertencimento também são reforçados ao falar sobre os 

eventos, bem como ao tratar da relação com os clientes: “amiga”, “paizão”, “amigos” são 

figuras que proporcionam uma percepção da atmosfera de lar e carinho, aproximando-se do 

conceito “baumaniano” de comunidade, bem como do sentido de “casa” na análise de 

DaMatta (1986). A consultora sente-se acolhida e orgulhosa por fazer parte dessa empresa 

que, para ela, é uma verdadeira família e se preocupa com os funcionários. A ideia de 

construção de mundo melhor também surge a partir das seguintes figuras: “creche”, 

“exercício”, “restaurante”. 

No entanto, a total fraternidade não existe, visto que ela revela a competição e o 

desejo de ser melhor que as outras consultoras, destacando-se por meio de vendas e conquista 

de prêmios: “Vocês não imaginam a decepção que é não receber um troféu daquele. Eu fiquei 

em quarto lugar de vendas, eu quis morrer, porque eu não consegui o meu troféu”. A 
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dramaticidade hiperbólica em “quis morrer” e a presença do artigo possessivo “meu” nesse 

último trecho indica a certeza da conquista o prêmio e a importância desse reconhecimento 

simbólico, que se torna confirmação do seu poder de consultora e aprovação pública da sua 

conduta profissional. O fiador que se manifesta na enunciação é competitivo e tem como foco 

reconquistar o destaque no ranking de vendas: 

Então, o que eu almejo para o futuro é meu primeiro lugar de volta. Se Deus 
quiser, eu vou conseguir comprar meu apartamento na praia [...] Terminar de 
pagar meu carro e comprar um carro novo, que eu já estou com várias idéias 
aí.  

Além da reconquista do topo de vendas, o carro novo e o apartamento na praia 

simbolizam o sucesso. A vontade de substituir o automóvel assim que concluir o pagamento 

do que já possui reforça a ideia da obsolescência dos bens, em que sempre se busca adquirir 

um bem mais moderno, como símbolo de distinção e poder. Esse desejo é incentivado pela 

“sociedade de consumidores” (BAUMAN, 2008), cuja característica fundamental é o 

movimento representado pelo contínuo ciclo “compre, desfrute, jogue fora” (BAUMAN, 

2008), ao promover a novidade e desprezar o passado, buscando novos começos e mudando 

de identidade por meio da autocriação associada ao consumo de bens. Nessa “festa à fantasia” 

(SLATER, 2002, p.38), as identidades são utilizadas e depois trocadas rapidamente. É o que 

nos parece diante das palavras de Matilde, que, antes mesmo de terminar de pagar o carro, já 

pensa em trocar o modelo. Dessa forma, a função classificatória do consumo fica evidente 

nesse trecho. 

Para alcançar tudo isso, o seu potencial como consultora que se reinventa diante das 

necessidades e dos empecilhos é sempre destacado, a partir da ênfase em “persistência”, 

“luta”, “dificuldade”, “garra”, “vontade”, “vitória”, “reconhecimento”, temas que aparecem 

com grande frequência, como no seguinte trecho: 

Você tem que persistir, ser uma pessoa agradável, ir à luta, não desanimar de 
jeito nenhum! Tem retorno sim, e o retorno é muito bom, é só você trabalhar 
direitinho que você consegue. [...] [Tenho] muita persistência [no meu 
trabalho]. Eu acho muito importante crescer, [adquirir] conhecimento. 

Assim, à medida que a vida impunha desafios pessoais, ela conta como vai se 

adaptando, em clara demonstração de resiliência e evocação de seu poder como profissional 

dedicada ou empresária da própria trajetória, num momento em que a performance é tida 

como caminho para o sucesso e obrigação de cada indivíduo (EHRENBERG, 2010). Exemplo 

disso é a transformação do carro da família em uma “mini-loja” para vender no 

estacionamento do hospital onde o pai permanece internado por algum tempo. O automóvel é 

ressignificado como ponto de vendas, enfatizando a criatividade como fundamental para o 
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sucesso, de forma que podemos vislumbrar a questão do empreendedorismo, como trata 

Ehrenberg (2010), para quem a nova concepção da eficácia associa um modelo 

ultraconcorrencial e um modelo de realização pessoal. É emblemático o uso do veículo como 

local de venda de Matilde: a mobilidade oferecida, facilitando o transporte dela e dos produtos 

nos trajetos entre casa, hospital e clube, revela o teor de movimento característico da rua, na 

concepção de DaMatta (1986). 

Além disso, em diversos trechos, a consultora reforça a sua “vendabilidade” 

(BAUMAN, 2008) ao enfatizar atributos positivos do seu desempenho e prescrever modelos 

de comportamento tidos como ideais pela empresa, colocando-se como modelo de consultora 

bem-sucedida que emite um “discurso competente” (CHAUÍ, 2007), por ser campeã de 

vendas e, por isso, autorizada a falar pela empresa nesse ambiente virtual de comunidade, 

determinando guias de conduta profissional:  

Hoje eu não precisaria fazer mais isso, mas eu sobrevivi seis anos 
exclusivamente da Natura [...]. Então é só você ter uma base, trabalhar 
direitinho, não desperdiçar [...] e ir à luta, que você consegue. [...] Quer 
dizer, só depende de você e de como você faz. 

A afirmação “só depende de você e de como você faz” retoma o tema da “mitologia 

da autorrealização” (EHRENBERG, 2010) ou da “ode à superação” (FREIRE FILHO, 2011), 

em que cada pessoa se torna plenamente responsável pelo seu sucesso ou insucesso. Como 

adverte este autor, nessa era de culto à performance e de obrigação da felicidade, as 

limitações pessoais tornam-se as únicas barreiras para o autodesenvolvimento, de tal forma 

que a iniciativa pessoal faz com que o sucesso se torne acessível a todos. 

Ela afirma que o prazer em trabalhar para a Natura é tamanho, a ponto de continuar 

na atividade mesmo não sendo necessário, de forma que vislumbramos aqui um nítido 

deslocamento na maneira de encarar o trabalho: no início do depoimento, trabalho está 

associado à sobrevivência, necessidade e dificuldade. Em suas palavras, “ninguém trabalhava 

por esporte”. Porém, com a atividade de consultoria Natura, o trabalho ganha novo patamar, 

sendo encarado como oportunidade de desenvolvimento pessoal e sucesso.  

Os ditos recorrentes – “perseverança”, “batalha”, “sucesso” – encobrem não-ditos a 

respeito de características não tão louváveis por parte da consultora e também da empresa. 

Não surgem reclamações dirigidas à companhia no seu depoimento, exceto, sutilmente, a 

retirada de linha de produtos que faziam sucesso e o alto valor das mercadorias. Mas, para ela, 

tudo pode ser resolvido a partir do empenho, disposição e atitude perseverante da consultora 

no intuito de vender muito e prosperar. Manifesta-se aqui o discurso motivacional 

corporativo, que poderia ser comparado ao que encontramos na Revista Consultoria Natura a 
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que nos referimos no item 2.4, cujos títulos das seções são bastante elucidativos quanto ao 

objetivo da publicação, dirigida ao seu corpo de consultoras: “Aproveite para lucrar ainda 

mais!”, “Divulguem esses produtos e boas vendas”, “Você sabe, você vende”, “Para lucrar 

neste ciclo”, etc. 

Vemos, assim, que Matilde reverbera o discurso da corporação, com tom enfático, 

imperativo, quase obsessivo, acerca da disciplina e da atitude pessoal para conquistar o 

sucesso, o que é ratificado ainda na representação das imagens. A consultoria corresponde à 

maioria das fotos, pois são oito imagens (dentre um total de 11 fotos) que representam o seu 

aspecto profissional, o que corresponde a mais de 70% das imagens. Esse número é bastante 

significativo do papel da Natura na vida da consultora e serve de ancoragem ao texto ao 

reforçar o papel do trabalho; para além disso, amplifica a relevância da atividade de 

consultoria nessa comunidade criada pela empresa. Podemos interpretar que Matilde 

transforma-se em uma competente difusora da marca para outras consultoras, uma vez que, 

apesar dos dramas pessoais, sua trajetória profissional é marcada pela perseverança e pelo 

sucesso, tanto nas fotos quanto na sua narrativa. 

Ela posa com colegas consultores, gerentes e com o fundador da Natura (fig.18), em 

evento no qual recebe troféu. Seu destaque como consultora é evidente nas imagens: o 

sucesso alcançado a partir da garra e da perseverança, narrado em detalhes e em tom vibrante, 

é reiterado pela felicidade tornada visível através dos sorrisos que representam a vitória, o 

orgulho pelas conquistas. 

Figura 17.  Figura 18. 

 

 

 

Matilde Selmini em sua primeira participação em 
corridas – Circuito de Corridas Coorpore, em 

agosto de 2000. O esporte faz parte do cotidiano de 
Matilde.36 

 Ao lado do sr Luiz Seabra durante a festa em 
que recebeu Troféu de primeiro lugar em vendas 

do setor, em 2000. 
 

                                                 
36 A partir daqui, mantivemos as legendas originais da Memória das Comunidades Natura, já que as fotos fazem 

parte das narrativas das consultoras identificadas. 
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Apresentar uma foto participando de uma maratona (fig.17) vai ao encontro do 

espírito do tempo, em que a prática de esporte e as ideias de competitividade e superação são 

positivamente avaliadas, significando cuidado consigo mesmo, tanto da psique, quanto da boa 

forma, como salienta Ehrenberg (2010). Nesse sentido, Freire Filho (2011) aponta o esporte 

como “generalizado paradigma existencial” da sociedade. Mais que isso, a legenda também 

ratifica o valor que Matilde confere ao esporte, fazendo dele um hábito que se coaduna à 

necessidade de se cuidar (“O esporte faz parte do cotidiano de Matilde”), para vender os 

produtos de beleza, como ela aponta no depoimento: 

“Poxa, como é que eu vou vender beleza sendo uma pessoa totalmente 
estragada, relaxada?” Aí eu comecei a me cuidar. [...] Quando eu vejo 
aquelas mulheres irem de qualquer jeito [no encontro], eu falo: “Gente, não 
pode ser assim” [...] Eu acho que a gente tem que se gostar. Como é que 
você vai gostar de mim se eu não me gostar? 

Além disso, Matilde traz o slogan “bem estar bem” na sua narrativa, aproximando-se 

de forma bastante nítida do discurso corporativo/publicitário da Natura ao falar da beleza 

interior: “Ser uma pessoa extremamente carinhosa, atenciosa, paciente, respeitar as pessoas, 

eu acho que beleza é tudo isso. Se cuidar, se gostar – você tem que começar por você, gostar 

de você, saber olhar para você”. Percebemos aqui a ocorrência do interdiscurso da empresa, 

pois a razão de ser descrita no site (ver fig.6 no item 2.4) é “criar e comercializar produtos e 

serviços que promovam o Bem-Estar/Estar Bem”, sendo o bem-estar “a relação harmoniosa, 

agradável, do indivíduo consigo mesmo, com seu corpo” e o Estar Bem “a relação empática, 

bem-sucedida, prazerosa, do indivíduo com o outro, com a natureza da qual faz parte e com o 

todo”.37 Ela ressalta a importância da beleza interior, mas é sobretudo a beleza física que é 

valorizada na sua narrativa, como se percebe nas seguintes figuras: “sinal”, “tratamento”, 

“mão”, “dermatologista”, “esporte”, “caminhada”, “alimentação”, “academia” e “cuidado”. 

Em um momento em que a juventude e beleza são imperativos, estar bem e usar todos os 

artifícios para parecer jovem são geradores de inclusão social, principalmente para quem 

vende produtos de beleza.  

Quanto à trajetória pessoal da consultora, o que mais chama atenção é a ausência – 

tanto na narrativa verbal, como no conjunto das fotografias – dos filhos e do marido. Embora 

aborde certos assuntos com uma vasta riqueza de detalhes, Matilde não conta como o esposo 

morreu e nem qual a doença do filho que o levou ao falecimento – um fato bastante 

traumático na vida de qualquer mãe que se torna um não-dito nesse espaço.  

Não comentar sobre esses eventos em um relato que recorre ao tom memorialista e se 

                                                 
37 Site da Natura. Disponível em: <www.natura.net>. Acesso em 14 jun. 2011. 
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propõe a resgatar a trajetória é bastante revelador. Trata-se de uma espécie de interdito desse 

discurso de caráter negativo, que seria contraponto à euforia associada ao discurso da 

autodeterminação. Sugerir tristeza ou fraquezas se mostraria contraproducente a essa cultura 

do desempenho, em que a determinação deve superar os obstáculos. Mas precisamos lembrar 

que uma história de vida é constituída por experiências e aprendizados, felicidades e tristezas, 

e se esse seria, em tese, o propósito da comunidade, não haveria por que omitir tragédias que 

assolam a vida da depoente. O silêncio sobre as tristezas da vida se contrapõe à descrição 

detalhada da infância, adolescência e início do casamento, além dos momentos da atividade 

Natura, que são ricos em pormenores, permeados por diálogos e lembranças remotas. Dessa 

forma, o lugar de onde fala, a Comunidade Natura, pode ter sido interpretado como espaço 

não apropriado para narrar tristezas, onde seria conveniente apenas falar das alegrias e 

conquistas, pois na era da performance e da responsabilidade de cada um pelo seu futuro e 

suas realizações, não há lugar para fraquezas humanas e adversidades, que se contrapõem à 

obrigação da felicidade, que ela demonstra no depoimento a partir da necessidade de estar 

sempre otimista e focada no crescimento pessoal: “levante com esse pensamento que eu quero 

ver você não vencer, não ser uma pessoa bonita, uma pessoa alegre e não fazer de tudo na sua 

vida. Este é o meu sistema de vida”. 

Também nas fotos, o não-dito é bastante significativo. Há apenas uma imagem que 

faz referência ao esposo (fig.19), cuja legenda diz: “O companheiro era acima de tudo um 

amigo e ela gosta de lembrar que ele a acompanhou nesse dia”. Não há imagem dos filhos, 

nem do que faleceu nem dos vivos; não há nenhuma referência sobre sua vida pessoal nas 

fotos – tão somente a competição esportiva (fig.17), a foto na carteira de identidade (fig.19) e 

a imagem produzida no dia da gravação do depoimento (fig.20).  

Figura 19. Figura 20. 

  
Matilde em uma foto da sua primeira identidade, 

aos 22 anos. O companheiro era acima de tudo um 
amigo e ela gosta de lembrar que ele a 

acompanhou nesse dia. 

Matilde no Estúdio Laramara durante a gravação da 
entrevista para o Projeto Memória das Comunidades 

Natura. 
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Assim, a vida pessoal é colocada, em grande parte, nos não-ditos, e a atuação 

profissional é o foco da sua narrativa. O trabalho é bastante significativo ou, melhor dizendo, 

o trabalho é relevante ali, naquele espaço Natura, já que é contraditória a apresentação da 

questão profissional com tamanha importância e, ao mesmo tempo, a condução desse aspecto 

pelo marido. Os não-ditos relacionados a falecimento do esposo e filho nos fazem interpretar 

a relevância atribuída à sua competência profissional, em que não há lugar para fraquezas, 

mas tão somente para o bom desempenho como caminho para o sucesso. Ou seja, a imagem 

que ela mostra na Comunidade Natura corresponde à performance ajustada a essa cultura 

corporativa, que estimula o “bem estar bem”, o autocuidado e o desempenho.  Há uma forte 

relação de complementaridade entre fotos e texto: a ênfase do trabalho narrada também está 

presente na grande quantidade de imagens; bem como a omissão de fatos relacionados à 

família, que também é percebida na (falta de) ancoragem visual.  

Dessa forma, podemos perceber a preponderância das seguintes tematizações: 

trabalho associado à dedicação e realização; trajetória de vida subserviente ao esposo e 

dedicação à família; consumo associado à conquista e identidade; sentido de comunidade 

bastante presente; e associação do sucesso com a performance. Isso se dá pela incorporação 

de vários ethé que se alternam na narrativa. No tocante à subjetividade, o ethos determinado e 

profissional parece ofuscar o ethos melancólico, omitido pelos não-ditos acerca dos 

sofrimentos. Quanto ao significado do trabalho, emana um ethos entusiasmado, às vezes até 

eufórico, que pode ser percebido, por exemplo, na descrição da primeira reunião e por meio 

da mudança que a Natura representou na sua vida. Nas suas atividades de consultoria, há um 

tom profissional e fortemente competitivo, que dá lugar a um ethos orgulhoso de si, que 

pratica esportes, cuida da aparência e se realiza a partir do consumo. 

Análise 2: Kátia Aguiar 

Kátia nasceu em Campinas e tem pouco mais de 30 anos, o que não podemos afirmar 

com exatidão, já que não consta indicação de ano de nascimento, mas apenas referências no 

seu relato. Casou logo depois de concluir o segundo grau e tem três filhos. Acalentava o 

sonho de fazer faculdade de educação física e ter uma escola de dança, mas não chegou a 

cursar ensino superior. Trabalhou como telefonista, cujo primeiro emprego surgiu aos 15 

anos, e atendente de telemarketing.  

No seu depoimento, informa que é consultora Natura há apenas três meses, embora a 

relação com a empresa venha de longa data, pois usou todo o primeiro salário com produtos 
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Natura e apenas o preço elevado das mercadorias a impedia de consumir mais. Além disso, a 

mãe e o tio trabalharam na corporação e ajudaram a criar um imaginário em torno da marca, 

como exemplo de “empresa que valoriza a vida e o planeta”. 

Seu relato é bastante sucinto, quando comparado a narrativas de outras consultoras, e 

ancorado somente por uma imagem, com legenda genérica: família e amigos. Na foto (fig.21), 

ela está com vestido decotado nas costas, bem penteada e maquiada, pronta para alguma festa 

mais sofisticada.  

 

Figura 21. 

 
Família e amigos 

 

A importância do papel da família é preponderante no seu discurso. Nas recordações 

sobre infância, surgem as figuras “família”, “brincadeiras”, “chuva”, “barquinhos” etc., 

buscando enfatizar a ideia de uma infância feliz com um ethos alegre.  

Reprovada no vestibular, passa a trabalhar com telemarketing coletando doações para 

um centro infantil. Com tom acolhedor, maternal, conta que gosta muito de ajudar as pessoas 

e destaca seu papel de mãe como prioridade, ao dizer que “quando nosso primeiro filho [...] 

nasceu [...] sabia que meu lugar, a partir de então, era junto a ele, como mãe”. A relevância 

atribuída à função materna parece justificar o abandono do seu trabalho, que fica 

subentendido na narrativa, como se fosse algo “natural” a se esperar da mulher, cujo papel de 

mãe seria o mais importante. O terceiro filho nasce com problemas de saúde e permanece, por 

alguns dias, na U.T.I., situação que ela relata alternando o tom sofrido ao acompanhar tantos 

bebês com problemas no hospital com o ethos acolhedor: o filho veio para “encher nossa vida 

de paz e alegria” e “crescemos enquanto pais”. 

Acerca da sua idade, trata-se de um não-dito bastante revelador: ela informa as 

idades do pai e da mãe logo no início, e não informa a própria, deixando subentendida mais 

adiante: “Percebi que estava para completar 31 anos, que o tempo fatalmente começaria a 
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fazer mais efeito em minha vida e que eu estava simplesmente parada nele, deixando ele me 

levar”. Essa parte final assemelha-se a um trecho da música “Deixa a vida me levar”, podendo 

ser considerada um marca intertextual da música de Zeca Pagodinho38. Na letra da música, 

percebemos um ethos tranquilo, porém apático, que remete à sua fala na situação da doença 

do filho: “Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. [...] Só posso levantar as mãos pro 

céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu”.  No entanto, ser grato pelo que 

acontece e se colocar como alguém que espera pelas oportunidades (ideia geral da canção) é, 

nesse momento do discurso de Kátia, considerado negativo. “Deixar o tempo levar” é visto 

como contrário à cultura que prega o “controle” dos sinais do tempo na aparência por meio de 

atividade física, alimentação equilibrada e utilização de cosméticos. E essa preocupação com 

a passagem do tempo é ratificada quando ela não revela a idade, talvez buscando ocultar algo 

que a incomoda, como uma possível “crise dos trinta”. Traz à tona o discurso sobre a 

valorização da beleza e da juventude na contemporaneidade. A obrigação de se cuidar surge 

como recurso para parecer jovem, exigindo uma atitude de retardar os sinais. Nesse momento 

em que a administração da própria vida ganha contornos de “gestão de negócios”, conquistar 

o melhor desempenho passa a ser imperativo também no tocante ao autocuidado: o corpo 

deve ser moldado, pois não estar de acordo com o “corpo perfeito” propagado pela mídia 

transforma-se em “falha de caráter” (COELHO, 2003), exigindo mudanças drásticas na 

condução dos hábitos. 

Na narrativa de Kátia, ela não recorre ao discurso de outros em nenhum momento: 

assume todas as falas e utiliza sempre a primeira pessoa do singular, inclusive ao admitir 

momentos difíceis na vida: “Passei recentemente por uma crise de depressão e me sentia num 

poço sem fundo, caindo, caindo, caindo...”. Admitir estar deprimida numa sociedade que 

exalta a felicidade como imperativo (FREIRE FILHO, 2010; LIPOVETSKY, 2007) 

consistiria numa exclusão da sociedade. E a “saída” para esse mal que a aflige, e assim a 

busca por pertencimento social, emerge na forma de mercadorias, que também contribuem 

para a “adequação” do seu corpo ao que é tido como modelo. Após analisar uma revista da 

Natura de uma vizinha, ela diz ter despertado:  

Ao ler sobre a linha Chronos tive um "click". [...] Pedi então para a minha 
vizinha um Chronos e um sabonete esfoliante de maracujá. Ao receber meus 
produtos entrei num banho que transformou a minha vida. Redescobri que 
sou bela, sou mãe, sou esposa, e, acima de tudo, mulher. 

                                                 
38 Cantor e compositor brasileiro, considerado um grande nome do gênero samba e pagode, que começou sua 

carreira nas rodas de samba na periferia do Rio de Janeiro. 
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Os produtos Natura ganham uma dimensão simbólica muito forte nesse trecho: o 

banho com o sabonete de maracujá é considerado transformador da trajetória de Kátia; o 

creme antiidade a desperta para os efeitos do tempo. Em tom entusiasmado, a consultora 

associa o banho ao momento de superação da depressão (“transformou minha vida”), 

deixando para trás um estado de gratidão e apatia para assumir a sua vida e seus papéis, com 

atitude e foco no seu desempenho. Tudo isso a partir do banho, que ela identifica como um 

despertar, como um momento chave na sua história, no qual a mercadoria ganha um poder de 

salvação. 

Redescobrir suas funções sociais (“mãe”, “esposa”, “mulher”) e seu pertencimento à 

sociedade que exige o belo torna-se possível com o consumo dos produtos, antes mesmo de se 

tornar consultora. Vemos, dessa maneira, que o consumo primordial é o simbólico: o cheiro 

dos produtos, evidenciado ao narrar o uso do primeiro salário conquistado; o “conceito de 

uma empresa que valoriza a vida e o planeta”, transmitido pelo tio e pela mãe que 

trabalhavam na corporação; e, principalmente, a transformação. Sobre esta, conta que, a partir 

do banho, despertou para esquecer os problemas do passado e encarar as potencialidades do 

futuro, como consultora da empresa que ela idealizou, como revela o trecho abaixo: 

Depois de acordar para vida entrei em contato com a Natura por e-mail. Dias 
depois recebi a visita da promotora Ozane Lemos, um sorriso meigo, uma 
voz tranqüila e uma força e segurança determinante, que me deram toda a 
tranqüilidade de que a Natura era mesmo a empresa que eu idealizei. Passei, 
então, a conhecer a verdadeira Natura e vejo que é muito mais do que eu 
imagino. 

A idealização chega a tal ponto que ela se define a partir da presença da Natura na 

vida, em uma metáfora do nascimento de Cristo: “Posso me descrever como Kátia A.N. (antes 

Natura) e P.N. (pós-Natura).” Essa referência ao antes e depois, como se usa principalmente 

para marcar o tempo antes e depois de Cristo, nos revela o forte conteúdo de salvação que a 

empresa representa para ela. Há um caráter sagrado, de culto e crença, um sentido de 

religiosidade associado à Natura. A ressignificação do banho é bastante emblemática: pureza, 

limpeza, deixando tristezas, fracassos e desânimos no passado. O banho, e a redenção que ele 

provoca em Kátia, pode ser comparado ao batismo, considerado o sacramento inicial que 

perdoa os pecados, produz a regeneração e a incorporação à vida cristã. Cristo começa sua 

vida pública depois ser batizado por São João Batista no Rio Jordão, submetendo-se 

voluntariamente a este sacramento destinado aos pecadores, para “cumprir toda a justiça”: “E, 

sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de 

Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é 

o meu Filho amado, em quem me comprazo” (BÍBLIA SAGRADA, Mt, 3, 16-17). 
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O arrependimento, a remissão dos pecados e o despertar marcam o início de uma 

nova fase a partir do batismo. É o momento da transformação da vida de Kátia, que passa 

agora a ser feliz e realizada, cuidando de si e investindo na sua carreira – eis aqui o tripé da 

contemporaneidade, como observado no item 4.3.1. A partir do banho, ela passa a pertencer, 

tanto à empresa (decide tornar-se consultora “depois de acordar para a vida”), quanto à 

sociedade, com a “redescoberta” dos seus papéis sociais. O batismo acarreta também o 

acolhimento do “Filho amado” que ela se torna ao ser incorporada como consumidora e 

consultora, de forma que podemos perceber um sentido de comunidade mais amplo, além do 

que o percebido ao se referir à promotora com os temas “força”, “segurança” e 

“tranquilidade”. 

Depois de relatar a tristeza da depressão, Kátia vê a Natura como responsável pela 

superação; nessa fase surgem os temas “amor”, “felicidade”, “elogios” e “confiança”. A 

recorrência ao poder do sorriso tende a enfatizar o poder da Natura: “Deixei a depressão, só 

recebo elogios e sorrisos”. Além disso, a ideia do autogerenciamento da vida emerge ao se 

referir à confiança, à persistência e à batalha: “Estou no caminho certo”, “nunca se 

acomodar”, “Acreditar no que se faz é essencial”, “oportunidades estão aí para serem 

aproveitadas” são palavras de ordem que apresentam um discurso “prescritivo”, na medida em 

que aponta a sua receita do sucesso, evocando a “mitologia da autorrealização” 

(EHRENBERG, 2010) ou a “ode à superação” (FREIRE FILHO, 2011). Em suas palavras, o 

sucesso está associado ao otimismo, simpatia e superação de desafios.  

Quando o tempo não conta... Um dia sem sorrir, uma hora sem amar, um 
minuto sem viver intensamente as belezas da vida é talvez o tempo 
necessário para se perder no infinito. Minha vida com Natura tem apenas 3 
meses, descobri que dar é melhor que receber. Colocar a beleza e o perfume 
da vida em alguém é inexplicavelmente gratificante. 

Verificamos aqui a transformação do seu discurso em relação ao início da narrativa 

em que o tempo era motivo de preocupação. Nesse segundo momento, atuante como 

consultora e empreendendo esforços para melhorar seu desempenho, cuidar do corpo e ser 

feliz, emana um ethos poético e apaixonado, que valoriza os sentimentos e o acolhimento. 

Com três meses na corporação, seu discurso se mostra estratégico na busca de construir uma 

imagem de profissional motivada e confiante, que sonha em “ver um mundo de pessoas mais 

seguras de si” e exalta a marca: “se existe algo que me faz a cada dia e a cada contato com um 

cliente ter a certeza de que estou no caminho certo é o nome e o conceito Natura”. 

A foto que ancora o seu depoimento ratifica a preocupação com a beleza: ela está 

bem arrumada, e é com essa imagem que gostaria de se associar. No entanto apesar do seu 
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discurso revelar, em tom arrebatado, um forte sentido de autoestima (“Quanto à beleza, me 

sinto bela quando estou sorrindo e sorrio quando me amo e por me amar cuido de mim como 

cuido de tudo que amo”), parece contraditória a ausência de outras fotos da consultora, 

principalmente de foto atual, geralmente produzida no dia da coleta do depoimento. Esse não-

dito representado pela falta de outras imagens também destoa do discurso de “estar bem” com 

seu corpo e valorizar todo tipo de beleza, de maneira que podemos falar em uma 

“negociação” entre texto e imagem. 

 

Como vemos nessa narrativa, o cunho memorialista está bastante reduzido. São 

poucas referências à infância, detalhes do tempo de escola e família, debruçando-se mais 

sobre os filhos, principalmente na internação de um deles. No início da trajetória, percebemos 

um tom humano e acolhedor, porém um tanto apático. A partir da seção O ingresso na 

Natura, o ethos adquire força em um “crescendo”, tornando-se entusiasmado, eufórico e até 

apaixonado. Há uma ideia de superação a partir da entrada na empresa, que toma forma pelo 

banho/batismo, narrado com encantamento, a partir do qual ela adentra em um mundo novo e 

retoma seus papéis sociais: mulher, mãe, esposa e agora também consumidora e trabalhadora, 

cujo discurso se aproxima fortemente do discurso corporativo/publicitário.  

Análise 3: Lúcia Tanzi 

Aos 81 anos, a italiana Lúcia Tanzi atua há 25 anos como consultora Natura e não 

pensa em parar a atividade. Declara-se disposta e cheia de energia, entrega os produtos em 

domicílio – vai de ônibus, carregando alguns produtos em uma mochila nas costas e a 

maquiagem numa maleta que leva à mão. Sua trajetória é marcada por dois eixos que se 

complementam: a ênfase no trabalho, em diversas atividades; e a esfera doméstica/pessoal: ela 

acumula frustrações pessoais e o “peso” das tarefas domésticas, que ela encara como um fardo 

que a impediu de realizar sonhos. 

Catorze fotos são apresentadas: uma do tempo de escola; duas da formatura; uma do 

álbum de 18 anos, fazendo pose (fig.22); uma do pai (fig.24) e uma da mãe, imagens que ela 

identifica como “relíquias”. Compõem também seu conjunto: uma foto em que ela participa 

de um desfile de moda; três relacionadas à Natura; uma do dia da gravação do depoimento; e 

três em momentos de lazer – na bicicleta, em viagem e na praia (fig.23). 
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Figura 22. Figura 23. Figura 24. 

 
 

 
 

 
 

No alto de seus 18 anos de idade 
Lúcia aparece no retrato em um 
álbum de família como senhora 
de uma delicada beleza juvenil. 

 

A moda praia décadas atrás, nos 
passeios que eram uma forma 
também de reunir amigos e a 

família para uma alegre 
confraternização. 

 

Lúcia traz a foto do pai italiano 
também como uma relíquia e 

com ele relembra as engraçadas 
histórias do patriarca com a 

família. 

Seu depoimento se aproxima bastante do estilo de história de vida, com muitos 

detalhes históricos de locais e épocas.  

Eu estudei em escolas italianas, na Maria Pia de Savoia e no Dante Alighieri. 
Era muito gostoso. O Instituto Escola Maria Pia de Savoia antes ficava na 
Rua dos Ingleses; eles demoliram e fizeram um prédio ali. Toda tarde, 
quando tínhamos atividade física, tinha um ônibus que nos levava até o 
Dante Alighieri, e lá nós ficávamos. Depois fechou a escola, foi na época da 
guerra da Abissínia, e não podia mais falar italiano. 

Conta do pão racionado durante o período da guerra, dos professores nos colégios 

italianos em que estudou, das casas em que morou ao chegar a São Paulo. Seu relato traz 

inclusive sua visão sobre a cidade em meados do século XX: a construção do metrô; o trânsito 

que já era complicado; o palacete Santa Helena e a ordem do Carmo, na Praça da Sé. Ela 

também fala sobre como foi afetada pela tecnologia, de forma que seu depoimento apresenta 

marcas do tempo vivido, em que a atividade de datilógrafa era valorizada. Apresenta relatos 

pormenorizados sobre vida, infância, a internação da mãe no hospital e seu falecimento; o 

rompimento de um noivado a doze dias do casamento, as dificuldades financeiras quando os 

irmãos – que tinham um comércio – perderam tudo.  

Nas fotos, a imagem do pai (fig.24), do álbum de 18 anos (fig.22) e da formatura 

marcam uma época, bem como a representação das viagens – o estilo do maiô (fig.23), a 

bicicleta dupla e a foto da excursão ao Guarujá trazem uma riqueza documental que reforçam 

o ethos memorialista.  

A família veio para o Brasil quando ela tinha um ano e meio de idade. Teve uma 

“infância maravilhosa”: morava com os pais, quatro irmãos e também vários primos, com os 
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quais se juntava para fazer brincadeiras, que ela conta com um tom saudosista. Severo, o pai 

esteve na guerra e era bastante rígido, como percebemos nas figuras “surra” e 

“descompostura”. Fica nítida também a rígida separação de papéis entre homens e mulheres. 

Os homens iam para a fila buscar pão quando era racionado durante a guerra; as mulheres 

estavam proibidas de ir – ficavam em casa preparando o café, que tinha que estar pronto para 

o retorno deles. Até mesmo na hora da refeição, a separação existia na mesa: “na hora do 

almoço, era interessante, as mulheres ficavam de um lado e os homens do outro; o papai 

ficava numa ponta e o meu irmão mais velho na outra ponta”, o que nos revela resquícios de 

uma sociedade marcada pela clivagem entre trabalhos e locais femininos e masculinos; e a 

autoridade paterna sempre respeitada aos moldes tradicionais. 

A importância da memória e desse tempo revelam-se nas quatro fotos da 

infância/adolescência que, somadas às duas dos pais, representam seis (de um total de 14) 

relativas à família, número superior às fotos ligadas à Natura, que corresponde a três. 

O período de internação e a morte da mãe são descritos em detalhes, em um tom 

sofrido, em que muitas vezes, ela não completa as frases: “E a peritonite, infelizmente, se 

você não tem um antibiótico que combata o vírus... E ela infelizmente faleceu quando eu 

estava lá. Eu não me dei conta, eu pensei...”. Com o falecimento, que ela associa ao “início da 

trajetória”, Lúcia assume as responsabilidades pela casa e cuidados com a família, pois “antes 

dela morrer, ela falou: ‘Tome conta dos seus irmãos’. E até hoje eu estou tomando conta da 

família”. 

Cuidar da família – com 14 pessoas, como ela informa – transformou-se em seu 

grande dever e significou o abandono dos sonhos, desejos e vocações.  Reiteradas vezes, ela 

declara “quem ficou com a organização da casa fui eu, infelizmente”. Essa última palavra, 

aliás, se repete em diversos trechos da narrativa, reforçando o tom fracassado e triste, como 

podemos perceber também no trecho a seguir: 

É um exemplo de vida que eu dou para vocês: até hoje, com a idade de 81, 
partindo para 82, tudo aquilo que eu almejei na minha vida eu não consegui. 
Eu adoro piano, antes da mamãe morrer eu estava aprendendo, já estava 
tocando valsinhas de Schmol; mamãe faleceu, minha vida mudou. 

Outra marca forte da narrativa está no rompimento de um noivado, situação que 

narra detalhadamente e conta nunca ter superado: “essa história de eu ficar apaixonada só por 

um homem; eu não aconselho ninguém a fazer aquilo que eu fiz. Eu acho que a vida continua, 

eu não aconselho que nenhuma jovem faça o que eu fiz, se anular completamente”. Ao se 

referir à vida pessoal, constitui-se, assim, um ethos desencantado, tanto em relação à sua vida 

familiar como amorosa.  
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No entanto, ao contrário da narrativa anterior, ela conta nunca ter ficado deprimida e, 

para isso, o cuidado com a beleza tem papel fundamental, representado pelo uso de 

cosméticos, entre outros cuidados com a aparência e com o corpo, de maneira geral: 

“Depressão comigo não existe, porque eu não dou margem para depressão. Se eu me olho no 

espelho e me vejo meio abatida, passo creme, limpo, faço uma massagem, alguma coisa, para 

eu me olhar no espelho e não me sentir deprimida”. Vemos aqui a questão do consumo como 

antídoto para a tristeza e depressão, sentimentos que são o avesso do imperativo da felicidade, 

do “bem estar”, reforçando a associação do consumo de produtos à forma de construir a 

aparência pessoal (SLATER, 2002), e criando uma nova identidade mais de acordo com o 

espírito do tempo.  Estar bem associa-se a aparentar estar bem – ter cuidado consigo, investir 

em maquiagem, enfim, não parecer abatida ou triste. Considerando a tristeza sinal de fracasso, 

esse sentimento não deve ser exibido no corpo e rosto. Esse parece ser o entendimento de 

Lúcia. Mas não há ocultamento das frustrações: elas estão ditas e são detalhadas. Além do 

cuidado com a aparência, o trabalho também é apontado como caminho para superação de 

tudo que aconteceu de ruim em sua vida, como a morte da mãe, o fim do noivado, a 

desistência dos sonhos: “de tudo que eu já passei na minha vida, e continuo ainda lutando por 

ela, o único amigo sincero foi o trabalho”. Atribuir ao trabalho um caráter humano de amigo é 

bastante emblemático nessa narrativa. Em meio ao tom desencantado até então, o trabalho 

surge como algo que lhe dá suporte, alegria, apoio e acolhimento, sendo considerado uma 

redenção em meio a tanto sofrimento.  

Antes de se tornar consultora Natura, ela passou por diversos trabalhos. Diz que 

trabalhou desde os sete anos, quando cuidava de uma prima mais nova. Passou também por 

uma fábrica de manufatura de tapetes e depois, durante muitos anos, foi datilógrafa em um 

escritório que oferecia “o único serviço de datilografia de São Paulo [e que] era frequentado 

pela elite de São Paulo”. Com o avanço da tecnologia e a chegada das máquinas elétricas e 

dos computadores, ela perdeu o emprego. Tornou-se professora de curso primário, de corte e 

costura e atuou também em salão de beleza, atividade que a incentivou a frequentar curso de 

estética e de maquiagem. Vendeu produtos das marcas Payot e Rhodia, até que uma cliente 

sugeriu Natura e ela se interessou. 

Ao se referir à esfera profissional, constitui-se um ethos confiante: diz que em todos 

os empregos sempre foi “muito querida” e reforça seus atributos positivos como disposição 

para o trabalho (“para trabalhar eu sou um pé de boi”), justiça, pontualidade no pagamento e 

preparação por meio do conhecimento, temas bastante recorrentes quando ela narra sua 

trajetória na Natura. Embora faça referências em louvor à marca (“Eu adoro, sinceramente, 
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adoro a Natura, gosto dos produtos deles”), ela informa que de vez em quando também briga 

com a empresa, principalmente quando esgotam os estoques de produtos em promoção e perto 

de datas comemorativas: 

De vez em quando eu também brigo com a Natura. Às vezes eles fazem um 
lançamento, principalmente no Dia dos Pais, Dia das Mães, no fim de ano, 
Dia dos Namorados, e, se você não lança o produto logo que eles lançam, 
você fica sem, porque a procura é muito grande. A gente luta com 
dificuldade, fica com receio de pedir os produtos e ficarem encalhados, não 
vender depois. 

Por vender os produtos da empresa há tantos anos, ela relata conhecer o Sr. Luiz 

Seabra, presidente, e diz que no fim do ano chega a “dar broncas” nele. Exemplo disso foi o 

não recebimento de cartão de aniversário ao completar 80 anos: “No fim do ano, eu conversei 

com o Luiz Seabra e disse para ele: ‘Pois é senhor Luiz, eu estou muito sentida com a Natura 

porque nos meus 80 anos eu esperava uma cartinha de vocês, como sempre vocês me 

mandaram. E este ano eu não recebi’”. A sua atitude perante o presidente da empresa parece-

nos uma demonstração de poder por parte da consultora. O não recebimento de um cartão de 

aniversário ganha enormes proporções, gera um sentimento de exclusão e distanciamento da 

comunidade. Declarando-se magoada, recebeu uma rosa na sua casa em nome da empresa, e 

aproveita o seu depoimento para mandar sua mensagem para ele: 

Infelizmente eu não pude agradecer pessoalmente, nem por telefone – que 
falar com o Luiz Seabra é a coisa mais difícil. “Senhor Luiz Seabra, de vez 
em quando apareça para a gente conversar, [...] Hoje é muito difícil. [...] a 
gente gosta de conversar com você. Me permita que eu lhe chame de você, 
que eu sou mais velha e com a minha idade você é meu bebê”. 

O convite para conversar e a forma de se dirigir ao presidente (você) reforçam o 

poder que a consultora evoca, parecendo se dirigir a um amigo, o que confere um sentido de 

comunidade, de querer ser ouvida, e de horizontalidade dentro da empresa.  Esse diálogo 

sugerido pela narrativa distancia o “nós” (“a gente”) do presidente, com quem estabelece uma 

proposta de interlocução direta, presentificando o depoimento e rompendo parcialmente com 

o contrato comunicacional (CHARAUDEAU, 2006), principalmente no que se refere aos 

dados externos de finalidade (“estamos aqui para dizer o quê?”) da Memória das 

Comunidades Natura. Com um tom afetuoso, embora enérgico, Lúcia revela seus 

descontentamentos (como a falta do cartão de aniversário) e reinvindica atenção, autorizada 

por uma fala que pode ser considerada um “discurso competente” (CHAUÍ, 2007), no sentido 

de que possui legitimidade advinda de fatores como idade, destaque nas vendas, experiência 

de mais de 20 anos e conduta sempre pautada no bom desempenho da atividade. 

A referência ao presidente também surge através dos intertextos: o slogan “mulher 
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bonita de verdade” e o vocativo “guerreiros e guerreiras”, forma como ele se dirige às 

consultoras nas reuniões. Essa é uma interessante metáfora à guerra que estimula as 

consultoras a lutarem, para atingir as metas de vendas. Nesse ponto, ela deixa subentendida 

uma crítica à competitividade do mundo do trabalho: revela que, mesmo sendo consultora Vip 

(denominação para quem tem mais de 15 anos de atividade), ainda precisa vender: “estava 

mais sossegada, só que agora as Vip’s também têm que produzir: eles cortaram alguns 

benefícios e, se você não produzir...”. As reticências correspondem ao não-dito do prejuízo 

financeiro e também simbólico, já que perde valor enquanto consultora. Mesmo assim, ela se 

diz muito satisfeita com a empresa e pede força a Deus para continuar trabalhando na Natura 

até morrer, revelando um paradoxo que atende a essa situação de enunciação agenciada pela 

corporação. Criticar a Natura no trecho acima e depois se declarar satisfeita pode ser uma 

forma de suavizar a insatisfação e não apresentar um ruído com o discurso da empresa. Pelo 

fato de o depoimento estar situado em um espaço da Natura, é provável que a consultora tenha 

se sentido desconfortável com a crítica sem atenuantes. Abaixo, ela posa ao lado dos diretores 

em evento da Natura (fig.25) e no dia da gravação do depoimento (fig.26). 

 

 Figura 25. Figura 26. 

  
Lúcia homeageada pelos diretores-presidentes da 
Natura senhores Luiz Seabra, Pedro Luiz Passos e 
Pedro Villares, durante uma das comemorações em 

seus longos anos de consultoria. 

Lúcia Tanzi no Estúdio Laramara durante a 
gravação da entrevista para o Projeto Memória das 

Comunidades Natura. 
 

 

Verificamos também uma grande recorrência ao discurso direto, trazendo a sua fala 

em momentos de treinamento e dificuldade, com diálogos diversos, que geram um sentido de 

veracidade no depoimento. Utilizando esse recurso, ela apresenta diversas prescrições no 

trabalho, verdadeiros manuais sobre “como fazer” demonstrando competência e domínio 

como “especialista” (GIDDENS, 2002), decorrente de longo treinamento e aperfeiçoamento 

contínuo. A louvação à performance também está presente, e o trabalho é tido como de 

fundamental importância na sua vida. Mesmo com idade avançada, ela não pretende 

abandonar a atividade de consultoria, que parece estar revestida de um caráter de realização 
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pessoal, ideia reforçada quando compara o trabalho a um “amigo” e quando constitui um 

ethos maduro e seguro ao se referir ao trabalho. 

Reparamos que sua narrativa expõe a questão da dominação masculina 

(BOURDIEU, 2010) a partir da separação entre homens e mulheres em casa, da repressão 

paterna que não a deixava sair e pelo fato de ela assumir sozinha as tarefas domésticas a partir 

do falecimento da mãe. Não há divisão de tarefas com irmãos ou pai, ela insistentemente 

declara que “infelizmente” ficou responsável pela casa. No entanto, é interessante notarmos 

que, ao começar a falar da Natura, ela não evoca mais o “peso” das tarefas domésticas, muito 

embora continue com tais responsabilidades, como se o trabalho de consultoria retirasse o 

foco da questão doméstica e trouxesse realização pessoal. 

Em uma sociedade cujo mercado de trabalho rejeita os trabalhadores idosos, ao 

tempo em que há um culto à juventude como modelo de corpo e comportamento, Lúcia exibe 

sua boa forma, aparência e disposição para o trabalho com entusiasmo. De acordo com o 

espírito do tempo, que incentiva o dever de beleza e imperativo da felicidade, revela ser muito 

vaidosa desde pequena e cuidar do corpo como uma máquina (“se você não lubrifica a 

máquina, o que acontece? Ela enferruja”), retomando o tema do esporte como sistema de 

“significações performáticas” (EHRENBERG, 2010) que compõe a ideia da performance e da 

busca do sucesso. A esse respeito, traz diversas sugestões de uso de cremes, alimentação, 

atividade física e conta que recebe muitos elogios por estar tão bem aos 80 anos, graças à 

Natura, de acordo com suas palavras. A obrigação de se cuidar é tão evidenciada a ponto de 

haver uma ameaça: quem não se cuida pode perder o casamento. 

Eu estimulo muito, principalmente as mulheres casadas, porque hoje a 
concorrência está muito grande, e, se a mulher não se cuida, ela dança. O 
homem gosta de chegar em casa e encontrar a mulher bonita, bonita de 
verdade, como o Seabra fala. Ela tem que se cuidar realmente porque o que o 
homem não encontra em casa, ele vai procurar fora. É conselho sábio e é 
verdade, porque eu vejo. 

Vemos aqui a beleza da mulher dependente do olhar do outro, como analisamos a 

partir de Bourdieu (2010) e Sibilia (2010). Com um tom ameaçador, a supervalorização do 

casamento na sociedade atual surge como mais um argumento para a obrigação da beleza, por 

meio da utilização dos produtos. A beleza ultrapassa, então, a ideia do “estar bem” para 

significar a manutenção do casamento, com toda a temática de afetos e construção de vida em 

comum que ele comporta. Mesmo assim, ela critica operações plásticas e procedimentos 

invasivos para buscar a beleza, declarando gostar da “beleza natural”, que, para ela, consiste 

em associar alimentação saudável (“salada eu como sem tempero”) e em pequena quantidade 

(“levanto da mesa com vontade de comer mais”) com atividade física (“ginástica eu faço há 
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mais de dez anos”) e encerra sua narrativa em um tom prescritivo, com uma série de 

declarações como essas, revelando seus hábitos e aconselhando a fazer o mesmo. 

  

Comparado aos anteriores, o depoimento de Lúcia foi o que mais se aproximou do 

estilo de histórias de vida, mas, ao falar da sua atividade de consultora, a narrativa se 

direciona para o conteúdo comercial e prescritivo acerca das atribuições das consultoras. As 

imagens negociam com o texto no sentido de que, de acordo com a importância que ela 

confere à atividade profissional, poderia haver mais fotos dos seus trabalhos. Mas há uma 

convergência no que diz respeito à ênfase no passado e na sua boa forma aos 80 anos – 

evidenciada por duas fotos recentes. A narrativa inicia com um ethos memorialista, em que as 

lembranças emanam, e adquire um tom bastante sofrido e desencantado ao falar da trajetória 

pessoal, lembrar a doença e o falecimento da mãe, o encargo das tarefas domésticas e o fim do 

noivado. Ao se referir ao trabalho, a narrativa se transforma assumindo um tom confiante, 

maduro, seguro e muitas vezes prescritivo, principalmente quando ela se refere à necessidade 

da utilização de produtos de beleza e ao imperativo do cuidado com o corpo, momento em 

que o ethos ameaçador emerge. 

Análise 4: Aninha Back 

No relato de Aninha Back, 64 anos, verificamos a predominância da esfera 

doméstica e a presença marcante da religiosidade. Natural de Santa Catarina, formou-se freira, 

trabalhou junto a uma congregação de irmãs como professora e diretora de escolas públicas 

durante 25 anos. Com a aposentadoria, mudou-se para São Paulo, trabalhou como secretária 

em paróquias, vendeu cosméticos e bijuterias, até que se tornou consultora Natura por 

indicação de amigos em 1994. A partir daí, aprendeu a trabalhar com Internet para ajudar nas 

vendas e se destacou por esse aspecto, inclusive ensinando outras consultoras. 

A apresentação das imagens complementa esse cenário: há quatro fotos da família 

(ela com os pais; somente os pais (fig.28); com irmã; com pais irmãos e cunhados). Há 

também uma imagem dela ainda jovem diante de um altar – representando a religiosidade 

(fig.27); uma em momento de lazer (leitura); uma com amigos; e uma no dia da gravação do 

depoimento. Não há fotos de jantares ou outros eventos da Natura, o que representa um não-

dito significativo. 

 

 



 

 

129

Figura 27. Figura 28. 

  
Ana Back posa para um retrato diante de um altar. A 
religiosidade sempre este presente na vida de Aninha. 

O retrato da mãe e do pai de Aninha, durante a festa 
de Bodas de Ouro do casal, em Santa Catarina. 

 

Aninha vem de uma família simples e numerosa – eram dez irmãos e os pais, severos 

e bastante religiosos, trabalhavam na roça e serraria. Diz que chegou a passar necessidade, 

mas depois retifica afirmando que “nunca ficamos sem nada para comer”, apenas “tinha o 

necessário para viver”. Dentre os relatos da infância, lembra das casas em que morou e revela 

que sempre gostou muito de cuidar da limpeza da casa, desde pequena – indício peculiar no 

registro da infância, em que emergem principalmente relatos de diversões. Essa diferença é 

representativa da importância da esfera doméstica na sua vida, como uma espécie de vocação, 

que evidencia a forma como o trabalho infantil não era questionado no passado, como é na 

atualidade. Gostava de estudar, formou-se freira e, em tom entusiasmado, conta sobre sua 

atuação em escolas e também em municípios carentes, reforçando o quanto gosta de ajudar as 

pessoas. 

Com a mudança para São Paulo, trabalhou numa paróquia, mas pediu demissão por 

“alguns probleminhas de relacionamento”; seu relato descreve o sofrimento do desemprego 

aos 53 anos, trazendo à tona o sentido da exclusão social associada à perda do trabalho. 

Em São Paulo, foi um dos meus maiores sofrimentos ficar desempregada 
[...]. Eu vivi aquela experiência de, depois dos 50 anos, você procurar 
emprego e ninguém mais querer dar; parece que não esperam mais nada 
desse tipo de gente. Eu ia num lugar, fazia entrevista: “Depois a gente liga”. 
Ia em outro, chegava numa sala cheia, tudo gentinha nova, eu ia lá 
preencher. Um dia eu cheguei em casa, chorava muito, eu disse: “Não, não 
vou mais fazer isso, chega”. Nessa época eu já tinha 53 anos, coroa demais 
para o mercado de trabalho.  

Vemos aqui uma das tendências do quadro de complexidade da atual fase do trabalho 

descrito por Antunes (2000): a exclusão dos mais velhos. À medida que a concorrência 

aumenta, os mais jovens (geralmente inexperientes) são excluídos, bem como os mais antigos, 



 

 

130

considerados muitas vezes obsoletos, pouco eficientes e com curta vida útil e produtiva na 

empresa. Dessa forma, esse problema assola muitas pessoas da classe-que-vive-do-trabalho, 

tornando-se um verdadeiro fantasma: o desemprego e a recusa de novas oportunidades para 

quem já conta com uma idade “avançada”.  

Isso fica evidente na fala de Aninha, ao declarar seu sofrimento pelo fato de sentir-se 

excluída (“coroa demais para o mercado de trabalho”) em meio aos candidatos jovens. Com 

tom frustrado, revela: “parece que não esperam mais nada desse tipo de gente”. A expressão 

“desse tipo de gente” revela a expectativa negativa em relação à atuação dos mais experientes 

em um mercado competitivo, que também reflete, de forma perversa, a juvenilização da 

cultura. 

 Por indicação de amigos, ela ingressa na Natura e, a partir de então, “confiança” e 

“aprendizado” são temas recorrentes no depoimento. Ela relata problemas no início de sua 

atividade, que são retomados em uma narrativa de aprendizado e aprimoramento profissional, 

como modelo de sucesso que se faz por meio da superação de obstáculos, de forma que, no 

segundo ano, destacou-se entre os dez primeiros lugares de vendas. Exibindo sua conduta 

como modelo do que fazer e do que não fazer, ela prescreve a importância de se dedicar à 

atividade e sempre enfrentar os desafios: 

Comprar o computador e começar a trabalhar nele foi uma coisa que me deu 
muita alegria. Eu percebi que você pode ter 50, 60 anos, e, se você tem 
coragem, o novo que aparece você enfrenta e aprende e é capaz de fazer. Só 
que a gente tem que ter coragem de se meter, senão não vale mesmo. [...] 
todos têm a obrigação de se atualizar e aprender, e não ficar à margem das 
coisas que a vida vai oferecendo. 

A obrigação de se atualizar e aprender num processo contínuo deixa nítida a ideia do 

autogerenciamento de si mesmo no culto à performance (EHRENBERG, 2010), no qual cada 

indivíduo tem que se esforçar para se destacar na sua carreira, com proatividade e dedicação. 

Nesse ponto, ela ressalta que, embora já utilizasse computador com os softwares de edição de 

textos e planilhas no trabalho, começou a usar a Internet por causa da Natura. Vemos aqui 

mais uma referência à Natura como marco do desenvolvimento da consultora, na medida em 

que a empresa contribui para ampliar horizontes: na narrativa 1, Matilde Selmini diz que 

“aprendeu a andar de metrô com a Natura”; no depoimento de Aninha, à Natura é atribuída a 

responsabilidade pelo seu aprendizado com a Internet. Segundo ela, esse foi seu segundo 

grande desafio; o primeiro foi vender Natura. 

Descontente com a dificuldade para fazer pedidos pela Internet, fez várias “críticas 

construtivas” e ganhou destaque dentro da empresa: começou a incentivar o uso dos recursos 

tecnológicos nos encontros, recebeu homenagens por isso e participou até do programa de 
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Ana Maria Braga, o que a deixou muito realizada: “isso é muito bom. Dá uma alegria enorme, 

eu sou muito agradecida à Natura”. Pela Internet, Aninha manda mensagens positivas, 

buscando atrair novos clientes e reforçar os vínculos com os mais antigos, como ela informa: 

a internet ajuda muito o relacionamento com as pessoas. Ela não tira esse 
valor do contato humano, de conversar, de olhar no olho, de sentir a pessoa 
perto. Mas ajuda muito a manter os relacionamentos, a dar uma palavrinha 
no momento certo – sem você saber, chegou lá a palavra para aquela pessoa 
que precisava através de uma mensagem. [...] Escolho muito as mensagens, 
gasto muito tempo nisso, pois quero que sejam mensagens portadoras de paz, 
incentivo, força positiva, esperança. 

Ao contrário da depoente anterior (Lúcia Tanzi), para quem a evolução tecnológica 

significou a perda do emprego de datilógrafa, Aninha identifica na Internet um importante 

meio de fazer contato, trabalhar e ajudar as pessoas. Declara-se bastante grata à Natura por ter 

descoberto dons que não conhecia (ser comunicativa, boa vendedora) e agradece a Deus, 

manifestando sua vertente religiosa: “Deus sempre me deu muita vontade de querer fazer as 

coisas. Isso é dom de Deus, é claro. O dom Deus dá e a gente tem que saber responder e 

produzir também. Eu sempre tive essa vontade de ajudar, e corria atrás”. 

Dessa forma, vemos que a consultora atribui seu sucesso a (1) Deus, em primeiro 

lugar; (2) à sua vontade de prosperar e “correr atrás”; e (3) à oportunidade oferecida pela 

Natura, que contribuiu para seu desenvolvimento: 

A Natura também me ajudou muito nesse lado social, de sentir aquela alegria 
do belo, da coisa bem feita ao participar daqueles jantares que são sempre 
feitos com carinho em cada detalhe. Tudo isso faz muito bem para a pessoa, 
a gente se sente valorizada, amada pela empresa e pelas pessoas. Eu fui 
percebendo no meu trabalho a beleza das coisas, do preparar bem, do 
carinho, o relacionamento com o pessoal da Natura. 

Ao se referir à Natura, percebemos um ethos afetuoso e alegre, principalmente ao 

evocar o sentido de comunidade quando fala do sentimento de ser valorizada e amada, 

semelhante a uma noção de família, em que as pessoas se apoiam, compartilham os momentos 

das refeições e expressam fraternidade. Não podemos esquecer também que a Natura surgiu 

num momento de fragilidade pelo desemprego, de forma que a “oportunidade” de ser 

consultora foi associada a um renascimento, a uma transformação para alguém que não 

conseguia trabalho. “Carinho”, “proteção”, “amor” e “hospitalidade” são temas que surgem 

nesse trecho do seu depoimento, reforçando esse tom. 

Depois de um problema de saúde, ela conta que não sai de casa para entregar os 

produtos, mas mesmo assim mantém o contato e oferece apoio a distância aos clientes: “Eu 

fico muito atenta aos clientes; se a pessoa tem um problema, eu percebo que alguma coisa de 

produto vai fazer bem para ela e eu digo. Nem todos podem comprar, mas eu falo”. O sentido 
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de cuidado aqui pode ser comparado a um papel materno, de oferecer suporte ao outro para 

além das obrigações (identificado com o ato de “fazer o bem” para a pessoa). No entanto, é 

evidente a intenção comercial, ainda que disfarçada pelo argumento de que o produto vai 

fazer bem. A ideia de “casa” analisada por DaMatta (1985) fica bastante clara quando conta 

que, com sua saúde frágil, os clientes passaram a visitá-la (“fazem questão de ir lá em casa”), 

transmitindo um sentido de apoio e aconchego do lar. Assim, uma situação que poderia ser 

percebida como tristeza, por não poder mais trabalhar na rua, vendendo os produtos, é 

transformada em oportunidade de fazer contato pela Internet e receber visitas de pessoas 

queridas em casa, pondo fim à solidão graças à Natura. 

O consumo de produtos de beleza é apresentado como dever, indo ao encontro da 

obrigação da beleza na contemporaneidade, como revelam Sibilia (2010), Goldenberg (2008), 

dentre outros. Em suas palavras, “quando eu ia mostrar os produtos, eu dizia: ‘Se eu tivesse 

conhecido a Natura antes, eu não teria nenhuma manchinha porque eu teria usado o protetor 

solar’. A gente tem que se cuidar”. Com tom prescritivo, que não deixa margem para decisão 

do interlocutor, ela destaca as consequências negativas pelo não-uso do produto, associando 

também o cuidado ao “bem estar bem”, momento em que surge o interdiscurso da Natura: “O 

que eu considero beleza [...] é a pessoa se sentir bem com ela mesma, estar bela por dentro, se 

sentir bonita, se sentir de bem com a vida. E também valorizar os pequenos gestos de beleza 

que você sempre vê em todo canto”. Além da ideia de “fazer bem” já comentada acima, 

percebemos a reiteração de um sentido que constrói a metáfora da atuação da corporação e 

dos efeitos simbólicos de seus produtos. Identificamos, dessa forma, a marcante relação deste 

depoimento com o discurso da marca Natura, o que é reiterado em diversos trechos da 

narrativa: 

Eu trouxe um pouco dos conceitos para o dia-a-dia porque a Natura tem 
valores realmente muito bonitos: a verdade, a coragem, o desafio, a 
criatividade, o respeito pelo meio ambiente. Cada vez eu fico mais 
empolgada, eu acho mais bonita a empresa como um todo, por causa desse 
trabalho paralelo que ela tem, não só na venda de cosméticos. Vende 
cosmético para a pessoa estar bem, mas ao lado disso ela olha muito o outro 
aspecto da pessoa – o seu todo também. 

No entanto, apesar de tantos elogios à empresa e aos seus valores, não há 

apresentação de fotos nos jantares e em atividades ligadas à Natura. Esse não-dito mostra a 

existência de dois discursos que revelam certo paradoxo. A narrativa verbal evidencia a 

importância da corporação na transformação do sujeito; as imagens destacam a vida pessoal, 

como forma de demonstrar dois universos que se encontram, de certa forma, separados, o que 

contradiz alguns pontos do depoimento. Por outro lado, o discurso abertamente louvatório, a 
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respeito do papel da Natura em sua vida, pode ser indício das relações de poder estabelecidas 

na esfera da produção desse discurso, por meio do tensionamento que estimula o sujeito a 

escolher modos de dizer que se ajustam às expectativas de seu auditório. 

 

Portanto, a narrativa de Aninha é marcada pela ênfase na domesticidade e 

religiosidade, havendo um sentido de aconchego e desenvolvimento com o ingresso na 

Natura. Pouco revela sobre sua intimidade, a não ser sobre a ajuda de amigos no momento de 

mudança para São Paulo e desemprego, quando há um tom frustrado no relato. Ao se referir à 

instância do trabalho, predomina o ethos entusiasmado, afetuoso e alegre, com uma forte 

identificação em relação ao discurso da Natura. O consumo emerge com tom prescritivo ao se 

referir aos produtos de beleza; verificamos, ainda, uma negociação quanto à relação entre 

fotos e texto, já que não há imagens em atividades relacionadas à Natura (eventos, jantares 

etc). 

Análise 5: Nildete de Souza Silva 

 “Nildete, a menina da Natura de bicicleta”. Foi assim que essa consultora tornou-se 

conhecida pelos clientes. Baiana, teve infância muito simples. Trabalhou na roça e veio para 

São Paulo aos 16 anos. Deixou o emprego de balconista numa loja de tecidos para casar, por 

exigência do marido, mas após sete anos de casamento, separou-se com um filho pequeno e 

passou por momentos difíceis. Foi então que se tornou consultora, vendendo de porta em 

porta e depois com uma bicicleta, que virou sua marca. Das 14 fotos apresentadas, quatro são 

relativas a encontros Natura (fig.30). Além dessas, há três que remetem à infância, quatro de 

momentos de lazer, uma de curso, uma na bicicleta (fig.29) que faz as vendas e outra no dia 

do depoimento.  

Figura 29. Figura 30. 

  
Para melhor fazer sua Consultoria, Nildete costuma fazer 

seu trabalho de bicicleta pelas ruas da Moóca. 
Nildete, entre as dez mais, durante a festa dos 

destaques, no final de ano, da Natura. 
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Nildete relata uma infância difícil “porque não tinha meios de sustento”. Trabalhava 

para comprar uniforme, ajudava os pais na roça e às vezes “não tinha nada para comer”. No 

entanto, tudo isso é narrado com um tom tranquilo, que se torna alegre e saudoso ao falar das 

brincadeiras e “traquinagem”. Figuras como “rio”, “cachoeira”, “árvores”, “plantas”, 

“quintal”, “terreiro” nos transportam a um universo infantil marcado pela liberdade, contato 

com a natureza e criatividade, em que a dificuldade de consumo exigia novos usos para latas 

de óleo e espigas de milho, que se transformavam em brinquedos. Conta a dificuldade para 

conseguir uma roupa nova ou pagar o transporte para ir a uma consulta médica, por exemplo. 

Ao se referir à seca na região, o discurso adquire um ethos emotivo: 

A gente sofreu e passou necessidade [...]. Às vezes não chovia [...] e a gente 
ficava meio desesperada: “Cadê a chuva, cadê a chuva?”. Então se fazia 
reza, a gente pegava uma latinha de água – eu e muitas crianças da região – e 
andávamos no rio pedindo a Deus para mandar chuva, porque a gente ficava 
com medo da fome. Isso até me emociona, sabe? 

As figuras presentes no texto – “chuva”, “plantio”, “lata de água” – configuram o 

tema da seca e da fome, revelando o universo de um dos problemas do Nordeste, que 

incentivam a migração da família para o Sudeste desenvolvido, promessa de emprego e 

sucesso, motivo de muita expectativa:  

A gente veio de ônibus, carregando farofa, porque não tinha condição de 
comprar. [...] Mas a felicidade foi quando chegamos em São Paulo! São 
Paulo, para a gente, era como passar num concurso muito difícil de você 
conseguir. 

A figura “farofa” reforça um estereótipo do povo nordestino. Ela narra ainda o 

deslumbramento diante dos enormes restaurantes de beira de estrada, enfatizando que “um 

novo mundo” estava se abrindo, materializado na chegada à cidade grande, que significou 

felicidade e conquista, razão pela qual é comparada à aprovação em um concurso. No entanto, 

ao falar da saudade das pessoas e da união que havia deixado para trás, deixa subentendida a 

dificuldade da chegada, a solidão inicial em um cenário desconhecido e pouco acolhedor. 

Nildete relata que, apesar da grande ansiedade para conseguir um bom emprego e 

mudar de vida, a realidade era dura: sem experiência, houve muita dificuldade para conseguir 

trabalho em São Paulo aos 16 anos, o que retoma o quadro analisado por Antunes (2000) e 

também presente na narrativa de Aninha Back – a exclusão do mercado de trabalho dos mais 

velhos e dos mais jovens: 

Eu me decepcionei porque eu chegava e nunca encontrava nada. Quando 
estavam precisando exigiam experiência, e eu não tinha. E sempre ouvia 
isso: “Você não tem experiência”. E quando estava precisando eu falava: 
“Eu não tenho, mas eu faço qualquer coisa”, e eles: “A gente precisa de 
experiência nessa área de no mínimo um ano”. Então isso chocava, a auto-
estima da gente ficava bem para baixo mesmo. 
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A expectativa de deixar as dificuldades de subsistência no Nordeste, chegar a São 

Paulo e conseguir um bom emprego vai se transformando em frustração a cada recusa 

enfrentada. Segundo ela, isso interfere na sua autoestima. Nem mesmo sua disposição para o 

trabalho (“eu faço qualquer coisa”) parece minimizar a negatividade da falta de experiência, 

considerada fundamental em qualquer atividade. Diante desse quadro, muitas pessoas da 

classe-que-vive-do-trabalho passam a procurar alternativas em atividades precarizadas e 

desregulamentadas, como indica Antunes (2000). Foi o caso de Nildete, cujo primeiro 

trabalho em São Paulo consistiu em “ajudante de cozinha, no aeroporto de Guarulhos 

[Cumbica]. Mas mesmo assim, sem registro, nada, bem clandestino”. 

Mesmo diante desses desafios, o discurso apresenta um tom determinado, em que ela 

valoriza o aprendizado e se mostra agradecida às pessoas que a acolheram. Depois de seis 

meses no aeroporto, ficou desempregada novamente, mas conseguiu trabalho como balconista 

em uma loja de tecidos, na qual já mostra o seu potencial no atendimento aos clientes, com 

um desempenho que gerava “ciúme” nas outras funcionárias – revelando a presença da 

competitividade no ambiente em que atuou.  

Ao aceitar o pedido de casamento, aos 18 anos, o noivo exige sua saída do emprego, 

reiterando a dominação masculina ainda presente, que prevê a distinção entre os papéis 

masculino e feminino: homem provedor, mulher dentro de casa. Nesse ponto, é interessante 

destacarmos como ela se refere ao casamento: 

Quando eu conheci esse rapaz, ele queria casar logo porque “Ah, é uma 
menina de família, não é para ficar namorando muito tempo”. Aí ele falou 
com meu pai, aquela coisa toda tradicional. Pediu minha mão em casamento. 
Para ter uma idéia, ele não falou em namoro, falou que gostou da filha e já 
logo em seguida queria casar. Aí, sabe aquela pessoa que... eu aceitei, mas 
na realidade eu não me entendia. Eu não queria aceitar, mas fui levada a 
aceitar aquilo. Não forçada, mas por imaturidade. Então eu resolvi, aceitei e 
ele logo em seguida falou: “Você não vai precisar trabalhar, deixa o serviço 
porque mulher minha eu não quero trabalhando”. 

Revelar que não queria aceitar unir-se a alguém que pouco conhecia parece nos 

indicar a relevância da instituição casamento na sociedade brasileira. Embora tenha havido 

maior “liberdade” para as mulheres a partir dos anos 60, que progressivamente adentram o 

mercado e conquistam independência, não podemos esquecer que o casamento ainda é 

bastante prestigiado, sobretudo para as mulheres. Principalmente nas áreas rurais e cidades 

menos desenvolvidas, aquelas que não casam ainda são consideradas “solteironas”, 

denominação popular que traz embutida a ideia de fracasso. Além disso, o imaginário acerca 

do casamento também minimiza riscos de subsistência, retomando a ideia de “homem 

provedor”, responsável pelo sustento da família, o que fica subentendido nessa fala de 
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Nildete, oriunda de uma realidade de difícil subsistência, ao justificar sua decisão pela 

imaturidade, já que, na educação repressora em que fora criada, não havia espaço para 

conversas sobre relacionamentos: “minha mãe não sentava com a gente para dizer sobre a 

parte sentimental, dar orientações. Isso era um tabu”. 

Em muitos trechos da narrativa, Nildete faz uso do discurso direto, atribuindo 

palavras às outras pessoas, o que gera um sentido de distanciamento, de discordância em 

relação a essa voz do outro. Nesse caso em especial, a ordem do marido parece ter a função de 

justificar uma atitude subserviente com a qual ela diz hoje não concordar:  

Eu me casei e deixei o emprego, porque eu tinha muito na minha mente que 
a mulher tinha que ser muito submissa – não que hoje eu não tenha [isso] em 
mente, porque a mulher não tem que ser submissa, mas tem aí um equilíbrio. 
Aí eu teria que aceitar tudo o que ele falasse. E então eu aceitei isso, saí do 
emprego e me casei. 

Interessante notarmos semelhante situação na narrativa 1 (Matilde Selmini), na qual 

a exigência do esposo em relação à dedicação absoluta da mulher à esfera doméstica a partir 

do casamento também é apresentada a partir das palavras masculinas, que são trazidas ao 

discurso para mostrar o distanciamento de opiniões. O tom moderado com que Nildete fala do 

casamento dá lugar a uma voz bastante sofrida quando se refere à separação, em que surgem 

os temas “abandono”, “separação”, “susto” e “sofrimento”, reforçando esse contexto: 

Eu nunca imaginava que fosse acontecer isso [a separação]. Por ter um 
pensamento de tradição, ninguém da minha família havia se separado antes, 
eu seria a primeira. Foi muito difícil. Para você ter uma idéia, quando eu me 
separei, fiquei uma semana sem contar para ninguém. [...] até queria voltar 
na época [...] para poder fugir desse sofrimento. [...] Meu filho estava 
sofrendo, eu via, porque não é fácil um filho se separar do pai. Como mãe, 
estava sendo muito difícil para mim, muito difícil mesmo, mas eu fiquei 
naquela situação. Eu estava num lugar e o aluguel não tinha sido pago 
naquele mês, e não tinha nada para comer em casa.  

Esse trecho ratifica a relevância atribuída ao casamento pela “tradição”, de tal forma 

que ela desejava a reconciliação para não ter que enfrentar a família e ser a primeira a separar-

se, e também confirma a função de suporte financeiro proporcionada pelo companheiro, já 

que a angústia agravou-se com o fato de não ter condições de pagar o aluguel e comprar 

alimentos: “não tinha nada para comer em casa. Na realidade, em casa tinha as paredes e uma 

cama para dormir”. Essa situação complica-se pelo fato de ter um filho pequeno, o que coloca 

em questão a sua avaliação como mãe que não supre as necessidades básicas do filho. É nesse 

momento que a Natura surge na sua narrativa, como “salvação”: “A Natura entrou na minha 

vida num momento de crises, emocional e financeira. Porque eu tinha saído de uma separação 

e meu filho tinha 5 anos. A gente foi abandonado. Eu fui abandonada pelo marido, e meu 

filho, abandonado pelo pai.” 
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Com muita disciplina, ao tornar-se consultora, obriga-se a trabalhar oito horas por 

dia, como se estivesse em uma empresa. Ao se referir ao trabalho na Natura, notamos um 

ethos obstinado e otimista, que enfrenta – e vence – as adversidades, como percebemos nos 

trechos: “um ‘não’ não dói”; “na época de frio a gente colocava aquelas toucas, encapuzava 

tudo e falava: Vamos lá!”; “a gente vai crescendo, vai passando fases, vai crescendo e sempre 

melhorando...”. Inicia um processo de aprendizagem marcado pelo total desconhecimento 

inicial – achava os preços muito elevados e não sabia o significado de refil. Com perseverança 

e confiança, ela segue a pé oferecendo produtos de porta em porta; aos poucos vai 

conquistando clientela maior e decide fazer as entregas de bicicleta, pois “tempo é dinheiro”. 

Surge aqui, como intertexto, um provérbio bastante difundido no ambiente corporativo: a 

ideia da racionalização do tempo, a fim de aumentar produtividade e alcançar melhores 

resultados. Com o destaque nas vendas, cada vez mais sua identidade se torna associada à 

Natura, sendo reconhecida como “a menina da bicicleta”. 

Há mais uma recorrência ao discurso de “especialista”, que exige dedicação de 

tempo e energia a fim de obter uma “distinção técnica” (GIDDENS, 2002). Nildete relata as 

estratégias de venda, conta como foi incrementando a bicicleta e conquistando os clientes. 

Podemos perceber um discurso prescritivo, no qual ela estabelece normas de conduta, traz 

dicas e ensinamentos, que podem ser interpretados como guias para outras consultoras, visto 

que as depoentes que apresentam narrativas na comunidade foram escolhidas, ao que tudo 

indica, pelo resultado nas vendas, o que demonstra que são modelos referenciais. Consultora 

de destaque, ela revela que hoje tem uma equipe de 15 revendedoras que trabalham para ela, 

algumas das quais perderam o emprego, juntaram-se na tarefa de revender Natura e têm a 

trajetória de Nildete como exemplo: “Eu tenho uma revendedora que hoje fala: ‘Nil, se você 

conseguiu, eu vou conseguir também’”.  

Conseguir, “chegar lá” depois de tantas dificuldades trilhadas – a infância sofrida 

com a seca no Nordeste, a vinda para São Paulo, a separação, o abandono do marido – é 

possível a partir da Natura, que surge como “salvadora” nessa narrativa em que a ideia de 

resiliência está bastante nítida. Ela reconstruiu a sua identidade e associou seu nome à 

empresa (a menina da Natura, da bicicleta) e, com tantas mudanças, ela se compara a um tatu, 

que deixou de viver na toca ao tornar-se consultora: “Sabe um tatu, quando ele vive na toca e 

[ele] deixa de ser ‘tatu’? (risos) E ele vê o sol brilhar, sabe? Deixei de ser tatu, pronto, é isso.”  

Em meio à crise, a Natura proporciona superação, ao reparar a ruptura e o sofrimento 

com um trabalho que a torna realizada. O culto à performance emerge fortemente, tendo na 

sua atitude ou no “gerenciamento de si” o foco para atingir o sucesso: “eu tenho uma coisa 
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muito clara para mim e eu digo isso para as pessoas: que quem crê, crê com firmeza, faz com 

que a mente trabalhe, imaginando meios de como fazer. Vitória! Sobre conquistas, eu digo 

que depende de nós”. Tido como um modelo, Nildete incorpora um discurso que mescla 

empreendorismo e autoajuda em um gerenciamento de si “em busca da alta performance” 

(FREIRE FILHO, 2011). Disciplina, trabalho, pensamento positivo e atitude compõem o mix 

de ingredientes que fazem o sucesso depender somente dela (“depende de nós”). 

Nesse contexto, o significado do trabalho está associado a gostar do que faz e não 

simplesmente pensar no retorno financeiro. O lazer propiciado pelo lucro advindo do trabalho 

também está presente – principalmente nas imagens. Da infância pobre trabalhando na roça 

(fig.31) à consultora de sucesso que pode voltar ao Nordeste com seu filho, agora na condição 

de turista, para passear nas praias (fig.32), percebemos a ideia de superação e sucesso como 

grande destaque dessa narrativa. A trajetória da depoente reforça o imaginário em torno do 

Sudeste desenvolvido, pois, apesar das reais dificuldades do início para conseguir emprego, 

teve sucesso e retorna à sua região como vitoriosa. 

 

Figura 31. Figura 32. 

 

 

 

 

Nildete (segunda da direita pra esquerda) na casa da 
família no bairro Boqueirão, Riacho de Santana, na Bahia. 

 

Mãe e filho, Israel e Nildete fazem um passeio em 
um momento de lazer na praia, durante as férias em 

Canoa Quebrada, no Ceará. 
 

 

O sentido da realização associado à sua atuação junto à Natura, com um ethos 

entusiasmado e feliz, também deriva da possibilidade de proporcionar mais condições para 

seu filho, principalmente considerando a crise pós-separação, na qual passou por dificuldades. 

A satisfação envolve também a sua realização no papel de mãe, por meio do consumo, seja 

adquirindo um apartamento ou viajando com o filho, de forma a oferecer-lhe mais do que ela 

teve na sua infância. 
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Segundo Nildete, até mesmo a vida pessoal melhorou graças à Natura: um cliente 

virou namorado e hoje a ajuda nas vendas. Dessa forma, sua trajetória serve como inspiração 

em todos os âmbitos da vida (profissional e pessoal como mãe, amiga e mulher), podendo ser 

assim resumida: por meio da Natura, se você “trabalhar direitinho”, vende bem, pode 

consumir bons produtos, ganha dinheiro e, quem sabe, até consegue encontrar alguém 

especial para dividir sua vida. Essa é a mensagem que permanece a partir do seu depoimento, 

alimentando sonhos que – nos tempos líquidos analisados por Bauman (2008) – tornam-se 

cada vez mais de difícil realização. 

Ao expor o carinho com que é acolhida na empresa, verificamos o sentido de 

comunidade e fraternidade que ela tenta transmitir. Com tom vibrante, expressa sua felicidade 

ao tecer elogios e se declarar também consumidora dos produtos, expondo uma marca 

intertextual por meio do discurso publicitário: 

Olhando na embalagem da linha Tododia, diz lá: “Todo dia viver cada 
minuto como se fosse... viver cada minuto intensamente”. E cada produto da 
linha Tododia tem uma frase muito gostosa: “todo dia tomar banho e lavar a 
alma”. [...] a Natura se preocupa muito com o bem-estar, o “bem estar bem”. 

O “bem estar bem” surge aqui pela leitura de um rótulo de embalagem e encontra 

referências ao longo da narrativa. Ela incentiva o uso dos produtos e diz que não pensa 

exclusivamente na venda, mas sim no “bem-estar do cliente”, exatamente da mesma forma 

que algumas narrativas anteriores. Trata-se de uma recorrência forte da marca intertextual que 

enfatiza o cuidado com o cliente, acima do lucro. O interdiscurso de beleza fora dos padrões 

também está presente no seu discurso, embora não deixe de salientar a importância do uso dos 

cosméticos que vende para realçar a estética.  

 

Como vemos, trata-se de narrativa em que há um forte sentido de superação a partir 

da Natura. O ethos inicial é predominantemente tranquilo e, ao se referir à seca, emotivo, 

cedendo espaço a um tom moderado e depois sofrido, ao narrar a separação e o abandono. 

Com a entrada da Natura, o ethos adquire relevo, mostrando-se obstinado, otimista, 

entusiasmado e muito feliz, enquanto ela narra o fim da crise, a conquista de um namorado e a 

realização do seu papel de mãe e de profissional. As imagens complementam esse tom 

eufórico, em que podemos perceber a realização da consultora e a apresentação de sua história 

como receita de sucesso. 
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Análise 6: Jandira de Souza Cavalcanti 

A “história de vida” apresentada por Jandira é eminentemente visual. Fala pouco 

sobre sua vida, contrastando com as narrativas analisadas até aqui. Traz apenas algumas 

informações sobre data e local de nascimento. Com 67 anos, conta que nasceu no Amazonas, 

aos dez anos mudou para o Pará, onde passou mais uma década, e depois veio para São Paulo, 

onde reside há 45 anos. Passa então a comentar a riqueza da linha Ekos, com produtos 

conhecidos da sua infância, que a fazem voltar no tempo e retornar às origens. 

Acerca do seu nome, é importante destacarmos: conta que nasceu “uma cidadã 

chamada Jandira Alves de Souza. [...] Hoje casada, assino Jandira de Souza Cavalcanti”. Essa 

referência nos chama atenção pela importância que é atribuída ao casamento, que mudou o 

seu estado civil, seu nome e de certa forma, redefiniu sua identidade. Do mesmo modo que a 

depoente anterior, essa consultora confere valor à instituição, cujo destaque emerge 

principalmente nas imagens, e no ethos orgulhoso ao falar da alteração do seu nome. 

Dentre todas as consultoras da Memória das Comunidades Natura, Jandira é a que 

apresenta maior quantidade de fotos: são 19 imagens, e em 11 ela não está presente. Nessas, 

há quatro fotos dos dois filhos juntos; quatro fotos da filha; uma foto dos irmãos e duas fotos 

do marido. Ela está presente em oito fotos: três com o marido; uma com o filho e o marido; 

uma com filho, marido e mãe; uma com a mãe e uma com a irmã mais velha. No total, o 

marido surge em sete fotos; os filhos em 10. Há apenas uma foto em que ela está sozinha: no 

dia do casamento, na tradicional foto da noiva em frente a um espelho no quarto (fig.33), 

bastante significativa, que reforça nossa percepção sobre o valor do casamento para ela.  

São todas imagens antigas, não há sequer foto do dia da gravação do depoimento, ao 

contrário da maioria das narrativas analisadas até aqui39. Diante desse contexto, podemos 

perceber que se trata de uma mulher cuja vida está concentrada em torno dos seus papéis de 

esposa e mãe, com forte tom memorialista. 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Dentre as narrativas analisadas até aqui, somente a depoente Kátia Aguiar não apresenta foto do dia da coleta 

do depoimento. Ver também a análise 8, cuja depoente também não traz imagem do dia do depoimento. 
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Figura 33. Figura 34. 

  

Jandira no dia do seu casamento. São Paulo, SP, 1963. Os filhos mais velhos de Jandira, Janderson e Karen. 
São Paulo, SP, 1970 

 

Não podemos negar que ela conduz a sua trajetória pela escolha das fotos, que 

negociam com o texto. Os filhos estão presentes na metade delas, mas não há uma única 

referência na narrativa, um não-dito que se torna expressivo. Nas imagens, aparecem dois 

filhos: Janderson e Karen (fig.34), embora a legenda informe que se trata de “filhos mais 

velhos”. A filha surge sozinha em quatro fotos. De toda forma, mesmo com destaque nas 

fotos, o fato de não haver nenhuma referência ao nascimento dos filhos no relato constitui um 

não-dito significativo, tendo em vista o destaque que a sociedade atribui à maternidade.  

Quanto ao marido, é evidente seu papel como condutor da vida de Jandira. Está 

presente em sete fotos, em duas delas sozinho (fig.35, por exemplo), e há referência ao nome 

de solteira e de casada, evidenciando a transformação da sua identidade com a mudança do 

estado civil. Podemos interpretar que ela supervaloriza o casamento, de acordo com um 

imaginário que decorre da dominação masculina e que atribui à instituição um valor 

tradicional, importante para a manutenção da família e da ordem social.  

Além disso, por não haver fotos recentes, inferimos que ela idealiza o passado como 

uma época melhor que o presente, criando uma “auratização” que pode ser percebida pelo 

ethos saudoso e, ao mesmo tempo, feliz, ao se referir ao consumo das matérias-primas que 

hoje compõem a linha Ekos: “A cada lançamento florescem as minhas lembranças de 

infância. Um corte no pé, lá vinha minha mãe com copaíba; um machucado em qualquer lugar 

do corpo, lá vinha andiroba; guaraná para ficar forte, e por aí vai”.  

Ao revelar-se “velha usuária de todos esses produtos” em tom orgulhoso, parece 

conferir a si própria uma autoridade superior para comercialização das mercadorias, de forma 

que podemos falar em um “discurso competente” (CHAUÍ, 2007). Na visão dela, estaria mais 
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capacitada e não seria “qualquer uma” interessada em vender, mas sim uma 

consumidora/conhecedora antiga, já que tinha “tudo isso no meu quintal, em volta da minha 

tapera”, como ratifica ao apresentar uma imagem da década de 40 ao lado da mãe no 

Amazonas (fig.36). 

 

 

Figura 35 Figura 36. 

  

Lima, marido de Jandira, em sua moto. São Paulo, 
SP, década de 60. 

Jandira na infância em sua terra natal, a cidade de 
Carauari, no Amazonas, coma Mãe Idalina. 

Década de 40. 
 

Exibindo profundo conhecimento das matérias-primas, ela traz ao seu discurso as 

figuras “copaíba”, “andiroba”, “guaraná”, “cupuaçu”, “buriti”, “castanha-do-pará”, “breu 

branco”, “priprioca”, “cumaru”, “murumuru”, que hoje são utilizadas pela Natura na linha 

Ekos, e ensina a utilização apresentando outras figuras (“corte”, “pé”, “corpo”, “sucos”, 

“geléias”, “bom-bons” e “banho”) e os temas “cura” e “força”. 

Podemos perceber a revelação de um universo de saberes a partir de recursos da 

floresta, tema bastante presente no discurso publicitário da marca. No já referido Espaço 

Conceito Natura, há uma clara associação a esse imaginário por meio dos painéis que 

remetem às matérias-primas dos produtos (fig.40), além de vídeos que trazem depoimentos de 

produtores da região Norte (fig.37), e, principalmente, uma cenografia construída em torno da 

utilização de materiais rústicos (madeira, pia de pedra (fig.38), cabaças etc.), plantas e objetos 

que remetem ao artesanato local (fig.39). 
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Figura 37. Figura 38. 

 
 

Linha Ekos no Espaço Conceito Natura Detalhe da pia onde visitante utiliza os produtos da 
linha Ekos – Espaço Conceito Natura 

 
 
 

Figura 39. Figura 40. 

  
Cestas artesanais compõe o cenário da Linha Ekos no 

Espaço Conceito Natura  
Espaço Conceito Natura 

 

 

A relação da linha Ekos com a floresta também já foi objeto de campanha 

publicitária com o mote “A floresta está em você”. Por meio da sobreposição ou associação 

de imagens entre nativos da região e moças com perfil urbano, havia um sentido de interação 

entre os dois personagens, no sentido de preocupação comum com o bem estar e com o meio 

ambiente, como se percebe no anúncio (fig.41) e também no comercial (fig.42).  
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Figura 41. 

 
Anúncio Natura Ekos – “A floresta está em você” 

 

 

No canto superior esquerdo, sobreposta à imagem do homem, há a identificação: 

“Horiaki Araí (PA) planta maracujá”. Já no canto inferior direito, há informações sobre a 

moça: “Taísa Hirsch (SP) usa Natura Ekos Maracujá”. A mensagem principal do anúncio é: 

“Deixa eu cuidar do seu banho. Deixa eu cuidar da sua terra”. O texto logo acima da imagem 

do produto – que surge ao lado da foto do maracujá em plano detalhe – traz: “A floresta está 

em você. Você é responsável pelas suas escolhas. Siga sua sabedoria”. 

O anúncio transmite uma ideia de interação e de responsabilidade, de forma que a 

frase do meio é destacada em negrito, reforçando a ideia de sustentabilidade da Natura. Um 

sutil traço percorre o anúncio, que podemos associar ao caminho que o produto percorre da 

floresta até chegar ao consumidor. No filme da campanha (fig.42), letterings são sobrepostos 

à imagem, de forma similar ao anúncio. Há a identificação dos personagens, depois surge a 

frase “Deixe eu cuidar da sua terra” (sobreposta à mulher) e “Deixe eu cuidar do seu banho” 

(sobreposta ao homem). Ainda sobre a imagem dele, lê-se “A floresta está em você”, lettering 

que permanece na tela durante a fusão para a imagem do maracujá. Com a transformação do 

maracujá no produto, surge a frase que no anúncio estava em negrito “Você é responsável 

pelas suas escolhas”, que continua até surgir a mulher e por fim a assinatura com a imagem do 

produto. 
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Figura 42. 

 
Comercial Natura Ekos – “A floresta está em você” 

 

Esse é um exemplo, dentre tantos outros, de como a publicidade da linha Ekos 

pretende transportar esse imaginário do universo simbólico da floresta para seus produtos, 

presente também na ideia de natureza do nome da marca e no conceito “Bem estar bem”, com 

sua íntima associação com sustentabilidade. Nessa narrativa da consultora, por meio do 

testemunho em favor da legitimidade da origem das matérias-primas, percebemos a 

publicização desse mito de origem da marca, que é construído simbolicamente com ethos 

eufórico, em tom orgulhoso e autolouvatório, percebido quando Jandira revela se transportar 

às origens por meio do consumo dos produtos: 

Vocês não imaginam como é gratificante essa volta ao passado, tão presente 
e da forma mais equilibrada como a Natura está utilizando toda essa riqueza 
que a mãe natureza nos oferece. Parabéns e muito obrigada por mim e pela 
Natureza. Esta é a minha história real, “A Beleza de ser uma consultora 
Natura”. 

Enfatizar que é a “história real” pretende conferir um sentido de veracidade à 

narrativa e, consequentemente, à comprovação da origem dos produtos. Não surge o intertexto 

“bem estar bem”, mas o trabalho de consultora surge associado à beleza (“Beleza de ser uma 
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consultora Natura”), de forma a abranger todo o conteúdo que a atividade incorpora: 

preocupação com o outro, bom atendimento, conhecimento dos produtos etc. 

Seu discurso não apresenta prescrições de comportamento, nem o interdiscurso sobre 

o dever da beleza e dicas para novas consultoras. Nesse ponto, podemos interpretar que se 

trata de um discurso talvez mais leve e espontâneo, por reviver memórias que estão ligadas ao 

consumo dos produtos Natura. A simbologia da linha Ekos é assim associada à sua infância e 

por isso carregada de significados, que a fazem inclusive agradecer à empresa e se declarar 

gratificada. 

 

Portanto, percebemos que a narrativa de Jandira é marcada pelo incisivo tom 

memorialista, com ênfase na domesticidade e valorização do casamento e família. É por meio 

das memórias que ela se conecta à Natura. Declara-se grata, não pelo desenvolvimento que a 

empresa proporcionou à sua trajetória ou por salvá-la de crises, como declaram outras 

depoentes, mas sim por transportá-la ao passado, ao fazer associações com o consumo dos 

produtos que hoje compõem a linha Ekos. Não sendo estruturado conforme o padrão 

observado nos outros depoimentos, verificamos a predominância de um ethos orgulhoso e 

feliz nesse discurso. 

Análise 7: Beatriz Fontoura de Moura Andrade Araújo 

Com 40 anos, casada e três filhos, Beatriz (ou Trix, como é denominada no relato) 

nasceu em São Paulo, capital e tornou-se consultora Natura em 2002. Diferencia-se das 

demais consultoras pela classe social, o que se percebe pela sua história. Seu estilo de vendas 

é completamente diverso: não vende de porta em porta, mas faz eventos em casa, open house, 

nos quais os convidados conhecem e compram os produtos Natura. 

Ela apresenta quatro fotos, com a mesma roupa e mesma locação (fig.43 e 44), cuja 

legenda informa que foram produzidas no dia da gravação da entrevista para a Memória das 

Comunidades Natura. Não há fotos de infância, casamento, nem filhos. Esse não-dito é 

bastante representativo, revelando outro perfil de consultora, que atinge um público com 

maior poder aquisitivo. Parece tratar-se de uma consultora mais profissional, que coloca a 

imagem pública à frente da intimidade, como forma de atuação no ambiente corporativo. 
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Figura 43. Figura 44. 

 

 

 

 

 

Em ação – Natura: Beatriz fotografa toda sua 
elegância no preparo do material que comporá sua 

história de vida no projeto Memória Natura. 

Trix no Museu da Pessoa durante a gravação da 
entrevista para o Projeto Memória das Comunidades 

Natura. 
 

 

Fim de semana na fazenda, passeios de barco, volta ao mundo aos 13 anos são 

relatados como parte da infância de Beatriz. Ela se refere à família com ethos afetuoso, conta 

um pouco sobre os irmãos e brincadeiras em tom descontraído (“Eu era terrível!”) e declara 

que ama viajar. Nas suas palavras, “viagem é a melhor coisa: o dinheiro mais bem gasto, a 

coisa que eu mais gosto de fazer”, o que fica evidente também pelo tom fascinado com que 

narra seus destinos com os avós, em viagens ainda na infância e adolescência. 

“Motorista”, “babá”, “barco”, “vestido de noiva rendado” (“comprado nos Estados 

Unidos”) são figuras que ajudam a construir o imaginário de riqueza em que Beatriz vive. Ao 

casar, aos 22 anos, com um amigo da família, depois de um namoro de dez anos, chegou a 

morar em Londres em duas oportunidades: primeiramente, como recém-casada; e depois já 

com três filhos. Nesta ocasião, em tom resignado, descreve a vontade que tinha de permanecer 

lá. Vemos, assim, a diversidade de perfis da comunidade, em que há espaço para consultoras 

mais voltadas às raízes com ethos memorialista, como no depoimento anterior, e essa de perfil 

cosmopolita e maior padrão econômico. 

Beatriz relata ter conhecido, em Londres, Luiz Seabra, fundador da Natura, e Lúcia, 

que fica subentendido ser a esposa do fundador, que tornou-se sua amiga. Por meio dela, 

Beatriz conheceu melhor os produtos e despertou para a venda, embora receosa a princípio, 

pois “tinha um pouquinho de preconceito”. Assim, sonda com Lúcia sobre a possibilidade: 
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Lúcia, estou louca para fazer alguma coisa. Não queria uma coisa que tivesse 
muito compromisso, porque eu adoro viajar, vai ser férias das crianças” “Por 
que você não vende Natura?” Para ela, eu não podia falar essa coisa de 
preconceito. Ela falou: “Você tem um pouco de vergonha” Falei: “É, mas...”, 
apesar de já adorar e usar tudo. “Pode deixar. Vou organizar, falar com o 
Luiz, vou te mandar uma pessoa maravilhosa”. 

Mais uma vez, surge a questão da “flexibilidade” como item fundamental para a 

atividade de consultora Natura, já que seus papéis de esposa e mãe se sobrepõem a essa 

vontade de “fazer alguma coisa”. Beatriz nunca precisou trabalhar como forma de 

subsistência. Conta que chegou a desenhar camisolas, que outra pessoa costurava, e então 

deixava para vender na loja da mãe. Nesse momento, ela declara o desejo de trabalhar, sem 

abrir mão dos cuidados com os filhos e principalmente das viagens.  

Para Lúcia, ligada à Natura, ela não revela o preconceito que tinha com a marca, por 

ser a atividade de revender produtos de beleza considerada mais voltada para pessoas de 

classe média ou baixa. De fato, esse subentendido pode ser percebido no seu relato, quando 

revela que comprava os produtos de sua manicure. Esse receio não é infundado e deve ter 

contribuído para a Natura criar o setor Cristal, com “consultoras diferenciadas, as que têm 

mais contato com formadores de opinião”, como ela informa. 

Vemos, dessa maneira, a apresentação de outro modelo de negócios, voltado a outro 

tipo de público, cuja diferenciação se estende à forma de atender os clientes, não de porta em 

porta, nem de bicicleta, mas sim por meio de eventos organizados na própria casa da 

revendedora. Por ocasião destes encontros, ela convida conhecidos e organiza tudo: 

providencia “manobrista, cafés, sanduíches, tarteletes, docinhos”, inclusive já teve até 

massagista e palestra sobre pele, que ela diz não valer a pena porque “ninguém quer ouvir 

nada. O pessoal quer comer, bater papo e fazer compras”. Os eventos acontecem pelo menos 

três vezes por ano, com uma centena de convidados, número expressivo que ela justifica pelo 

seu círculo de amizades, que contribui para as vendas: “ter já bastantes relacionamentos me 

ajudou a divulgar mais a Natura para essas pessoas com quem eu convivo, que eu encontro 

mais”. Nesse ponto, ela marca seu papel como pessoa-chave que tem bons contatos e facilita a 

divulgação da marca e a venda dos produtos. Tratando-se de clientes diferenciados, a forma 

de entrega das mercadorias também se destaca:  

A entrega dos produtos é a encrenca. Meu marido fala que eu não ganho 
nada, porque só com o motorista fazendo as entregas, já gasto muito. De 
manhã, ele faz as entregas da Natura e à tarde fica por conta das crianças. Eu 
não faço as entregas, porque também não são as pessoas que recebem, é 
alguém da casa, eu peço para entregar em mãos de alguém. 
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Em tom didático e seguro, Beatriz relata suas vendas para pessoas de alto poder 

aquisitivo, cuja rotina distancia-se completamente da narrativa de Nildete, por exemplo, “a 

menina da bicicleta da Natura”, na qual a venda envolve proximidade, convite para olhar os 

produtos que são levados na maleta da bicicleta. Já para a classe A, os produtos são entregues 

pelo motorista, a não ser quando há mercadoria para pronta entrega nos eventos ocorridos na 

casa da consultora.  

Sua competência como anfitriã e boa consultora é enfatizada, por exemplo, quando 

ela comenta sobre os encontros que a Natura oferece para convidados: “Depois que criaram 

esse setor novo, o Cristal, a Natura ajuda muito, fazendo uns encontros, show-rooms, para 

chamarmos convidados. Para mim não deu muito certo isso, as pessoas gostam mesmo de ir 

na minha casa, já virou programa”. Vemos aqui a questão do perfil empreendedor e da gestão 

de si, que aparece de forma enfática. Ela investe nesses encontros e podemos observar um 

distanciamento do sentido de comunidade, como se ela não precisasse da ajuda da Natura para 

efetuar as vendas, visto que seus clientes especiais preferem ir à casa dela. Podemos falar, de 

certa forma, na criação de uma nova comunidade com seus amigos ricos. Assim, ela sempre 

salienta seu valor como elo entre clientes e marca, ratificado ainda quando ela comenta sobre 

o preconceito inicial: 

Teve muito preconceito no começo, as pessoas ficaram chocadas. Eu até 
escutei uma amiga falar: “Olha, agora que a Trix está vendendo, ficou 
chique a Natura, porque não era”. Realmente, acho que é falta de 
conhecimento. Para as pessoas mais simples que trabalham é difícil ir a um 
encontro, é difícil ter o conhecimento das coisas que nós, graças a Deus, 
temos, porque temos mais oportunidade de ver, de sair, de viajar. Eu não 
vejo diferença nenhuma de coisas lá de fora que se usam – usavam, porque 
hoje em dia não uso mais nada. 

Embora reforce a qualidade da marca em vários momentos e se declare consumidora 

dos produtos, de certa forma, Beatriz deixa subentendido que contribui para elevar o nome da 

marca entre os clientes diferenciados. Com tom professoral e enfático, seu discurso, que 

revela um caráter mais profissional, mais distanciado, posiciona-se como “politicamente 

correto” utilizando expressões como “pessoas mais simples”, “temos mais oportunidade”. Ela 

também apresenta um lado simples, figurativizado pelas práticas de compras de embalagens 

para os produtos na Rua 25 de março ou no Ceasa, em busca, talvez, de uma maior 

proximidade ou de evitar parecer esnobe diante das demais consultoras dessa comunidade. 

Nesse sentido, percebemos a utilização do discurso direto para trazer a declaração da amiga 

que a Natura se torna “chique” quando ela passa a ser consultora, “porque [antes] não era”. 

Vemos, assim, a atribuição de um valor simbólico – riqueza e elegância – à Natura por meio 
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da atividade de consultoria de alguém de classe alta. Contra o preconceito, ela também diz 

que a grande visibilidade da empresa na mídia (“está em novela, está em shoppings, está na 

França”) desperta o desejo de experimentação: “mesmo que a pessoa fique meio ‘assim’, vai 

ter um pouco de curiosidade de experimentar”. 

Reforçando esse imaginário, o discurso adquire um tom entusiasmado quando ela 

declara “usar tudo” da marca Natura, inclusive nas viagens internacionais, das quais revela 

não trazer mais produtos de beleza: 

Eu sempre trazia um monte de sabonetes, hoje em dia não trago mais, porque 
com todos esses maravilhosos que tem aí, de Ekos, Pitanga, Tododia. Meu 
banheiro é uma profusão, eu tive que pôr mais prateleira no chuveiro. Meu 
marido, cada dia que chegava, via uma novidade. No chuveiro tem três tipos 
de shampoos, sabonete líquido. 

A revelação que usa Natura em substituição aos produtos estrangeiros é mais um 

sinal distintivo para a empresa, ao conferir qualidade garantida por alguém que, em tese, 

conhece e tem acesso a marcas sofisticadas produzidas no exterior. “Sabonetes”, “banheiro”, 

“prateleira”, “shampoos”, “sabonete líquido”, “chuveiro” são figuras que criam o imaginário 

da “profusão” de produtos Natura, reforçando seu papel como consultora que vende e que 

consome os produtos.  

Em clara alusão à importância da performance e da “mitologia da autorrealização” 

(EHRENBERG, 2010), declara ter alcançado o primeiro lugar do setor há quatro anos e 

expressa o desejo de conquistar um prêmio: “acho que eu não vou conseguir nunca: ganhar a 

geladeira. Meu sonho é ganhar uma geladeira, uma das ‘bacanudas’ que têm todo ano. Mas é 

muito difícil; tem muita gente, muita gerência.” Percebemos que uma geladeira, por mais 

“bacanuda” que possa ser, não constitui um sonho de consumo para alguém da classe A, que 

dispõe de motoristas e organiza eventos para cem pessoas dentro de casa. Trata-se, na 

verdade, de um prêmio simbólico do campo, que ganha importância pelo que representa – a 

vitória perante as demais consultoras, vender mais que as outras, enfim, a superação no 

sentido do desempenho. 

Nesse aspecto, seu discurso se mostra bastante similar às demais, de forma que 

podemos perceber um agenciamento de vozes, em que a ideia de transformação a partir da 

Natura surge com vigor ao dizer que a atividade só acrescentou, tendo alcançado a “realização 

pessoal total”, pois é muito bom ganhar seu próprio dinheiro: 

Comprei para o meu marido um relógio, ano retrasado – porque eu só guardo 
meu dinheirinho da Natura para fazer o meu investimento, estoque, e vou 
guardando o resto. Foi ótimo, porque eu consegui comprar com o meu 
dinheiro. Ele quase desmaiou de felicidade, não foi do dinheiro dele, como 
normalmente é.  
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Dispor de seus próprios recursos, embora não esteja associado à subsistência, é fator 

definidor do valor do trabalho, bem como ter uma atividade própria, o que faz bem para a 

autoestima, no entendimento dela. A partir da atividade da Natura, ela incorpora também a 

função de profissional ao lado dos papéis de mãe e esposa, e se declara realizada, fazendo 

emergir um tom orgulhoso e eufórico.  

Ao se referir ao “bem estar bem”, vemos mais uma marca de intertextualidade, 

presente em quase todas as narrativas anteriores. Isso também acontece ao se referir ao 

cuidado com o corpo, em que vemos o interdiscurso do imperativo da beleza. Nas suas 

palavras, embora tenha despertado tardiamente para os cuidados com o rosto, por exemplo, 

ela reconhece que está “todo mundo se cuidando, todo mundo se tratando. Todo mundo super 

‘em cima’, tem mulher de 40, 50 anos, que não parece de jeito nenhum a idade que tem. 

Ninguém mais deixa a peteca cair”. E para “não deixar a peteca cair”, ela utiliza – e 

recomenda – produtos Natura. 

 

Em síntese, a narrativa de Beatriz inicia com um ethos afetuoso e descontraído que se 

reveste de fascinação ao se referir às viagens. Diferente das demais depoentes, para ela o 

trabalho surge como fator de realização pessoal e não de subsistência. Dispor de seu próprio 

dinheiro para comprar um presente para o marido é relatado em tom de orgulho e entusiasmo. 

Fala sobre a atividade de consultoria com um tom profissional, enfático e seguro; e apresenta-

se como grande consumidora dos produtos que vende, salientando a qualidade das 

mercadorias e o interdiscurso do autocuidado com o corpo. 

Análise 8: Marta Flores da Silva Cardoso 

Consultora Natura desde 2002, a narrativa de Marta é sucinta, com forte ênfase no 

sentido de família. No início do relato, verificamos um tom afetuoso, porém moderado. 

“Simplicidade”, “dignidade” são temas relativos à infância; “tranquilidade”, “caráter” e 

“integridade”, associados aos pais, considerados “fundamentais” para sua formação. Conta 

um pouco da sua infância, não traz ano de nascimento, nem local. Casada, com uma filha, não 

apresenta a sua idade, mas sim a do marido e da filha. Seu discurso traz informações sobre os 

locais onde trabalhou e expõe os motivos que a levaram a trabalhar para a Natura, sem evocar 

minúcias, como ocorre em outras narrativas. 

A apresentação das imagens diferencia-se do que vemos nas outras narrativas. As 

legendas são genéricas, não especificando quem são as pessoas, nem época e muito menos 
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ocasião. Há duas legendas que se repetem em variadas fotos: “Retratos” e 

“Festas/Aniversários”. Fica subentendido que uma das imagens é de Marta mais jovem 

(fig.46); em outra, vemos a filha, que cursa Nutrição (fig.47); mas há várias em que não há 

identificação (figs.45, 48 e 49). 

 

Figura 45. Figura 46. Figura 47. 

   

Retratos Retratos Retratos 

 

Figura 48. Figura 49. 

  

Festas / Aniversários Festas / Aniversários 

 

Não conhecendo as condições de produção e de escolha das imagens, podemos 

inferir que parece se tratar de alguém que não deseja expor a sua intimidade, identificando 

personagens e eventos. Ou que apesar de não utilizar a ancoragem verbal, expõe visualmente 

sua vida, deixando a leitura das imagens às conotações, em um discurso com maior grau de 

interpretação. De toda forma, a ênfase na família é indiscutível, bem como o ocultamento de 

fotos relativas a eventos da Natura, o que pode significar que a atividade não é tão relevante 

como ela declara no texto, ou que deseja apresentar apenas imagens da vida pessoal, deixando 

o lado profissional para o depoimento. 

Acerca da esfera do trabalho, ela conta ter começado a trabalhar com 17 anos, em 

casa, dando aula particular, pois o pai não podia dar mesada para todos os filhos, e ela queria 
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ter dinheiro para “comprar minhas coisas”. Surge, assim, o consumo como fator de motivação 

para o início da atividade profissional. Depois, consegue um emprego de secretária em um 

colégio particular e finalmente trabalha na extinta TV Manchete, onde permanece até nascer 

sua filha. Nesse ponto, vemos mais uma vez a situação da profissional que deixa o emprego 

com o nascimento dos filhos, e que identifica a Natura como oportunidade de dedicar-se a 

uma atividade profissional “flexível”, sem abrir mão dos cuidados com os filhos. 

Com ethos contido e didático, informa que o primeiro contato com a empresa surgiu 

pelo consumo de um perfume. Contribuir com o orçamento doméstico, fazer novas amizades 

e conquistar autonomia financeira são as motivações indicadas para o ingresso na atividade de 

consultoria. Ela também relata o cansaço de trabalhar somente em casa: 

Antes de ser uma consultora da Natura, tudo era monótono para mim... Eu 
achava que faltava algo, mas não sabia o que era. Estava cansada de ficar em 
casa e não ter uma atividade. Eu sabia que eu poderia ser mais que uma 
simples dona de casa... Sabia também que eu poderia ajudar meu marido de 
alguma forma, mas eu queria que fosse algo que me deixasse feliz.  

Vemos aqui a insatisfação com a exclusividade do papel de dona de casa e o desejo 

por “algo” que “não sabia o que era”. Esse “algo” que a “deixa feliz” é a Natura, visto que, 

com a atividade de consultora, processa-se – mais uma vez, como ocorre em todas as 

narrativas anteriores – a grande transformação. Quando ela se refere à atividade de 

consultoria, o discurso assume um tom acentuadamente eufórico e emotivo, como verificamos 

ao se declarar realizada (“amo até hoje o que faço”), e ao contar as mudanças na vida: o 

relacionamento com o marido “ficou ainda melhor” e os clientes se tornaram amigos. 

Esse contraste entre a atividade doméstica, conotada negativamente, e a forma 

vibrante com que é narrada a atividade como consultora, torna-se evidente quando 

observamos os temas apresentados. Em relação ao primeiro, fala-se em “monotonia”, 

“cansaço”, “ócio” e “tédio”. Quando se trata da atuação junto à Natura, os temas são “garra”, 

“dedicação”, “conhecimento”, “simpatia” e “coragem”. Novamente identificamos a presença 

da cultura da performance (EHRENBERG, 2010) em que o indivíduo é responsável pela 

gestão da sua carreira e da sua personalidade a fim de atingir o sucesso, como se fosse uma 

empresa. Para isso, ela investe na construção da sua “vendabilidade” (BAUMAN, 2008) 

afirmando estar sempre informada para sanar todas as dúvidas dos clientes com objetividade e 

eficiência: “Não vacilo na explicação sobre um produto, por isso leio muito sobre tudo o que 

se refere a produtos da Natura. Conquisto novos clientes usando panfletos, cartões e muita 

simpatia”. 

Concluímos sobre o caráter eufórico da narrativa na medida em que ela estipula 
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como maior desejo ver a felicidade da filha e como maior sonho tornar-se promotora de 

vendas, ideia completada quando ela reforça: “e tenho certeza que vou conseguir”. Vemos 

aqui o quadro descrito por Freire Filho (2011) em que ocorre o gerenciamento da vida em 

busca da melhor performance, ao lado do paradigma da felicidade tão proclamado pela 

autoajuda, e também analisada por este autor (2010). Esse tema é retomado no momento em 

que ela prescreve modelos de comportamento para as novas consultoras: “Para as futuras 

consultoras, sempre falo o seguinte: todo bom vendedor tem que ser atirado e ter carisma. Não 

fique com medo do seu potencial de venda. Acredite em você!”. 

O “bem estar” surge como intertexto de forma bastante próxima do discurso 

corporativo: beleza distante de estereótipos como valorização da pluralidade e da 

simplicidade. Ela revela ser consumidora dos produtos Natura, principalmente óleos, não se 

detendo sobre outras prescrições para beleza, como dietas e atividades físicas, por exemplo. 

Percebemos também que não há um vínculo com o sentido de comunidade, ela relata 

apenas que tem amizade com outras consultoras, e que a promotora é “excelente”.  

 

Em resumo, a narrativa de Marta se destaca das demais pelo ocultamento das 

legendas das imagens. Sua “história de vida” é ancorada com personagens de difícil 

identificação nas figuras. Não há fotos relacionadas aos eventos da Natura, mas sim a eventos 

familiares. O consumo é apresentado como fator motivador para o início da atividade 

profissional. Percebemos que o ethos objetivo com que inicia o relato dá lugar a um tom 

entusiasmado e enfático quando se refere à empresa e à transformação que ela provocou na 

sua trajetória, tratada de forma bastante contundente, como acontece também nas narrativas 

anteriores. 

 

CONSIDERAÇÕES A PARTIR DAS ANÁLISES 

Como percebemos, embora o objetivo mencionado pela comunidade seja assegurar a 

história de vida das consultoras, o que vemos representado nos depoimentos são testemunhos 

da transformação proporcionada pela Natura nessas trajetórias. 

Em uma cenografia de museu virtual, que conduz a uma expectativa de ethos 

memorialista, as narrativas iniciam com recordações sobre família, brincadeiras, em tom 

saudosista e afetuoso. Algumas vezes, ao narrar acontecimentos sofridos, a voz do enunciador 

varia para o desencanto e a tristeza, mas em geral o ethos mantém-se relativamente estável, 

evocando tranquilidade, descontração e objetividade durante o relato das recordações. 

No entanto, é marcante a transfiguração desse tom no momento em que têm início os 
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relatos sobre o ingresso na empresa. O ethos enfatiza-se substancialmente, convertendo-se em 

entusiasmado, confiante, apaixonado, obstinado, feliz, orgulhoso e até eufórico, tamanha a 

intensidade do tom do relato a respeito das mudanças advindas da atividade de consultora. 

Atividade essa que exige dedicação, conhecimento, bom atendimento, e toda uma série de 

atributos que elas informam dominar e prescrevem como modelos de comportamentos.  

Dessa maneira, podemos falar de um ethos intenso e realizado que é partilhado pelos 

membros dessa comunidade. Essa coerência, que gera esse perfil comunicativo próprio, pode 

ser percebida pelas recorrências, como, para citar um exemplo, o caráter de sagrado que 

algumas delas tentam transmitir para a marca, seja um banho que cura a depressão, seja 

atribuindo a Deus e à Natura o mesmo patamar, ao agradecer pelo que conquistou. 

Enfim, essas narrativas podem ser consideradas “narrativas-modelo de superação”, 

em que podemos perceber quatro categorias/conceitos diferentes a partir dos significados que 

as consultoras atribuem à empresa pela sua narrativa.  

a) “Renasci com a Natura” (superação de crises): Kátia Aguiar e Nildete de Souza 

Silva; 

b) “A Natura me abriu os braços quando o mercado me virou às costas” (superação 

do desemprego com idade avançada): Lúcia Tanzi e Aninha Back; 

c) “Comprar um presente para meu marido com meu dinheiro me realiza” (superação 

do ócio e autorrealização): Beatriz Fontoura e Marta Flores; 

d) “A Natura me conduz para a felicidade” (superação dos sofrimentos da vida pelo 

trabalho e pelas lembranças da terra de origem): Matilde Selmini e Jandira de Souza. 

 

Embora haja motivações diversas, todas elas convergem no sentido de constituírem 

inspiração para outras consultoras que querem deixar para trás as crises, depressões, 

angústias, desemprego, tédio... Para isso a “única” exigência, tal qual o discurso da autoajuda 

analisado por Freire Filho (2010) e da performance (EHRENBERG, 2010), poderia ser 

definido como: ter atitude e conduzir a vida como um empreendedor, a fim de buscar o 

sucesso que se manifesta pela carreira bem sucedida, corpo em forma e felicidade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em um cenário marcado pela visibilidade midiática facilitada pelos meios digitais, a 

proliferação de “narrativas do eu” (SIBILIA, 2008), como discursos de sujeitos que se 

constroem a partir do compartilhamento da intimidade, aponta para a associação da presença 

na rede à existência social. De fato, embora a geração de conteúdo tenha sido amplamente 

potencializada com a Internet, não podemos esquecer que se multiplicaram também as 

emissões vazias, gerando um efeito de “histeria” (PAIVA, 2000), em que o constante dizer 

não acarreta necessariamente trocas significativas, mas se adéqua à necessidade de se fazer 

presente na rede, evitando a morte social (BAUMAN, 2008). 

No momento em que a mediação tecnológica adquire suma relevância e muda o 

relacionamento dos indivíduos com a tecnologia, autores como Sodré (2002) e Fausto Neto 

(2008) defendem a existência de um processo de midiatização, que pode ser aproximado da 

“transformação da sensibilidade” indicada por Martín-Barbero (2004). É nesse cenário que o 

projeto Memória das Comunidades Natura surge como iniciativa diferenciada, definindo-se 

com o objetivo de preservação de histórias de vida de colaboradores, consultores e 

consumidores. A estratégica localização em um museu virtual gera um sentido de importância 

e historicidade, que se coaduna ao interesse que a memória tem alcançado nos últimos anos. 

Entretanto, como percebemos pela própria estrutura do depoimento das consultoras 

(cujos títulos das seções já conduzem as falas para o conteúdo corporativo, trazendo detalhes 

dos produtos, eventos e valores da empresa etc.) e pudemos confirmar pela análise mais 

aprofundada, não se tratam de histórias de vida. Embora haja uma busca de aproximação 

desse gênero, emanada também pelo ethos memorialista que se espera encontrar em um 

ambiente de museu, percebemos, na verdade, o direcionamento das narrativas por um 

caminho que se desvia da finalidade declarada. 

A princípio, as consultoras, em tom sereno, objetivo, saudoso ou afetuoso, recorrem 

à memória, descrevem experiências remotas e se referem aos pais, à infância, ao tempo de 

escola, a eventos marcantes, a lugares, modas, festas e objetos, em que podemos perceber 

contornos de história de vida. Nesse momento, a convicção com que contam detalhes da 

trajetória pessoal e revelam sofrimentos e perdas faz emergir para a narrativa um expressivo 

tom autoral, ancorado na subjetividade e no compartilhamento da intimidade, que contribuem 

para a empatia, em um processo de identificação com as vivências narradas, que podem 

encontrar paralelo na história do enunciatário. Nessas “narrativas do eu”, a busca do efeito de 
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real procura transmitir não tanto a verdade em si, mas sim aparência de credibilidade pelas 

vozes das suas consultoras, buscando maior respaldo do que o discurso publicitário. As fotos 

apresentadas ilustram cenas e personagens importantes na vida das depoentes, contribuindo 

para reforçar esse imaginário em torno do passado e instaurar um tom memorialista. 

O ponto de virada na narrativa dá-se a partir do relato sobre o ingresso na empresa. 

Isso pode ser percebido tanto pelo ethos quanto pelo conteúdo, que se complementam: ambos 

afastam-se da esfera pessoal para aproximarem-se do discurso corporativo – às vezes de 

forma muito explícita, identificada por marcas intertextuais. Esse marco traduz também o 

processo de transformação pessoal das depoentes, emanado pelos sentidos de superação e 

resiliência a partir do desempenho e da determinação de cada uma delas, de forma que as 

“histórias de vida” podem ser consideradas “discursos da felicidade” (FRANÇA, 2010), uma 

vez que mostram o posicionamento do sujeito no mundo para alcançar a felicidade. Mais que 

isso, correspondem a guias de “quem chegou lá” por meio da “mitologia da autorrealização” 

(EHRENBERG, 2010) ou da “ode à superação” (FREIRE FILHO, 2011), de forma que 

podemos denominá-las de “narrativas-modelo de superação”. 

Precisamos lembrar que, para o sujeito Natura, essa comunidade torna-se um espaço 

de destaque, na medida em que estar presente com sua narrativa adquire um caráter de 

premiação simbólica, já que o convite parte da empresa diante do desempenho da consultora. 

Nessa situação, a depoente tende a ponderar o discurso em função do lugar da sua fala, 

procedendo a um trabalho de gestão da memória no intuito de selecionar o que deve ser 

relatado e evitar o que pode ir de encontro aos interesses da corporação ou da imagem que 

deseja construir. Assim, elas procuram enfatizar o papel da corporação na sua vida, 

reafirmando sua identidade enquanto sujeito e profissional, em que a Natura é prescrita como 

“caminho do sucesso”, e sua trajetória, considerada “exemplar”. 

Para isso, as depoentes combinam as seguintes visadas constitutivas da finalidade do 

contrato comunicacional (CHARAUDEAU, 2006): (I) “prescritiva”, ensinando como fazer 

para serem bem sucedidas; (II) “informativa”, transmitindo o que sabem; (III) “incitativa”, 

buscando a crença no que dizem, como percebemos pela mudança no tom ao falar da 

empresa; e (IV) a “visada do páthos”, quando, em ethos emotivo, revelam sentimentos e 

experiências pessoais intensas, a fim de comover o auditório social. 

A aparente valorização das vozes das consultoras, como forma de enaltecimento de 

seu papel, possui função estratégica para a construção da imagem da empresa, que identifica 

nessas trabalhadoras a sua grande força de vendas, ao passo que também oculta ou dissimula a 

precariedade das condições do trabalho.  
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Como vimos, a quantidade de trabalhadores em atividades precárias e 

desregulamentadas, como é o caso da consultoria, vem aumentando consideravelmente na 

atual configuração do mundo do trabalho, cada vez mais complexo e fragmentado 

(ANTUNES, 2005). No caso dos mais velhos, a dificuldade para conseguir emprego é cada 

vez maior, como relatado por Aninha Back e Lúcia Tanzi, para as quais o sentido de 

acolhimento por parte da Natura é maximizado. Além disso, para as mulheres que precisam 

cuidar da casa e dos filhos, muitas vezes desprovidas da experiência que o mercado de 

trabalho exige para variadas funções, comercializar produtos de beleza torna-se a solução para 

contribuir com o orçamento doméstico ou conquistar um “dinheiro seu”, que elas relatam com 

orgulho. Interessante destacarmos que a decisão pela atividade de consultoria geralmente é 

reelaborada no discurso como se fosse uma escolha das depoentes e justificada em função da 

“flexibilidade”, o que parece contribuir para aumentar seu valor como sujeito responsável 

pelas decisões certas que levaram à trajetória de sucesso. Todavia, como aponta Hirata 

(2007), “a flexibilidade é sexuada”. Considerada positiva e justificada pela conciliação de 

cuidados com filhos e casa, na verdade tende a mascarar a dominação masculina que atribui 

funções consideradas importantes aos homens e transmite tarefas menos relevantes e pouco 

destacadas, como as domésticas, às mulheres. 

Apesar do avanço feminino no mercado de trabalho ocorrido no último século, que 

gerou transformações nos âmbitos familiares e pessoais, as narrativas apontam resquícios da 

dominação masculina, como podemos verificar, por exemplo, na permanência da 

responsabilidade feminina pelas tarefas domésticas; na demasiada relevância atribuída pelas 

mulheres ao casamento e na significativa quantidade de depoentes que informam abandonar 

os empregos fixos por exigência do marido ou com o nascimento dos filhos. Além disso, 

reflete-se ainda na obsessão com o cuidado com o corpo e a aparência, já que o corpo 

feminino seria um “corpo-para-o-outro” (BOURDIEU, 2010). De toda forma, o destaque 

conferido à busca do “corpo perfeito” na contemporaneidade impressiona, e parece afetar 

muito mais as mulheres, que, valendo-se de todas as técnicas possíveis, continuam investindo 

tempo, dinheiro e energia na manutenção da aparência de juventude e beleza.  

Revender produtos de beleza vai ao encontro desse espírito do tempo, exigindo das 

consultoras um contínuo cuidado com o “bem estar bem”, apresentado pela marca. Trata-se de 

um discurso reproduzido, em interdiscurso ou intertexto, por todas as depoentes, que associa o 

bem-estar à relação harmoniosa do indivíduo com seu corpo; e o estar bem ao relacionamento 

do sujeito com o outro e a natureza. No entanto, como as consultoras enfatizam, percebemos 

que esse bem-estar envolve sempre a utilização dos produtos da marca, de forma que se trata 
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de um bem-estar produzido a partir do consumo – que guarda relação com a transformação 

dos sujeitos em “mercadorias vendáveis” (BAUMAN, 2008). Dessa forma, esta experiência 

de consumo tem relação intrínseca com a construção identitária das depoentes. Exemplo disso 

pode ser verificado na segunda narrativa analisada (Kátia Aguiar), na qual o banho com 

produtos da marca é ressignificado, fazendo a consultora deixar uma crise de depressão, 

“acordar para a vida” e descobrir-se como mulher, esposa e mãe. Lúcia Tanzi (análise 3) 

também relata que quando se percebe abatida, faz uso dos produtos para que a sua aparência 

não gere um sentimento de tristeza, de maneira que podemos perceber o consumo como 

solução para a exigência da felicidade dos dias atuais, nos quais tristezas são consideradas 

desvios que marginalizam os consumidores. A associação entre “parecer” e “sentir-se” 

também é emblemática desses tempos de valorização do “parecer”, em que a vaidade busca 

evitar a exteriorização do que pode existir interiormente. Ao mostrar-se bonita, Lúcia sente-se 

mais feliz. Ao apresentar-se com abatimento, Lúcia incorpora a tristeza que exibe no rosto. 

Dessa forma, no discurso das consultoras, a busca da beleza e da felicidade também 

está associada à performance e à atitude de cada uma, que engloba o imaginário do esporte e 

da superação, bem como uma atitude de confiança, em que verificamos um teor de autoajuda. 

O tripé beleza/felicidade/sucesso, associado ao “ethos da contemporaneidade” (BIRMAN, 

2010, p.36), não seria um privilégio destinado a poucos, e sim acessível a todos aqueles que o 

estabeleçam como meta e promovam todos os esforços pessoais a fim de conquistá-lo. Essa 

prescrição é apresentada como modelo para vitória e a Natura, como entidade que possibilita 

essa descoberta e esse redirecionamento da trajetória. 

Para isso, o sentido de comunidade, trazido pela denominação do projeto, emerge de 

modo contundente. A Natura é associada sempre à esfera agregadora, que possibilita às 

consultoras a descoberta do potencial empreendedor que culmina na autorrealização. A ideia 

de fraternidade é sempre ressaltada: as promotoras que iniciam o treinamento das consultoras 

são referidas com palavras carinhosas, os eventos são positivamente avaliados, de forma que 

podemos perceber a criação de um sentido de “santuário”, semelhante ao sentido de casa 

analisado por DaMatta (1985). O significado de comunidade cria uma ideia de pertencimento 

à empresa, geradora de destaque às consultoras, que passam a construir sua identidade a partir 

desse local de fala. Nas narrativas-modelo, esse sentido de laço social sobrepõe-se à ideia de 

competitividade própria do mundo do trabalho, que têm nas premiações pelo ranking de 

vendas verdadeiros objetos de disputa e prêmios simbólicos do campo. 

Prescindindo do formato industrial que lhe é associado tradicionalmente, a 

publicidade se dissemina em outros meios não tradicionais, como esse espaço que tem no 
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trabalho um marcador importante. A Memória das Comunidades Natura constitui mais um 

ponto de contato, ao atribuir voz aos seus colaboradores e consultores para que assumam o 

papel de sujeitos da comunicação e, nas suas falas, sejam atravessados pelos conceitos e 

valores da empresa, por meio desse agenciamento corporativo que se sobrepõe às narrativas 

pessoais.  

De fato, verificamos a forte reprodução dos valores da marca, assumidos com um 

ethos eufórico, obstinado e feliz. Mais que isso, podemos falar até mesmo da busca de 

construção da identidade pessoal ancorada nos valores da marca, pois verificamos uma 

associação marcante das duas esferas, de forma que o pessoal e o corporativo se fundem. 

Cultivar relações, fortalecer vínculos, mostrar simpatia, compartilhar emoções, compreender a 

beleza associada à “verdade” são sentidos relacionados ao território da marca, mas que estão 

presentes, de forma evidente, em cada depoimento.   

Ao apresentar o encadeamento temporal de lembranças que constituem a narrativa, a 

“história de vida”, na verdade, serve de suporte e ancoragem à publicização, que vai além da 

publicidade tradicional e da busca de vender produtos. Nesse caso, há uma construção de 

imagem da marca, dos valores, da atividade de consultoria e do discurso por meio da edição 

de fatos que interessam à Natura e que transmitem a ideia de consultoras como pessoas de 

bem com a vida, batalhadoras, que vencem pelo trabalho e pela atuação de acordo como “bem 

estar bem”. 

O universo simbólico da marca, ao se valer das narrativas pessoais das mulheres “de 

carne e osso”, desenvolve um processo fetichista de humanização dos produtos e atribuição de 

características que os aproximam de efeitos mágicos, de “feitiços” que produzem a 

transformação de vidas. Com isso, buscam ocultar o objetivo da estratégia de publicização: 

produzir consumidoras que se alinhem ao espírito comunitário que encadeia consultoras, 

clientes e corporação – esta última no papel de liderança, de destinadora de saberes sobre a 

vida, prescrições sobre o trabalho, legitimações de papéis e de valores hegemônicos presentes 

na sociedade. 

Por meio da linguagem, as consultoras constroem suas histórias, “retratam” passado 

e presente, reforçam os valores da marca e se constituem enquanto trabalhadoras felizes e bem 

sucedidas. Os relatos evidenciam o espírito do tempo, em que a publicidade rompe fronteiras 

e a publicização passa a ser a própria mercadoria exibida para consumo e consumida pelas 

próprias revendedoras. 
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MATILDE SELMINI CAMILO DOS SANTOS 
 
Matilde está na Natura desde 1994. Mulher de fibra agüentou várias dificuldades e sempre se 
reergueu. Fez do seu carro seu local de trabalho e vende produtos Natura todos os dias logo cedinho, 
na hora da corrida matinal, no CERET, no Tatuapé. Ali foi conhecendo as pessoas e conquistando 
seus clientes. Hoje atende cerca de 500 pessoas por mês. 
Identificação 
Meu nome é Matilde Selmini Camilo dos Santos, moro na Vila Formosa e minha data de nascimento é 
1º de abril de 1952. [Nasci em] São Paulo, Capital. 
Família 
Meus pais são João Selmini e Antônia Vicentina Selmini. Ele era tecelão e trabalhava na Anglo-
Brasileira, que era na época ali na Rua Catumbi, no Brás, Belém; ficava na Celso Garcia, por ali. 
Meus pais eram rígidos demais com a educação. Tanto quando criança, quanto como adolescente, 
moça. A minha mãe era estrangeira; meu pai, descendente de italiano. Não precisa dizer mais nada. 
Minha mãe é iugoslava. Ela veio pequenininha, os meus avós vieram para o Brasil e trouxeram a 
minha mãe e os irmãos dela. Só teve uma que nasceu aqui no Brasil. Eles vieram pequenos de lá. 
Vieram acho que como todos os imigrantes, pela situação financeira, para trabalho ou coisa assim. 
[Me lembro] da reunião de família. A única coisa que sempre teve é a reunião de família: aquela 
família grande, todo mundo se reunia aos finais de semana na casa de um, de outro, como fazem os 
italianos hoje. Para você almoçar ou jantar, comemoração de dia de Natal, Ano Novo, era sempre em 
lugar muito grande, porque a família é grande. Nós somos ao todo oito irmãos. Eu sou a mais velha 
de todos, e minha mãe teve gêmeos duas vezes seguidas.  Em casa, cada um dos irmãos tinha a sua 
tarefa; nunca teve esse negócio de as mulheres fazerem as coisas e os homens não. Tanto que 
mesmo os meus filhos, desde pequenininhos, arrumavam cada um sua cama, lavavam suas coisas. 
Era assim, tudo dividido, desde pequenos; nós fomos educados assim, tanto que a seqüência 
continua em casa do mesmo jeito. 
Infância e adolescência 
Eu cresci no Belenzinho. Quase não ia ao centro, era muito difícil. Mas o lugar que eu morava era 
muito bom, porque era uma vila que existe até hoje, ali na Serra da Bocaina. Fui criada lá desde 
pequena. Quando eu completei 7 anos fui morar na Vila Formosa, que foi onde eu comecei os meus 
estudos. A minha infância foi boa, na medida do possível – naquele tempo a gente vivia muito presa, 
mas foi boa. O que eu me lembro do Belenzinho é que nós saíamos da Serra da Bocaina, íamos até 
o Largo de São José, na igreja, nas lojas. A princípio não tinha o viaduto, você ia pela Silva Jardim, 
cruzava a linha do trem. Os passeios da gente eram esses. Ao Parque da Moóca a gente ia, à Rua da 
Mooca – porque a gente gostava muito de doces, e lá sempre teve muitas docerias; tem até hoje, tem 
uma famosa que é a Di Cunto. 
Eu adorava bomba de chocolate! E no caso da família, o que a gente fazia muito era Crustole, que 
italiano gosta muito. Tem um outro – minha mãe fazia muito, a gente ficava fazendo tipo gravatinha, 
eu tento me lembrar o nome dele e não consigo – e tortas: torta holandesa, torta doce, uma porção 
de coisas. Comida, então, nem se fala! Comida de estrangeiro é uma coisa muito boa, muito 
caprichada, eles fazem tudo em abundância, era bom. Eu era feliz e não sabia. Verdade! A gente 
saía do Belenzinho e ia passear a pé. Saía andando, as crianças todas arrumadinhas, bonitinhas, 
segurando na mão; tinha a procissão que íamos também, eu não posso me esquecer: eu não 
gostava, mas era obrigada a ir, a minha mãe fazia ir. Tinha tanto a igreja do Largo São José como a 
São Paulo, na Tobias Barreto, e a gente ia todos os domingos à missa de manhã, todo mundo 
arrumadinho, de vestido de babadinho, era bom. 
Eu gostava de um vestido branco, cheio de babadinho, e a fita azul na cintura. Cabelinho preso – que 
tinha o cabelo bem comprido, me lembro disso. Sempre fazia “chiquinha” ou então prendia para trás, 
fazia muita trança, prendia uma parte em cima e deixava o resto solto... Eu gostava de me arrumar. 
Sempre fui muito vaidosa, desde menina, e as minhas irmãs e irmãos também. São até hoje. E a 
minha mãe também; não saía sem um batonzinho, de jeito nenhum. E vermelho! Ela loura e o batom 
vermelho. Ela gostava muito de batom. Não me lembro que perfumes usavam, mas eram marcas 
bem antigas. Na época eles usavam muito Tabu – eu me lembro porque aquele cheiro era 
insuportável! Ah, Promessa... Qual mais? 
Usavam talco demais! O que tinha era talco Palmolive. Aquelas pessoas de muita idade, até hoje, não 
tomam banho sem usar talco, tanto que muitas reclamam para mim: “Por que a Natura não tem 
talco?” Era o que a gente usava. Usava aquele carmim para passar... 
Formação escolar 
Eu estudei no Orville Derby, na Vila Formosa. Comecei lá, depois fui para o Queirós Teles, que fica 
entre o Belém e a Água Rasa, por ali, entre a Tobias Barreto... Ali fiz até o segundo científico – que 
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era científico que a gente fazia primeiro. Hoje não, hoje é colegial. A gente fazia três anos de 
científico; foi o que eu fiz. As classes eram separadas; mistas, só no final. No meu primário era tudo 
separado: meninas [com] meninas, meninos [com] meninos, não eram mistas; agora, na mocidade, 
eram. O uniforme era assim: azul marinho, saia de preguinha. Na frente a gente não mexia, deixava 
ela aqui [no joelho], mas quando saía, enrolava toda na cintura para ficar curtinha. Blusinha 
branquinha e aquela medalha de honra ao mérito que a gente ganhava, colocava com todo orgulho... 
Me lembro da professora Nanci, nunca me esqueço dela. Foi minha primeira professora na escola, eu 
amava de paixão. Não era professora, ela era muito amiga da gente; ela ensinava a gente, não tinha 
nenhum tipo de dificuldade. Tinha o professor Arildo, que já se foi. Eu gostava muito dele também. A 
Nanci era do primário, era da segunda série – não era segunda série que se falava, era segundo ano 
primário. Ela tinha uma dificuldade na mão para escrever e a gente tinha muito carinho por ela. E eu a 
encontrei depois de casada, já com filhos! Eu a encontrei uma vez numa loja e a reconheci pelas 
mãos. A gente fez uma festa terrível, foi muito bom! Não completei os estudos porque naquela época 
você tinha que trabalhar muito para ajudar em casa – ninguém trabalhava por esporte.  
Vida profissional e trabalho 
Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, para ajudar em casa. Eu digo, trabalhar aos 14 anos registrada, 
mas antes eu, para poder manter os meus estudos e comprar livro, carreguei areia na cabeça, tomei 
conta de uma senhora paralítica, com 9 anos. Eu fazia este tipo de coisa para sobreviver. Aos 14 
anos eu fui trabalhar numa loja e já foi com registro, e ali você era registrada com meio salário – a 
gente não tinha salário integral, era meio salário por ser menor de idade. 
Naquela época menor de idade podia trabalhar, e hoje não. Porque naquela época você trabalhava e 
estudava à noite. Na minha época tinha curso de admissão, você não ia direto para o colegial. Da 
quarta série você ia para quinta? Não, você tinha que fazer curso de admissão, que era a quinta série 
de primeiro, depois você pulava para o colegial. 
Através de uma amiga, arrumei esse emprego na Moahamed. Eu estava precisando muito trabalhar, 
eu e ela, e a escolhida tinha sido ela. Só que quando eu cheguei na loja – ela era maior, tinha 18 
anos – ela pegou e falou assim: “Tem como dar a vaga para minha amiga? Porque ela está 
precisando trabalhar”. Aí eu fiquei na loja e sai de lá só casada. Fui com 14 anos e sai de lá com 20 
anos. Era uma loja de confecção masculina e feminina. Ela ficava na Rua Cavalheiro, no Brás. Eu 
não trabalhava só de balconista, eu resolvia todos os problemas da loja – problema financeiro, fazia 
pagamentos e recebia, entregava. E não fazia só para minha loja não, fazia para as outras lojas 
também. Eles acreditavam tanto em mim, que davam os pagamentos deles para eu ir para os 
cartórios. Nos cartórios do Centro todos me conheciam, porque eu ia direto pagar conta daquelas 
lojas. Ia de ônibus, sempre pegava o ônibus no Largo da Concórdia e ia para a Rua Boa Vista, para 
aquela General Carneiro, onde tem os cartórios do centro. O centro naquela época era muito 
tranqüilo, não era como hoje. Sempre teve esses problemas que a gente vê hoje, mas era bastante 
tranqüilo. Eu saía com muito dinheiro para ir para lá, para aqueles cartórios. Eu nunca tive nenhum 
tipo de... E ia de ônibus! Era um lugar mais livre, não tinha tanta gente como tem hoje – se bem que 
já faz uns dois, três anos que não ando no centro. E depois, com o falecimento do meu marido... 
Antes a gente ia muito para os lados daquilo que era o Mappin, íamos passear lá com as crianças; 
hoje não tem mais condição de você fazer isso. Mas era legal, eu gostava muito do meu trabalho 
porque eu saía muito da loja, eu não ficava parada lá.  
Quando ficava na loja eu vendia, arrumava as coisas, recebia mercadoria – porque os meus patrões 
eram libaneses, e muita coisa eles não sabiam: tirar nota fiscal, essas coisas. 
A clientela da loja era mais masculina, porque era mais roupa de homem; mulheres eram poucas. 
Aprendi sozinha a trabalhar. Sabe aquela dificuldade que você precisa trabalhar e tem que se virar? 
Pronto, aprendi sozinha. Tudo na vida a gente aprende sozinha; você vai indo à luta, vai e aprende. 
Meu salário, eu dava todinho em casa, lacradinho, para minha mãe. Recebia em um envelope. Vinha 
com holerite e com envelope; entregava todo para minha mãe, não pegava nada para mim. Ela tinha 
as coisas para pagar, porque naquela época trabalhávamos eu e meu pai, depois meus irmãos 
começaram a trabalhar. Eu dava para ela, ela pagava as contas, me dava um dinheirinho que 
sobrava – porque você sabe, mulher sempre gosta de comprar alguma coisinha, um perfuminho; eu 
sempre gostei muito de me arrumar, eu adorava comprar roupa! E ela sempre deu um dinheiro: “Esse 
aqui é para você”. Você pensa que eu gastava? Gastava não, eu juntava! Juntava para comprar jóia, 
principalmente.  
Parei de trabalhar na loja para casar. Para você ter uma idéia, eu nem fiz aviso prévio, porque assim 
que eu me casei meu marido me tirou. “Você não vai trabalhar mais, você não precisa trabalhar 
mais”. Aí engravidei logo em seguida, tive meu filho e fiquei tomando conta de casa; voltei a trabalhar 
em 94. 
 



 

 

173

Namoro e Casamento 
Foi legal como conheci meu marido. O nome dele é José Luzimar dos Santos, ele veio em São Paulo 
para se recuperar de um acidente na terra dele – porque ele era de João Pessoa, Paraíba – e foi 
morar exatamente do lado da loja que eu trabalhava. Eu trabalhava no 27, ele foi morar no 17, e a 
janela do quarto dele ficava em cima da minha loja. Ele passava na porta da loja, eu olhava para ele e 
achava tão feio, todo machucado. Ele passava na porta da minha loja, ficava me olhando, me 
chamava de criança. Começou a convidar para almoçar, para sair; a gente começou a sair, almoçar 
um com o outro, namoramos dois anos e casamos.  
A gente ia ao cinema e ao teatro. Eu sempre gostei muito de cinema e teatro. A gente ia jantar... Nós 
íamos muito no centro, tipo São João, Avenida Ipiranga – que tinha aquele restaurante, Restaurante 
do Papai –, Cine Arcades, Cine Marabá; a gente ia muito a cinema, passeava muito. Parque do 
Ibirapuera... Eram esses os passeios da gente. 
Meu casamento foi muito simples: a gente casou praticamente com uma arrumação, vamos dizer 
assim, porque a situação era difícil. Ele trabalhava, ganhava o dinheiro dele, porque ele estava há 
pouco tempo em São Paulo – ele veio mesmo para tentar a vida dele aqui em São Paulo. Nós nos 
conhecemos, naquela época eu ganhava ainda mais que ele. Quando nos casamos – eu me casei no 
cartório, não sou casada na Igreja, foi uma coisa que não deu mesmo para a gente fazer. Fomos 
morar de aluguel, moramos onze anos de aluguel, então foi muito difícil o casamento da gente. 
Sobreviveu por amor mesmo; diz que hoje amor e barriga vazia não... Mas naquele tempo dava muito 
isso mesmo. A gente se dava bem ele era uma pessoa maravilhosa. Vivemos juntos durante muitos 
anos, tivemos três filhos: José Luzimar Filho, Francinete e Roberto. O José hoje está com 32 anos, a 
Fran está com 29 e o Roberto, se estivesse vivo, ia fazer 26 anos no dia 24 deste mês [março]. 
Ingresso na Natura 
O meu marido era comerciante e achava que mulher não tinha que trabalhar, tinha que tomar conta 
da casa e dos filhos. Em 1993 ele teve um enfarte, aí a situação começou a... Ele teve que fazer 
cirurgia de coração e, na época, ele pagou, porque ele não tinha convênio. A gente não tinha 
convênio porque ele era o tipo do homem assim: “A minha família, tudo que for fazer, é particular”. E 
naquela época a cirurgia era cobrada em dólar, e foi 30 mil a cirurgia dele. A gente começou a vender 
as coisas que tinha para fazer. Aí ele fez a cirurgia e não voltou mais na área de trabalho dele, 
porque a dificuldade foi muito grande. Aí, a minha irmã vendia Natura, e eu disse: “Preciso trabalhar”. 
Mas com três crianças pequenas você não pode sair para trabalhar e deixar as crianças. Então tinha 
que arrumar alguma coisa em que pudesse tomar conta das crianças, da casa, e que ganhasse um 
dinheiro. E foi aí que minha irmã me indicou, ela falou: “Se eu fosse você, eu ia vender Natura: você 
tem conhecimento muito grande, você tem amizades; você faz academia, você pode começar vender 
na academia; tua filha faz faculdade, ela pode vender na faculdade”.  
Comecei [em 1994], me inscrevi. Na época deu um problema, porque ele não queria que eu saísse de 
casa, achava que eu não tinha que sair de casa. Ainda eu falei para promotora: “Você não diz nada 
disso para ele, diz que eu vou vender em casa através do telefone ou coisa assim”. Ele não 
concordou muito. Eu falei: “Olha, a gente tem que chegar à conclusão seguinte: ou eu vou trabalhar, 
ou a gente vai morrer todo mundo agarradinho aqui”. Eu comecei e no fim ele me ajudou, no fim ele 
vendia também. 
Então, eu liguei para minha irmã e ela me deu o telefone da promotora, a Lucéia – outra pessoa linda, 
eu só tive gente boa na minha vida. Graças a Deus, no meu caminho, tive a Lucéia, a Sandra e a 
Karen. A Lucéia veio à minha casa, começou a me explicar, eu fiz a inscrição, fiz a ficha com ela, 
depois fui participar de reuniões que eram lá no Palácio da Rosas [atual Casa das Rosas], na 
Paulista; minha primeira reunião foi lá. 
A entrada, o salão... Um salão muito bonito, com aquelas poltronas bem aconchegantes. A pessoa 
que nos dava [conduzia] a reunião explicava tudo direitinho, demonstrava direitinho. Teve desfiles 
também... Tinha muita gente na minha primeira reunião. Depois teve um lanche numa sala de 
refeição muito bonita, uma mesa muito linda, bem posta, bem arrumada. O perfume do lugar? Erva-
doce puro! E a música... Aquela música da Natura me conquistou. Até hoje, quando eu entro num 
lugar que toca, me arrepio toda, meu coração vem aqui em cima. Era uma coisa muito linda para você 
entrar no salão – porque tinha os momentos que você saía do salão, para ir no sanitário ou para fazer 
uma refeição, um lanche qualquer, e quando você entrava, aquela música! Mesmo quando você ia 
fazer os pedidos, ouvia aquela musiquinha no ouvido, era muito lindo! Foi uma coisa que me 
conquistou muito naquele dia. 
Sem contar que foi a primeira vez que andei de metrô na minha vida! Me lembro disso: não sabia nem 
pegar o metrô, aprendi com a Natura, foi muito dez. E eu ligando para minha filha, ó o tamanho do 
celular. Ligando: “Me oriente, porque eu não sei onde é que pega o metrô”. Tinha que descer na 
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Praça da Sé, pegar para o Jabaquara, eu não sabia nada. Nunca tinha andado de metrô na minha 
vida, aprendi com a Natura. 
Quando eu entrei, fiquei encantada com tudo aquilo. Foi minha primeira reunião, comecei a vender, e 
logo no primeiro ano eu fiquei em décimo quinto lugar do setor de vendas. 
Quando chegou a minha primeira caixa de produtos foi uma festa! Ai que delícia! Sem contar que 
vinha um monte de amostras – hoje já não vêm tantas, a não ser que você conquiste. Vinham muitas 
amostras e era exatamente com elas que eu fazia as vitrines para distribuir para as pessoas. Você 
começa a separar os produtos... A minha primeira caixa foi com 180 pontos, eu me lembro, porque a 
média era 100 pontos, e eu fiquei super feliz; vendi um monte de colônias – tinha aquelas colônias 
refrescantes, vendi isso –, desodorantes, comecei por aí.  
A minha primeira venda foi para a Altair, que hoje é consultora também. Eu ia na casa dela, e levei as 
coisas porque ela usava muito Natura, principalmente o marido dela. Minha primeira venda para ela – 
eu tenho tudo anotadinho – foi uma pós-barba Sr. N para o marido dela e o desodorante Sr. N para o 
filho. Ele usava muito Rarus, que hoje é Horus. Para ela [mesma usar] eu vendi hidratantes para o 
corpo. 
Trajetória profissional na Natura 
No primeiro ano de Natura [1994], fiquei em décimo quinto lugar de vendas, aí comecei a me 
empolgar. Achei muito difícil no início, aí minha filha olhava para mim e falava assim: “Não mamãe, 
me dá aqui que eu vou ajudar você a vender”. Levou para a faculdade e começou a vender lá.  
Eu tinha o dinheiro na poupança, ainda me lembro como se fosse hoje: era 167 de dinheiro, comprei 
tudo em mercadoria para começar a fazer estoque, e comecei. Hoje eu carrego dez mil reais de 
mercadoria de pronta-entrega no meu carro, ganho um bom dinheiro todo mês; tenho tudo 
anotadinho: vendas, pagamentos, despesas, cheque, tudo, para chegar no fim do mês e tirar a base 
de cálculo de quanto ganho, do que paguei, do que gastei, despesa com o carro, comigo, com 
material de apoio, com tudo. Trabalho com muita organização, por isso que deu certo. 
Meus clientes iniciais foram os amigos. Foi uma delícia! Eu comecei na academia, com minha 
professora de ginástica. “Olha”, falei, “você precisa me dar uma força, você precisa me ajudar”. 
Comecei a deixar lá; você tem que pedir permissão, porque uma academia tem quase 500 pessoas, 
você não vai chegar lá na cara dura e querer vender para todo mundo, porque tem o dono da 
academia, etc. Aí eu comecei a falar com ela que precisava, que eu estava falando aquilo por 
necessidade, que eu precisava trabalhar, eu tinha que ajudar em casa. A gente começou, comecei a 
oferecer para as mulheres [alunas] dela; tinha umas mini-Vitrines bonitinhas em que eu punha o meu 
telefone, o meu endereço, grampeava uma amostrinha e saía distribuindo igual aos carteiros, nas 
casas, colocava nas caixinhas. Eu tive muito retorno através disso. 
Saía com um monte daquelas Vitrines e ia colocando nas caixinhas; quando encontrava as pessoas, 
entregava pessoalmente. Em bancos, cartórios, lojas, [eu] sempre [andava] com uma amostrinha, 
porque todo mundo adora amostra. Eu adoro! A minha clientela hoje é muito grande, eu não preciso 
sair para oferecer. O meu telefone não pára, minha secretária [eletrônica] é cheia, graças a Deus, o 
dia inteiro. 
Muito bem, depois comecei a vender no Hospital Santa Marcelina. Meu pai adoeceu, ficou muito 
doente, aí eu fui com ele; quando eu entrei no Hospital Santa Marcelina, eu via muitas sacolas da 
Natura – eu falei: “Aqui é uma mina de ouro”, fiquei na minha. Fui conversar com a assistente social, 
porque meu pai ia amputar uma perna, a gente estava numa situação muito difícil com ele doente. Aí, 
eu falei: “Escuta, estou pensando seriamente em vender Natura aqui”. E ela falou assim: “Mas aqui já 
tem bastante gente que vende”. “Não, eu queria trabalhar com pronta entrega, porque eu vejo muitas 
sacolinhas aqui. Tem como eu fazer isso?” “Tem”. “Mas dá problema? Pode ser que eu tenha algum 
problema com as irmãs”. “Você só não pode ficar no portão dos funcionários, mas fica um pouco 
afastada que você vai conseguir”.  
Primeiro eu fui observar, depois montei o meu carro em casa, abri, vi se dava para ficar bonitinho – 
porque você leva as caixas de mercadoria – aí eu montei em casa. Ainda comentei com meu marido, 
ele falou: “Você é louca, fazer isso?” Eu falei: “Olha, de alguma maneira eu preciso ganhar dinheiro”. 
No fim ele ficava comigo, ele já não podia trabalhar mais. 
Arrumei uns banners, arrumei direitinho meu carro, mandei bordar umas toalhas com o nome da 
Natura, e lá fui eu com o meu carro. As pessoas começaram a passar para lá e para cá e 
perguntavam como era o sistema de pagamento, aí comecei a vender. Vai fazer exatamente dez 
anos que estou lá.  
Depois foi no CERET, no Tatuapé, perto do Shopping Anália Franco. O CERET é um clube do 
trabalhador (Centro Educativo, Recreativo e Esportivo do Trabalhador). Faz nove anos que estou no 
CERET. Eu ia correr com meu marido, caminhar de manhã, e eu falei assim para ele: “Eu acho que 
aqui dá certo de vender Natura também”, e ele falou: “Você é louca?” Eu falei: “Não, meu filho, eu 
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estou precisando vender. Eu não tenho que trabalhar? A gente precisa fazer dinheiro, não precisa? 
Então beleza”.  
Fui falar com o pessoal do CERET, na administração, fiz um contrato com o CERET. Eu pago 
aluguel, não é de graça. Aí falei: “Eu queria um horário das sete às dez horas da manhã”, aí ele 
especificou onde eu podia ficar. Ele falou: “Como é o seu sistema de trabalho?” Eu falei: “Não monto 
nada, é tudo feito no meu carro, no meu porta-malas, não tem nada de montar nenhum tipo de 
barraca, e eu quero experimentar pelo menos por uns meses”. Não deu outra: meu marido ia correr e 
eu ia vender Natura. Aí ele falou: “Quer dizer que você não vai correr mais?” Falei: “Ah, corro à noite, 
não tem problema”. 
Aí, comecei a vender a Natura no CERET. Passei dois meses sem vender nada lá! Dois meses e as 
pessoas só olhando – porque são pessoas desconfiadas, pessoas “de grana” – até que uma vez, 
uma se aproximou e – tenho meus cartõezinhos, tudo bonitinho – ofereci meu cartão para ela com 
uma amostrinha, era até Óleo Sève, de damasco. Foi o primeiro item que eu vendi no CERET, tanto 
que, quando eu fiz agora aniversário, ela chegou e eu falei: “Olha minha primeira cliente do CERET, a 
Ivone!” Aí pronto. Eu comecei lá e lá eu estou até hoje, e vendo muito: tem dia de eu vender de 
manhã, em duas horas, 600, 700, 800 reais, rápido assim! E recebo à vista, na hora – não é “Eu pago 
depois” ou coisa assim, é dinheiro. 
O CERET é bem grande, tem quase 30 mil [metros] de área, então as pessoas vão caminhar de 
manhã; lá tem piscina, mas eu pego a maioria das pessoas que vão caminhar de manhã. São as 
pessoas que trabalham, então chegam às seis, sete horas da manhã e ficam até oito e meia, nove 
horas; depois vão tomar banho e vão para os seus trabalhos. Então eu pego estas pessoas que 
caminham de manhã e fico até nove horas, não fico mais que isso. Chego às sete, dez para as sete. 
Eu vendo muita linha de tratamento, tanto para homens quanto para mulheres, e vendo bastante para 
homens também, viu? Porque as pessoas têm dificuldades de vender para homens, e eu vendo 
muito, porque tem muitos atletas; como eu participo de corridas, uno o útil ao agradável, as pessoas 
começam a perguntar sobre as corridas...  
E meu marido me ajudava muito. Houve época que ele ficava no Santa Marcelina para mim, e eu no 
CERET: as duas horas que eu não podia estar no Santa Marcelina, ele ficava. A gente tinha um carro 
só, aí eu pegava o carro emprestado do meu filho, – olha a loucura que eu fazia – levantava cedo, ia 
levar meu filho para o trabalho, pegava o carro dele, ia para o CERET trabalhar, depois passava em 
casa, já adiantava o almoço, rapidinho, levava o carro para o meu filho no trabalho dele; de lá, 
pegava um ônibus e ia para o Santa Marcelina para ficar com meu marido, e lá ficava até uma e meia, 
duas horas. Eu fiz isso até ele falecer. 
Hoje tenho uma média de 500 a 600 clientes por mês, não é menos. No mês de fevereiro, por 
exemplo, que é um mês que todo mundo paga IPVA, matrícula escolar, material escolar, eu vendi 
duas vezes mais que em dezembro. Porque todo mundo voltou das férias; eu vendo na área do 
Anália Franco, pronto, eu não preciso dizer mais nada. Eu vendo muito naquele setor e eu conquistei 
muitas pessoas... Você vai no meu carro – meu carro não, eu falo shopping, meu shopping –, lá é 
tudo: bolsa, chave de carro, a reunião é no meu carro. Eu viajei para o Nordeste e as pessoas me 
ligavam no celular: “Quando é que você vai voltar? Porque não tem graça nenhuma, lá é nosso ponto 
de encontro”. Eu falei que vou começar a servir cafezinho e bolachinha para as pessoas, porque o 
ponto de encontro é no meu carro, de manhã cedinho.  
No meu setor eu sou o primeiro lugar de venda de Chronos, o tratamento todo! Se você pegar o meu 
guia de pedidos, você vai ver que tem desde a linha Mamãe e Bebê até o último item, eu vendo toda 
a linha agora, em especial o Chronos. 
Não sei como está minha pontuação junto a Natura hoje. A gente ainda não sabe, o ciclo começou 
agora em janeiro, a gente está no quarto ciclo, ainda não sei. Ela vai começar a mandar a partir do 
quinto, sexto, mas no ano passado eu fique no terceiro lugar de venda do meu setor. Nós somos 
acho que mais de 600 consultores e fiquei em primeiro lugar de venda de Chronos, com mais de mil 
pontos na frente do segundo lugar. Mil pontos de Chronos hoje, sem exagero, vai dar uns dois mil 
reais ou mais! Então eu fiquei super feliz, porque a mulher que é primeiro lugar no setor de vendas 
tem uma loja, uma equipe de vendas, e eu não tenho equipe nenhuma, eu trabalhei sozinha e fiquei 
mil pontos na frente na venda de Chronos. 
Relacionamentos Natura 
Comecei a trabalhar com a Natura por necessidade mesmo, por muita necessidade. Foi muita garra, 
muita vontade, isso aí eu tive muita! Pegar, começar e vencer, a minha vontade foi essa. 
Hoje eu trabalho por prazer, porque eu não precisava mais trabalhar – além da pensão do meu 
marido, eu tenho a pensão do meu filho –, e eu faço muito isso por minha promotora, que é uma 
pessoa linda. Me ajudou muito na época em que precisei, com bingo, com chá, com rifa, me dando 
produtos mesmo, porque a situação era muito difícil, principalmente na doença do meu filho. Meu 
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marido faleceu e eu fiquei com meu filho doente, e ela me ajudou muito, então hoje eu faço muito por 
ela. 
O nome dela é Karen. Nossa, amo de paixão, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela não é só uma 
promotora, ela não é só uma profissional, ela é amiga de todas nós – de todos, porque tem homens 
também –, é uma pessoa muito especial e é por isso que eu continuo persistindo e vendendo do jeito 
que eu vendo. 
E os jantares? São muito bonitos, uma elegância total, muito dez... Sem contar a preocupação deles 
em valorizar você, valorizar seu trabalho: eles se preocupam com a gente, eles vão na mesa da 
gente, eles vão cumprimentar a gente – o senhor Luiz Seabra, o Pedro Villares e o Pedro Luiz, 
mesmo os gerentes. Eles tiram fotos com a gente, fazem questão de perguntar se a gente está sendo 
bem servida, bem atendida, falam no palco sobre a gente, então a gente fica toda envaidecida com 
aquilo que ouve. As festas são lindas, são ótimas, são assim, confraternizações e homenagens.  
Sempre os dez primeiros colocados do setor vão para festa-jantar e os Vip’s também – são aquelas 
pessoas que têm mais de 15 anos; esse ano foi um pouquinho diferente, os Vip’s foram só aqueles 
que venderam também, se não vender não adianta que também não vai mais. Agora, os dez 
primeiros colocados do setor, todos eles vão para a festa, e os três primeiros colocados ganham 
troféus com seus nomes, são citados, você levanta com a promotora, é muito legal. 
Nos finais de ano a gente tem a confraternização do setor também, a promotora sempre faz isso para 
a gente; ela chama sempre os primeiros dez colocados, e em especial os três primeiros. Sempre tem 
festas para a gente, sempre tem coquetéis, jantares... 
A comemoração de dez anos foi linda. Eu recebi uma cartinha de que eu ia completar dez anos e ia 
receber o broche de ouro – e eu nem pus o meu broche de ouro, esqueci, eu sempre ando com ele 
também –, e teve uma festa, um tipo de coquetel com música, que foi lindo! Foi uma consultora da 
Natura, cantou uma música muito bonita para a gente, que até depois ela deu a letra para a gente; aí 
teve o coquetel, depois teve a entrega dos broches, foi fotografado – inclusive nosso gerente mandou 
para a gente, em casa, a foto ao lado dele com o broche –, foi muito dez a festa para mim. Sempre há 
reconhecimento, para qualquer coisa que você faça eles sempre têm o reconhecimento para a gente. 
Já fui à fábrica, em Cajamar, várias vezes. Eu não entrei na parte de fazer os produtos, 
principalmente no Chronos, mas eu vi como eles embalam os shampoos, os batons, como eles 
preenchem as caixas, como é na hora que você faz o pedido, como é separado, como são 
selecionados os produtos nas caixas.  
Uma coisa que eu acho muito linda na Natura: os funcionários fazendo exercício. Tem um 
determinado momento que eles param para fazer exercício, foi uma hora que nós fomos lá e eles 
estavam fazendo exercício.  
A creche é linda, onde tem as crianças. O restaurante é maravilhoso, nós almoçamos lá uma vez, 
inclusive com seu Luiz Seabra, as pessoas almoçam com a gente.  
Outra coisa que eu achei muito linda: nenhum funcionário trabalha sem um pedacinho de verde na 
fábrica. Onde ele está, tem um verde lá na frente – é tudo de vidro, então tem um verde lá na frente 
para ele ver. O trabalho deles é muito bonito. Eu fico apaixonada cada vez que eu entro naquela 
fábrica! E as festas têm sido lá – estes dois [últimos] anos, a festa de final de ano foi lá. 
Eu adoro participar dos encontros de cada ciclo. Se não der para ir à tarde – geralmente não dá para 
ir à tarde – eu vou à noite. Eu vou, eu participo, quando eu chego todo mundo já sabe quem é a 
Matilde. Eu sou assim, sou uma pessoa muito espontânea, muito alegre, eu não deixo ninguém para 
baixo. Quando eu chego faço a festa, participo bastante, eu gosto. 
As relações com os clientes são ótimas! E se um dia vocês quiserem assim: “Ah, Matilde, eu posso 
participar um dia com você, ficar um dia inteiro com você?” Vocês vão adorar, é muito bom! Meu 
relacionamento com eles não é só de consultora, é de amiga, e muitos dizem assim: “Matilde, você 
não deveria ser [só] consultora da Natura, você deveria ser psicóloga também”. Porque a gente houve 
muito, e é onde a gente aprende também. Às vezes você acha que seu problema é tão difícil, tão 
grande, e você ouve o problema das pessoas e vê que as dificuldades deles também são grandes, e 
seu problema se torna tão pequenininho, tão insignificante diante dos outros... Então eu ouço muito 
[os outros]. Eu não quero só vender para você; eu ouço muito, eu converso muito, eu tenho muita 
paciência com as pessoas e o relacionamento da gente é muito bom. É como eu estava falando, eu 
viajei e eles sentiram minha falta, me ligavam: “Quando é que você volta? Não tem graça nenhuma 
aquele CERET sem você”, é assim. 
Linhas e Produtos Natura 
Eu comprava Natura da minha irmã. Eu usava muito a linha Perenna – na época que eu comprava 
dela, tinha a linha Perenna –, então eu comprava muito dela. No fim, ela perdeu a cliente. 
A Perenna é uma linha de tratamento para uma certa faixa etária; hoje a Natura tem várias, como já 
existia naquela época. Eu usava mais ela porque tinha o tratamento completo para o rosto, para pele 
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mista, pele oleosa, e era para uma pele de idade; eram uns potinhos, quando saiu todo mundo achou 
ruim. Quando eu comecei vender ainda tinha, então eu comecei por causa disso e dos perfumes. Eu 
gostava muito dos perfumes da Natura, principalmente o Musc, acho que o tradicional da Natura era o 
Musc na época. 
Hoje uso Chronos, uso o tratamento todinho! Eu só não uso muito o Chronos Pharma, mas o básico 
eu uso, e uso o da área dos olhos, da área dos lábios, esfoliante, e os complementares. Se [me 
falam]: “Ah, Matilde eu queria um produto para o meu rosto” – porque isso a gente aprende muito –, 
“mas eu queria usar este creme aqui”. No caso do gel creme, eu não deixo ela levar só o gel creme, 
eu falo: “Olha, é melhor você comprar de um por um até você ter pelo menos o tratamento básico. Se 
você só comprar o gel creme, ‘só vou usar o gel creme’, não vai resolver o tratamento”. As pessoas 
não dão importância para o tratamento básico, que consiste do sabonete e em especial a loção 
tônica. Eu acho que ninguém dá valor para isso, que é mais importante do que propriamente o gel 
creme, porque ela é que complementa o tratamento de limpeza, dá tonicidade à sua pele, tonifica – o 
nome já está dizendo. Então as pessoas não dão importância para isso, e eu ensino muito isso.  
Dicas e Estratégia de Vendas 
Eu sempre vendi muito Chronos, desde o início, porque eu comecei a usar e as pessoas 
perguntavam: “Poxa, Matilde, o que você está fazendo que está com a pele tão bonita?” Eu não bebo 
suco, eu não tomo refrigerante, eu só bebo água, e ontem me deu vontade de tomar um suco de 
laranja, aí a moça falou assim: “Eu vou pedir um suco de laranja porque você pediu”. E eu falei: “Mas 
não bebo suco, eu só bebo água”. “Você tem uma pele tão linda, deve ser por causa da água!” “Não, 
é porque eu uso o tratamento do Chronos da Natura, porque eu já uso há cinco anos direto”. “Você 
usa Chronos?” “Uso”. “Você é a que vende Natura ali embaixo?” Então começa assim. Mas eu 
sempre vendi desde o início, porque eu comecei a usar.  
Outra coisa que eu fiz também, bem no início: eu levava os meus potes para demonstrar para as 
pessoas, para elas usarem mesmo, cheguei a deixar levar para casa os três – o sabonete, a loção 
tônica e o gel –, fazia isso para pessoa experimentar. Eu sempre falo: “Você usou, nunca mais você 
vai deixar de usar”, e não deixa mesmo. Então eu acho que esse tipo de atendimento que você faz é 
um negócio legal, as pessoas adquirem confiança em você, porque sabem que seu interesse não é 
vender e só. É muito fácil eu chegar e vender um produto para você, eu vendo hoje e amanhã você 
não compra mais. “Ah, poxa, o atendimento daquela mulher é...”, não é verdade? Então não custa 
você dar assistência. 
E vendo Chronos também para homens. Hoje eles usam tudo: usam perfumes, sabonetes – eu vendo 
muito aquele sabonete Mate Verde para homens, e agora saiu o shampoo Mate Verde –, vendo pós-
barba, perfumaria, eu vendo toda a linha para homem. Eles estão cuidando mais da aparência, tanto 
na parte de estética [da pele] quanto na corporal, porque eles estão praticando mais esporte, estão se 
preocupando com a barriga. “Ah, não-sei-o-quê, minha cervejinha”, “porque eu corro”... Eu sei porque 
nós somos um grupo de 70 pessoas, eu sou a única mulher. 
Eu queria que você fosse um bichinho e fosse no Parque do Piqueri comigo correr para você ver. Eles 
tomam conta de mim, ninguém pode mexer com a Matilde. Sabe aqueles, tipo paizão? Porque eles 
são [meus amigos] desde a época do meu marido, então nós somos muito amigos mesmo.  
Então, eles [os homens em geral] estão muito preocupados com tudo agora: com qualidade de vida, 
com a saúde, com a estética, com a beleza; de primeiro não se cuidavam, mas hoje... O meu marido 
era um homem muito vaidoso, ele se cuidava muito também, era um atleta e tanto – eu falava que ele 
era um cavalo puro-sangue. Ele se cuidava muito. Os homens estão se cuidando bastante, e são 
mais preocupados que as mulheres, viu? Porque as mulheres vão comprar alguma coisa: “Eu quero 
isso, isso e isso”; eles não, eles especulam para que serve o resultado. Então você tem que dar 
mesmo uma assistência muito grande para eles. E tem uma coisa, quando eles pegam confiança em 
você, ninguém toma mais. [São] totalmente [fiéis], mais que as mulheres. 
E tem também as promoções. Toda vez que eu ia comprar, final do ciclo – por exemplo, termina o 
ciclo amanhã – eu fazia um pedido, aproveitava todas as promoções – aproveito até hoje –, ia 
comprando e acrescentando, porque depois que termina o ciclo você pode vender a promoção 
separada, então... 
A promoção que está agora, por exemplo: se você comprar um gel creme completo, você vai pagar 
54 reais e 80 centavos, 54 reais e 90 centavos, que é o preço dele, e você ganha uma loção tônica de 
39 reais e 90 centavos. Então, na próxima semana que termina o ciclo, eu peço uma porção deles e 
vou vender separado; eu não vou vender por 54 reais, porque eu sempre tiro os quebradinhos, – e às 
vezes dou desconto para pessoas, porque eles pedem muitos descontos – então o que eu vou fazer? 
Eu não vou vender por 54 reais, eu vou vender por 93 reais. Quer dizer, além disso, eu vou ganhar 
meus 30% nos 54, mais os 40 do outro produto, e vou ganhar praticamente 100% do produto, que foi 
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um produto que eu ganhei. Então o meu sistema de trabalho é esse. Fui juntando, juntando, sempre 
que sobrava um dinheirinho eu investia no estoque e nas promoções. 
Isso é bom para mim e, dependendo do cliente, [para ele] também. Tem clientes que gastam muito 
mesmo no término da promoção, eu dou a promoção para eles também. Se eu tiver, passo, não tem 
problema, só que eu trabalho muito com esse sistema: junto um dinheirinho eu vou sempre 
comprando as promoções, porque aí vou aumentando o meu estoque, nunca deixo baixar – para 
você ter uma idéia, a caixa de batom tem mais de mil reais em batons.  
Eu sempre tenho os produtos para pronta-entrega e, seu eu não tenho – vamos supor: “Ah, Matilde, 
eu preciso de uma coisa para ontem” – não tem problema, eu vou à caça de todas as consultoras, de 
onde tem. Eu vou lá buscar, pago e, no outro dia, está aqui o seu produto. Então eu conquistei as 
pessoas por causa disso. 
Ah, quando vêm amostras... Bom, eu abro os produtos e levo para demonstrar. Todos os 
lançamentos você vai encontrar no meu carro, abertos. Depois eu fico [com eles] para mim, eu uso. É 
para a pessoa experimentar, porque elas não têm idéia de como é, da consistência do produto, nem 
nada, então eu abro tudo. “Mas você vai abrir? Como você vai vender?” Eu não vou vender depois, 
eu vou usar. Isso quando eu não dou de presente – eu gosto muito de dar de presente também. Meu 
sistema de trabalho é assim. Por isso que eu vendo bastante. Não sou uma pessoa egoísta, “só 
quero vender”, não; vamos demonstrar, vamos dar atenção para a pessoa para que ela entenda o 
produto, que ela conheça.  
E hoje, para conquistar novos clientes, sempre distribuo muitos cartõezinhos, aí sempre vem alguém 
só para dar uma olhadinha: “Só tô olhando” “Tudo bem, pode olhar à vontade. Se tiver alguma 
dúvida, pode perguntar, e [se tiver] alguma coisa que você necessite e que não esteja aí, me 
pergunte, porque elas estão guardadas na caixa. Aqui está meu cartãozinho com uma amostrinha 
para você; caso você precise de alguma coisa, você pode ligar para mim, mesmo que seja sem 
compromisso. Se você não puder vir até mim eu vou até sua casa, a gente esclarece qualquer dúvida 
que você tenha”. Diante das pessoas [clientes] que já tenho, elas mesmas me indicam, vamos supor: 
“Ah, a Cláudia me indicou que você vende Natura, que você trabalha com pronta-entrega, eu não 
gosto de esperar”. É assim que acontece. 
O pedido é entregue pela distribuidora. Se eu fiz um pedido na terça-feira de manhã, no outro dia já 
estava em casa. Em época de festa demora um pouquinho, mas geralmente os meus pedidos 
chegam bem rápido, no máximo dois dias, e eu faço dois, três, quatro por semana, depende. Eu saio 
de casa e já vou bolando, vou olhando as minhas faltas; espero vender alguma coisa, e aquilo que 
vender eu já incluo no pedido e já faço. Eu nunca deixo nada faltar. O que eu não tenho tudo 
completo é maquiagem, porque é uma coisa que se você for investir é muito [caro], mas tratamento 
eu tenho, tenho shampoo, condicionador, o Chronos, linha de hidratantes para o corpo, desodorante 
(não pode faltar), gel após barba, – porque homem principalmente quer tudo para ontem, ele não 
quer chegar: “Ah, você não tem, então eu vou procurar de outra pessoa”, eles são assim, então tem 
que ter; eles são muito apressados, para eles tem que resolver tudo para ontem, e eu procuro ter 
sempre. 
A Vitrine hoje é grande, já não dá para você distribuir porque nela vem toda linha da Natura, é um tipo 
de livrinho, mas de primeiro a Vitrine era um tipo de panfleto dobradinho, você abria como muitos que 
você pega no semáforo ou coisa assim. Lá tinha toda a linha da Natura. A minha filha faz muitas 
etiquetinhas para mim [para colocar nas Vitrines e entregar nas casas]. Eu sempre uso bastantes 
etiquetas.  
Tudo é anotadinho em um livro que eu tenho. Eu não tenho muita paciência com o computador, em 
computador a única coisa que eu faço é pegar os e-mails e fazer meus pedidos. Eu não tenho tempo, 
na realidade. Esse ano eu vou ganhar o troféu porque eu vou fazer todos [os pedidos] pela Internet – 
só teve um que eu fiz em campo, porque não deu para fazer pela Internet.  
O livro que eu tenho é à parte. Então eu ponho os meses – eu não ponho ciclo, porque são ciclos de 
vinte e um dias –, ponho uma folha só para cheques, uma só para pedidos, a outra para vendas, para 
o dinheiro que eu recebi, para as coisas que eu paguei, para os meus gastos e, no final, eu ponho o 
que sobrou líquido. Não tem assim de pôr [o valor] bruto não, eu tiro tudo: despesa de carro comigo, 
as coisas que compro, combustível, tudo eu deixo à parte e no final eu ponho o líquido.  
Foi meu marido que me deu a idéia, nós começamos a anotar os nomes dos clientes – porque eu 
tenho cadastro de clientes que a gente faz –, depois os cheques que a gente recebia, as vendas de 
todo dia e o dinheiro que recebia, e de final de semana eu passava a minha agenda [a limpo]. 
Durante a semana inteira eu anoto tudo que eu carrego comigo na agenda. Nós começamos juntos a 
fazer este sistema de trabalho, e é bom porque no final você sabe quanto ganhou, quanto você 
recebeu, quanto você pagou, o que você gastou, então tem como você coordenar, você não tem 
como se perder. A maioria das pessoas se perde porque elas vão recebendo e vão gastando o 
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dinheiro. Então, quando você pensar: “Tenho de pagar tal boleto assim, assim”, você não vai ter 
condição de fazer isso porque você gastou o dinheiro. Eu faço diferente: primeiro eu tiro o pagamento 
da Natura, depois eu tiro as minhas coisas. Para você ter uma idéia, eu viajei em janeiro, no dia 15, e 
eu tinha pagamento [contas a pagar] até o dia 31; eu paguei todos meus pagamentos até o dia 14 e 
fui viajar sossegada. Quer dizer, não tem problema, quando eu voltar eu ganho dinheiro e cubro. Na 
ultima reunião foi falado exatamente sobre isso, sobre capital de giro, que as pessoas não têm. O que 
elas fazem? Elas gastam o dinheiro, por isso que a maioria vive encrencada, com o nome sujo. Eu 
nuca tive problema com a Natura, aliás, nem com a Natura e nem com ninguém. 
Eu vejo a situação das pessoas que começam e param porque sujaram o nome, porque não-sei-o-
quê, porque não pagaram, porque não têm controle das coisas. Eu já faço assim: primeiro eu tiro o 
dinheiro das coisas que eu tenho que pagar – meu carro eu estou pagando ainda, termino em agosto 
e, se Deus quiser, vou trocar de novo. Eu não vou passar mais que três anos com um carro, vou 
trocar de novo...  
Dicas para as novas e os novos consultores 
Eu diria para elas persistirem, não desistirem, porque todo mundo para quem você começa vender 
diz: “Ah, Natura é muito caro”. Quando as pessoas ouvem isso, já colocam um bloqueio na sua frente: 
“Ah, não vou vender mais, ninguém vai comprar, é muito caro”. Você tem que persistir, ser uma 
pessoa agradável, ir à luta, não desanimar de jeito nenhum! Tem retorno sim, e o retorno é muito 
bom, é só você trabalhar direitinho que você consegue. Eu consegui e dou sempre este depoimento 
nos encontros, eu sempre falo isso. Hoje eu não precisaria fazer mais isso, mas eu sobrevivi seis 
anos exclusivamente da Natura e a minha despesa não é baixa, e a gente passou aqueles anos 
vivendo de acordo com o que ganhava com a Natura.  
Então é só você ter uma base, trabalhar direitinho, não desperdiçar – porque a maioria das pessoas, 
se tem um dinheiro na mão, já começa gastar, e não é por aí, não é extrapolar em nenhum sentido – 
e ir à luta, que você consegue. E outra: trabalhar honestamente, não enganar as pessoas. Se você 
quer conquistar um cliente, se você quer que ele seja permanente, não engane, porque ele muda e 
você fica sem. Quer dizer, só depende de você e de como você faz. 
Gente bonita de verdade 
Beleza é tudo. Não digo só a externa, mas principalmente a beleza interna. Ser uma pessoa 
extremamente carinhosa, atenciosa, paciente, respeitar as pessoas, eu acho que beleza é tudo isso. 
Se cuidar, se gostar – você tem que começar por você, gostar de você, saber olhar para você. Uma 
coisa que eu digo todo dia: eu levanto de manhã, abro a janela, dou bom-dia para o meu filho, dou 
bom-dia para Jesus Cristo, dou bom-dia para o astro rei que é o nosso sol, agradeço imensamente 
por tudo, vou para o meu espelho do meu banheiro e digo: “Sou perfeita, alegre e forte, eu tenho 
amor e muita sorte, sou feliz e inteligente, eu vivo positivamente, eu tenho paz, sou um sucesso, eu 
tenho tudo que eu peço, acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no meu 
subconsciente”. 
Eu ganhei isso de um amigo espírita, e vira-e-mexe, quando ele passa no Santa Marcelina, ele dá 
para mim. Ele sempre tem um papelzinho com os dizeres, ou coisa assim. Eu sempre guardo estas 
mensagens; esta, colei na porta da minha casa de início, aí depois eu gravei, memorizei e não colo 
mais. Colei uma outra que eu ainda não consegui memorizar, ela diz que a gente está saindo de 
casa, “mas eu tenho certeza que vou voltar vitorioso, mais feliz do que eu estou saindo agora, Deus 
vai abençoar a mim, a minha família”, é mais ou menos por aí. Eu não me lembro dela completa, mas 
está colada na porta de entrada da minha casa! Antes de sair eu leio, porque ela está atrás da porta.  
Todo dia eu digo isso, e aprendi a dizer isso porque é a coisa mais linda da vida, é muito importante. 
Você já levanta... Eu ouço muito o rádio de manhã, e tem um rapaz, às vezes eu ligo para ele para 
dizer “Como você é lindo” – é Lucena Júnior o nome dele – “como pode existir uma pessoa como 
você?”, porque ele já abre o programa dele para a gente dizendo: “Poxa, gente, agradeça!”. “Estou 
cansado, poxa, hoje é segunda-feira, que dia chato” – você levantando pensando desse jeito e já 
acaba com tudo, você já põe um bloqueio ali na sua frente. Então, levante com esse pensamento que 
eu quero ver você não vencer, não ser uma pessoa bonita, uma pessoa alegre e não fazer de tudo na 
sua vida. Este é o meu sistema de vida. 
Nem as dificuldades que eu passei com a doença do meu filho, ou coisa assim, me deixaram cair em 
momento algum. [Ninguém] nunca me viu chorar. Tive meus momentos de desespero, sim, mas eu 
entrava no meu banheiro, pegava minha toalha de banho, abafava meu rosto e ali eu gritava e 
chorava à vontade. Na hora que eu saia dali, acabou, passou. Então eu acho que a pessoa tem que 
ser assim. Às vezes as pessoas reclamam por tão pouco, não sabem nada da vida. 
[O que tem de bonito na mulher brasileira?] Eu acho tudo. Eu acho a mulher brasileira linda de tudo: 
de corpo, alma, astral, ela não é aquela coisa seca, não...  
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As mudanças e aprendizados mais significativos 
Com a Natura aprendi a andar de metrô, pagar meu carnê de INSS – que eu fui lá, fiz minha 
inscrição, tirei o meu CPF. Eu usava o do marido. Eu aprendi com a Natura tudo isso: a caminhar 
sozinha, a crescer, a ser outra pessoa. 
Com a Natura eu conheci muitas pessoas diferentes, de todos os níveis sociais. [Conheci] minha 
beleza, o meu eu de dentro, eu vi que eu era uma pessoa importante, que eu sabia muitas coisas, 
que eu não era uma mera dona-de-casa, mãe-de-família e esposa, não, que eu sabia muito mais, que 
eu podia ir muito além. Ela me mostrou muito, ela me abriu muitos caminhos e a minha liberdade, não 
tem quem pague; a Natura me deu a minha liberdade, profissional e financeira. 
Na auto-estima, nota dez! Você passa a se cuidar, você passa a se gostar mais. Eu sou uma pessoa 
muito crítica comigo mesma, em todo os sentidos: eu vejo um sinalzinho aqui, já fico... Estou fazendo 
um tratamento para queimar essas manchinhas da mão; eu vejo isso aqui e falo com a minha 
dermatologista: “Não estou gostando desse negócio, não está ficando bom”. Eu sou muito crítica 
nesse sentido comigo mesma, então eu gosto de me cuidar, eu gosto de ver as pessoas bonitas.  
[Eu emagreci muito também.] Vivendo dentro de casa você come o dia inteiro, é onde cresce a tal da 
ansiedade. Você está sempre ansiosa, sempre quer comer, procura alguma coisa para fazer e o que 
você acha? Geladeira cheia! Aí, eu comecei a comer, e nisso o meu marido começou a correr (a 
corrida é de bem antes da Natura). Só que eu comecei a pegar mais ritmo, mais vontade depois do 
enfarte dele, porque ele era obrigado a caminhar e eu ia junto com ele. Eu comecei a correr e nisso 
eu engordei muito, não sei se foi a preocupação – já tinha o problema com a saúde dele e do meu 
filho –, eu acho que só com água eu engordava. Comecei a praticar esportes, comecei a caminhar, 
depois brincava com ele, porque eu achava ele louco, correr tudo aquilo. Comecei a participar de 
competições de rua e a educar a minha alimentação, o meu modo de vida, a qualidade de vida, e 
achar o seguinte: “Poxa, como é que eu vou vender beleza sendo uma pessoa totalmente estragada, 
relaxada?” Aí eu comecei a me cuidar, a freqüentar academia – faço já há vários anos –, comecei a 
emagrecer – eu estava com 80 quilos. Na primeira corrida eu fui e falei: “Eu não sei como vou 
conseguir fazer isso”. Dali eu comecei a emagrecer naturalmente; hoje me alimento da mesma 
maneira, pratico o meu esporte e nem engordo mais. Mas foi por causa disso que eu comecei, porque 
eu achei que tinha que vender. Eu falo muito isso no encontro, viu? Quando eu vejo aquelas 
mulheres irem de qualquer jeito, eu falo: “Gente, não pode ser assim”; nos jantares eu falo, mas eu 
sou um pouco bocuda. Eu acho que a gente tem que se gostar. Como é que você vai gostar de mim 
se eu não me gostar? 
E tem os cursos de tratamento de pele, para você aprender fazer maquiagem, linha de tratamento 
para corpo, tem tudo, a gente vai e faz. Você aprende, você mesmo faz limpeza de pele, você mesmo 
faz o tratamento, a maquiagem. Eu aprendi muito com aquele Marcos Costa. A gente sempre tem um 
evento para aprender como é feita a maquiagem. E outra: você aprende uma coisa de graça. Vai 
pagar um curso para você? Não é barato. Então, você vai aprendendo, vai se empolgando de ver 
como são os traços, de ver como você pode melhorar. Eu não gosto muito de maquiagem para mim, 
eu só uso um batom, uma máscara, um lápis, acho que é suficiente – a não ser para ir para uma 
festa. Mas eu adoro ver e adoro ensinar, eu gosto muito. 
Depois as pessoas pedem dicas: “Ah, Matilde como eu faço isso? Como faço aquilo? Eu queria 
passar um delineador, eu não tenho facilidade para fazer, tem como você me orientar? Como você 
passa?” Então a gente sempre orienta, tanto nisso como na linha de tratamento, indica o certinho 
para as pessoas, porque elas vêm com muitas dúvidas.  
[Tenho] muita persistência [no meu trabalho]. Eu acho muito importante crescer, [adquirir] 
conhecimento, porque a mulher, quando fica em casa, perde totalmente o rumo da vida, o rumo do 
mundo: não sabe mais nada, não conhece mais nada. E as amizades que a gente conquista no dia-a-
dia, os objetivos que a gente tem... Eu consegui tanta coisa na Natura, na minha vida, nesses dez 
anos... Além da minha sobrevivência, porque eu fui [ser consultora] para sobreviver. 
Conceitos – Visão Natura 
A Natura melhorou muito o meu mundo, minha vida, minha expectativa de vida mesmo; a Natura para 
mim é como se fosse um hotel cinco estrelas: todo aquele conforto, aquela preocupação, aquela 
dedicação com você. A Natura para mim é muito importante. 
A Natura tem esse projeto do Crer para Ver, que a gente vende para ajudar, e eu acho um projeto 
bonito. E agora está tendo esse outro que eles estão fazendo, que agora eu esqueci o nome: as oito 
melhores maneiras de você mudar o mundo, uma coisa assim. Eu estou achando uma coisa legal, e a 
gente está participando – no próprio encontro a gente está participando disso: em cada encontro a 
gente leva uma coisa diferente para ajudar, tanto em hospitais quanto em asilos, e para pessoas de 
rua. Temos um amigo que faz um trabalho muito bonito nesse sentido [também]. 
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[E uma das preocupações da Natura é com o meio ambiente, essa questão do refil dos produtos é 
uma preocupação]. Eu acho muito importante, e dizem que ela foi a primeira empresa. [Meus clientes 
têm essa consciência] sim, trabalho muito com isso e perguntam muito; ao vender, eu já especifico 
para eles. Eu explico: “Essa embalagem você não joga fora, porque tem refil”; então, eles lucram e 
protegem o meio ambiente, e fica muito melhor. Não tem tanto desgaste, tantos estragos. Mas vendo 
muito refil e conscientizo muito eles disso. “Ah, eu não tenho paciência de tirar esse refil para colocar 
ali dentro”, tem muita gente que fala, e eu falo: “Não tem problema, você traz aqui que faço isso para 
você”. Eu faço muito isso também. Desodorante que as pessoas não sabem tirar: “Traz, eu coloco”. 
Eu faço tudo isso, o atendimento é completo! 
Projetos Futuros e Metas 
Eu quero voltar para o meu primeiro lugar, que me tomaram já faz dois anos; o ano retrasado foi 
porque eu fraturei meu tornozelo e não deu para... Vocês não imaginam a decepção que é não 
receber um troféu daquele. Eu fiquei em quarto lugar de vendas, eu quis morrer, porque eu não 
consegui o meu troféu. Eu falei para minha promotora, eu estou decepcionada comigo, mas eu passei 
três meses e meio... Eu pegava uma amiga de motorista para ir vender Natura de gesso! “Eliana, 
vamos comigo, você é minha motorista, preciso vender”, e ela ia comigo. Eu com a perna engessada, 
toda arrumada, salto nessa [perna] e o gesso nessa outra, e ia vender Natura. O meu gesso ficou 
cheio de autógrafos dos meus clientes, me deu vontade de guardar, na época. Por causa disso que 
eu não recebi aquele troféu.  
Então, o que eu almejo para o futuro é meu primeiro lugar de volta. Se Deus quiser, eu vou conseguir 
comprar meu apartamento na praia, que [esse sonho] está tão pertinho de concretizar; se não der 
esse ano, ano que vem com certeza eu vou comprar. Terminar de pagar meu carro e comprar um 
carro novo, que eu já estou com várias idéias aí. Então, as minhas metas são essas. E eu vou 
conseguir, eu tenho certeza. 
Auto-retrato 
Quem é a Matilde? Não era melhor perguntar para outras pessoas? Tem que perguntar para mim? 
Olha, a Matilde é uma pessoa meio pretensiosa, muito legal, extremamente carinhosa; eu gosto muito 
das pessoas, eu respeito muito as pessoas. Se você precisa de mim, eu estou sempre aqui pronta, 
não tem cara feia, não tem reclamação, não tem “não posso”. Só se não der mesmo – eu já tive este 
tempo que eu não podia, que não devia, mas hoje eu posso tudo.  
A entrevista 
Olha eu achei ótima [a entrevista]. Eu pensei que fosse ficar extremamente nervosa, preocupada, 
mas eu achei ótimo! 
Nunca [tinha falado tanto tempo do meu passado, recuperado minha trajetória]. Eu achei que foi 
ótimo, não pensei que fosse ser tão bom assim. Se precisar, pode me convidar que eu venho outras 
vezes. 
Muito obrigada por tudo. Agradeço a todos vocês pela paciência, desculpa se falei muito, e eu adorei 
vocês. 
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Matilde Selmini em sua primeira 
participação em corridas – Circuito 
de Corridas Coorpore, em agosto 
de 2000. O esporte faz parte do 

cotidiano de Matilde 

Matilde (segunda da direita para a 
esquerda) durante seu primeiro jantar em 
uma Festa de Destaque Natura, em 1998. 

 

Festa da Natura em 2003. Noite em que 
Matilde conheceu seu grande amigo 

Lino. 

 

  
Lucéia foi a primeira Promotora de Matilde (à 

esquerda). Nesse jantar aconteceu a comemoração 
dos destaques em consultoria e vendas da Natura, 

em 2002. 
 

Matilde (à esquerda) aparece feliz por estar com 
amigos consultores e o diretor-presidente da 

Natura, senhor Luiz Seabra, na Festa de 
Destaques, de 2002. 

 
 

 

  
Coquetel da Natura, em comemoração 
aos 10 anos de atividade de Matilde, 

quando ela recebeu o Broche de Ouro. 

Matilde elegante, ao lado do senhor 
Pedro Luiz, durante as 

comemorações de entrega do 
Troféu de Primeiro Lugar de 

consultoria e vendas de seu setor. 

Ao lado do sr Luiz Seabra 
durante a festa em que 

recebeu Troféu de primeiro 
lugar em vendas do setor, 

em 2000. 
 

 
  

Matilde (primeira da esquerda para a 
direita) participa de almoço de 

comemorações do lançamento da Linha 
Ekos e Breu Branco, com amigas 
consultoras e a promotora Karen. 

Matilde em uma foto da sua primeira 
identidade, aos 22 anos. O 

companheiro era acima de tudo um 
amigo e ela gosta de lembrar que ele 

a acompanhou nesse dia. 

Matilde no Estúdio 
Laramara durante a 

gravação da entrevista 
para o Projeto Memória 

das Comunidades Natura. 



 

 

183

 
KÁTIA AGUIAR 
 
1. Introdução: 
Nasci em Campinas, interior de São Paulo. Meu pai Antonio Carlos Bugatti (54 anos), vendedor e 
minha mãe Niesa Ferreira Bugatti (52 anos), recepcionista. 
2. Infância e adolescência: 
Durante minha infância e adolescência morei em Campinas, São Paulo e Nova Odessa, São Paulo, 
sempre perto da minha família materna e paterna. Era moleca, brincava na rua vivia suja de terra e 
nos dias de chuva a maior felicidade era estar na casa da minha avó materna com meus primos e 
fazer barquinhos que navegassem nas "imensas" enxurradas que se formavam. 
3. Formação escolar: 
Durante minha vida escolar acho que passei por umas 8 escolas diferentes, o que me proporcionou 
muitos amigos e muitas recordações. Terminei o segundo grau no ano de 1994 e em abril de 1995 
me casei. Sonhei em fazer faculdade de Educação Física e ao me formar teria minha academia para 
me dedicar a dar aula de dança, mas no ano que me formei prestei vestibular e não passei. 
4. Família atual: 
Antes de completar um ano de casada, engravidei do nosso primeiro filho. Meu esposo Evandro, na 
época era bancário e eu trabalhava com telemarketing no Centro Infantil Boldrini,em Campinas, 
pedindo doações para sua reforma e manutenção. Convivia diariamente com crianças que nos 
transmitiam uma força sem explicação, mas tal força vinha da presença da família que sempre estava 
com elas. Por isso, quando nosso primeiro filho - Caio – nasceu, em novembro de 1996, sabia que 
meu lugar, a partir de então, era junto a ele, como mãe. Em 2000, nasceu nosso segundo filho, o 
Allan e em agosto de 2004 o pequeno Tiago veio para encher nossa vida de paz e alegria. Quando 
ele nasceu ficou na UTI por 7 dias e mais uma vez crescemos enquanto pais, ao ver por volta de 40 
crianças na UTI, daquele hospital, muitos bebês prematuros, vítimas de tentativas de aborto, 
abandonados pela mãe e desconhecidos pelo pai, mas que mesmo tão pequeninos choravam de 
solidão e demonstravam amor quando eram acolhidos. 
5. Vida profissional: 
Meu primeiro emprego foi aos 15 anos, era telefonista num estádio de futebol em Campinas e depois 
disso sempre trabalhei com telemarketing. Amo poder atender as necessidades das pessoas. 
6. Ingresso na Natura: 
Desde a adolescência, consumo Natura. Nunca fui fiel por razões financeiras, mas me lembro que 
com meu primeiro salário comprei um sabonete de erva-doce e shampoo e condicionador da linha 
Simbios. Quando tomei meu primeiro banho usando os produtos, ao sair do banheiro, minha mãe 
perguntou o que eu havia quebrado, pois o perfume tomou conta da casa. Há dois anos minha mãe 
trabalhou dentro da Natura em Cajamar, era funcionária do hospital que tem um posto de 
atendimento dentro da Natura. E meu tio era uma das pessoas responsáveis pelos jardins do espaço 
Natura. As fotos que via e as histórias que ouvia foram criando em mim um conceito de uma empresa 
que valoriza a vida e o planeta. Passei recentemente por uma crise de depressão e me sentia num 
poço sem fundo, caindo, caindo, caindo... Quando uma vizinha deixou em minha casa uma revista 
Natura, foi em maio deste ano, folhei várias vezes, li as reportagens, estudei alguns produtos e ao ler 
sobre a linha Chronos tive um "click". Percebi que estava para completar 31 anos, que o tempo 
fatalmente começaria a fazer mais efeito em minha vida e que eu estava simplesmente parada nele, 
deixando ele me levar. Pedi então para a minha vizinha um Chronos e um sabonete esfoliante de 
maracujá. Ao receber meus produtos entrei num banho que transformou a minha vida. Redescobri 
que sou bela, sou mãe, sou esposa, e, acima de tudo, mulher. 
7. Conceitos - Visão Natura: 
Depois de acordar para vida entrei em contato com a Natura por e-mail. Dias depois recebi a visita da 
promotora Ozane Lemos, um sorriso meigo, uma voz tranqüila e uma força e segurança 
determinante, que me deram toda a tranqüilidade de que a Natura era mesmo a empresa que eu 
idealizei. Passei, então, a conhecer a verdadeira Natura e vejo que é muito mais do que eu imagino: 
refil, desenvolvimento sustentável, reciclagem, palavras que até então eram superficiais em minha 
vida e que hoje são conceitos. Quanto à beleza, me sinto bela quando estou sorrindo e sorrio quando 
me amo e por me amar cuido de mim como cuido de tudo que amo. Isso se reflete em meu esposo e 
filhos. Desde que passei a ser uma consultora Natura deixei de vez a história da depressão e hoje só 
recebo elogios e sorrisos. 
8. Mudanças mais marcantes: 
Posso me descrever como Kátia A.N. (antes Natura) e P.N. (pós-Natura). As conquistas vêm a cada 
passo que dou. 
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9. Segredos e dicas de vendas: 
Minha dica não é um segredo, pois se existe algo que me faz a cada dia e a cada contato com um 
cliente ter a certeza de que estou no caminho certo é o nome e o conceito Natura. A confiança me faz 
conseguir estar diante de cada cliente sorrindo. Aprendi que o meu sorriso não é meu e sim daquele 
que está diante de mim, por mais problemas ou dificuldades que alguém tenha, um sorriso tem efeito 
imediato e eficaz, é bálsamo para qualquer dor, por isso sorrir é fundamental e acreditar no que se faz 
é essencial. 
10. Avaliação:  
Quando o tempo não conta... 
Um dia sem sorrir, uma hora sem amar, um minuto sem viver intensamente as belezas da vida é 
talvez o tempo necessário para se perder no infinito. Minha vida com Natura tem apenas 3 meses, 
descobri que dar é melhor que receber. Colocar a beleza e o perfume da vida em alguém é 
inexplicavelmente gratificante.  
Sonho em ver um mundo de pessoas mais seguras de si, as diferenças sempre existiram, cabe a nós 
aprender a viver dentro de nossa realidade e ser feliz com ela, mas nunca se acomodar, pois 
oportunidades estão aí para serem aproveitadas e lutar por aquilo que se acredita faz parte da nossa 
história de vida. 
 
 
 

 
Família e amigos 
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LÚCIA TANZI 
 
Nascida em Cerignola, na Itália, Lúcia aos 81 anos tem a energia de uma menina de 18. Há 25 anos 
na Natura, faz todas as entregas de ônibus e está sempre ensinando a forma correta de utilização 
dos produtos. Para ela o corpo é como uma máquina, portanto, se não lubrificar, enferruja. E é assim 
que vai ensinando e conquistando seus clientes. 
[Depoimento dado em 2005] 
Filhas diferentes com nomes iguais 
Meu nome é Lúcia Tanzi. Nasci no dia 15 de setembro de 1923 em Cerignola, na Itália. O nome do 
meu pai é Vítor Tanzi, e o da minha mãe é Grazia Loconti Tanzi. Na Itália, o meu pai era contadino 
(“camponês”) – como eles chamavam quem trabalhava na roça. Papai esteve na guerra também, 
tanto que ele tinha uma bala na perna e eu não sabia. Antes, quando ele estava vivo, a gente poderia 
ter ido ao consulado e mostrado aquilo, e talvez ele tivesse uma indenização ou uma espécie de 
ordenado, mas isso eu só vim a saber depois que ele faleceu. Eu, sendo filha e solteira, talvez tivesse 
algum direito, alguma indenização por meu pai; mas estive no consulado e me disseram que meu pai 
não tinha direito nenhum. Depois disso, nós começamos a nossa trajetória de vida, trabalhando. 
Entre o meu irmão e eu nasceram três irmãs, e todas faleceram na Itália. O meu pai queria o nome de 
“Lucia”. Vim para o Brasil com um ano e meio. Três ou quatro meses depois de chegar aqui, minha 
irmã nasceu. O papai foi registrar a minha irmã, o nome dela na verdade seria Antonia, que na 
“tradução” de italiano chama-se “Niela”, de Antoniela. Não sei o que passou na cabeça dele – isso eu 
não posso dizer –, sei que o papai naquele dia pensou, pensou e falou: “Lucia, Lucia”. Em italiano é 
“Lutchía” – e ficou “Lutchía”. Na hora do sobrenome, ele falou o dele certo, mas a pessoa que 
escreveu não entendeu - papai não sabia falar português - e colocou Tanzo. Então ficou Lucia 
[Lutchía] Tanzo, e eu Lúcia Tanzi. Nunca deu problema, apesar das nossas filiações, porque ela tem 
um sobrenome que não é bem parecido com o meu.  
O meu sobrinho há dois anos quis tirar a cidadania italiana, não só por ele, mas pelos filhos também, 
porque ele queria ir para a Itália. Com isso ele corrigiu o sobrenome da minha irmã através do 
passaporte do meu pai, avô dos meninos, e agora ficaram Lúcia Tanzi e Lúcia Tanzi. Ela tem o RG e 
o CPF diferentes do meu; mora em lugar diferente também, ela mora na Lapa e eu moro no Paraíso. 
Até agora não deu problema e não acredito que venha a dar. Ela está com 78, e eu com 81 anos e 
meio de idade, creio que não tenha mais problema algum. 
Em casa não tinha problema porque todos nós chamávamos ela de Niela. Até hoje a gente a chama 
de Niela e não de Lúcia. Mas quando ela dá o nome para as pessoas, ela fala Lúcia, e tem muita 
gente que faz aquela pronúncia de italiano [Lutchía]. Na minha casa todo mundo me chama de 
“Lucia” [Lutchía], os meus sobrinhos me chamam assim, então ficou Lúcia e “Lucia”. Escreve-se igual, 
mas se pronuncia diferente, ela como Lúcia e eu como “Lucia”, e tem gente que me chama de 
Lucinha também. 
Da Itália para as muitas casas no Brasil 
Vim da Itália com um ano e meio até o porto de Santos, onde a minha tia nos apanhou. Isto eu sei 
porque era contado pelos meus pais. Fomos para a Vila Nova Conceição, onde ficamos alojados na 
casa dessa minha tia. Então o meu pai começou a trabalhar com eles, que também tinham um 
negócio, e ficamos lá até irmos para a Rua Treze de Maio, onde moramos vários anos.  
Depois, papai foi fazendo economia e construiu uma casa também na Vila Nova Conceição. Era uma 
casa ótima, tinha 12 metros e meio de frente por 50 metros de fundos, e tinha a casa da minha tia do 
lado. Nós ficamos lá dois anos. Depois houve um problema com a minha tia e nós acabamos saindo e 
voltando para a Rua Treze de Maio. Por lá ficamos um pouco e depois fomos para a Rua Rui 
Barbosa. Da Rui Barbosa, fomos para outra residência, na Rua Doutor Luís Barreto. E então para a 
Rua Almirante Marques Leão, para Rua Rocha e dessa vez ficamos 22 anos morando lá, no bairro da 
Bela Vista. Depois disso, passamos a morar na avenida Brigadeiro Luís Antonio, e de lá fomos para a 
Doutor Fausto Ferraz, onde ficamos mais 13 anos. Só saímos de lá porque o dono faleceu e os 
herdeiros quiseram a casa. Foi uma trajetória difícil essa, porque nós estávamos com o aluguel um 
pouco mais em conta e tivemos que ir para o lado dos Jardins - apesar de que, na área da Bela Vista, 
naquela época, os apartamentos estavam muito caros também, e, não obstante de ser Jardins, nós 
encontramos um apartamento mais em conta. Veja bem, passamos de 200 para 1100. 
Eu tenho cinco irmãos e, em casa, com o meu pai e a minha mãe eu falava italiano. Naquela época, 
era costume das mães sempre fazer a gente aprender. No domingo, quando mamãe era viva, uma 
filha ficava na cozinha com ela para aprender a cozinhar e a outra arrumava a casa, e na semana 
seguinte invertiam os papéis. Ela queria que a gente aprendesse tudo, e foi muito bom, porque 
mamãe faleceu ainda nova, com 54 anos e, se nós não soubéssemos fazer nada, a gente ia dançar.  
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O pai esperava na porta os filhos chegarem 
Nós éramos duas irmãs e três homens, e tinha ainda uma prima minha com mais quatro irmãos dela. 
A minha tia teve oito filhos; mamãe também teve oito, só que a mamãe perdeu três. Quatro primos 
foram morar em casa porque perderam a mãe também. Minha tia faleceu no dia 10 de maio de 44, e 
a mamãe faleceu no dia 10 maio de 46 – no mesmo dia e no mesmo mês, com dois anos de 
diferença. Os primos ficaram morando com a gente depois - era uma farra, sinceramente falando.  
Papai era muito severo. Quando eu fui morar na Rua Almirante Marques Leão, era uma casa, um 
sobrado, e ali se dizia que, como a escola de samba Vai-Vai ficava ali perto, a gente tinha que ter 
medo. A gente passava cadeado no portão de baixo, no outro portãozinho e depois na porta de 
entrada. Ninguém podia chegar depois das dez horas: às nove papai sentava e punha a cadeira na 
porta, e ele dava descompostura em quem chegasse depois das dez, para os homens e para as 
mulheres. Nós nunca chegamos; aliás, a gente não saía. Quando os meninos chegavam depois das 
dez horas, ouviam: “Onde estiveram até agora?” Eles abaixavam a cabeça, não respondiam, porque 
respeitavam muito o meu pai. Entravam e iam dormir.  
De manhã ele acordava todos eles – tinha o quarto dos homens, o quarto das mulheres, o dele e o da 
minha cunhada. Um dia, o meu primo extrapolou, chegou eram seis horas da manhã. Ele ia saindo do 
banheiro, vestido ainda - é claro, ele nem tinha entrado no quarto-, e o papai levantou, o viu e disse: 
“Ô finalmente, um dia você acordou cedo sem eu te chamar”. Ele entrou no quarto, os meninos 
ouviram, todo mundo colocou a mão na boca e começou a rir. 
Na hora do almoço, era interessante, as mulheres ficavam de um lado e os homens do outro; o papai 
ficava numa ponta e o meu irmão mais velho na outra ponta. Então, debaixo da mesa, um cutucava o 
outro dizendo: “O que o velho falou mesmo para você?” Era interessante, a gente se divertia com ele. 
Quando começou a tomar contar dos irmãos 
Depois que mamãe faleceu, quem ficou com a organização da casa fui eu, infelizmente. Ela faleceu 
no Hospital Matarazzo e ficou internada três meses ali. Ela teve estreitamento no intestino grosso, fez 
uma colostomia e não queria ficar com a bolsa de jeito nenhum.  
Ela não tomava nem água do hospital, tudo era levado de casa. Eu fui falar para o diretor do hospital 
que ela não comia a comida de lá, que eles não se melindrassem com isso, e ele disse que eu tinha 
que seguir o ritmo deles, o horário que saía o almoço, para não mostrar para os outros que ela tinha 
preferência do almoço e de comer em horários diferentes. Eu já trabalhava naquela época. A minha 
irmã ficava em casa com a minha cunhada e eu levava o café de manhã cedo, às sete horas da 
manhã, e na hora do almoço a minha irmã subia com o almoço. Depois, à tarde, a minha prima, que 
era uma menina já com 14 anos e que morava perto, levava o lanche da tarde. Vinha depois, à tarde, 
a janta às seis horas, e quando eu saia do escritório eu passava lá para ver o que ela queria. Voltava, 
descia toda a Rua Itapeva para ir à rua Rocha, aí eu subia com o último lanche dela.  
Foi uma coisa que, durante três meses, me estressou bastante, não só a mim como também ao 
pessoal lá de casa. Sem contar a questão da doação de sangue que ela tinha que tomar. Ela morreu 
comigo, eu estava no hospital. A operação foi maravilhosamente bem, só que deu peritonite e, 
infelizmente, no hospital não tinha penicilina – e não só no hospital, porque eu fui buscar num 
laboratório que tinha na cidade, na São Luiz, peguei um táxi e fui ver se tinham um antibiótico. Logo 
depois que ela faleceu, acho que oito meses depois, foi que apareceu a penicilina. E a peritonite, 
infelizmente, se você não tem um antibiótico que combata o vírus... E ela infelizmente faleceu quando 
eu estava lá. Eu não me dei conta, eu pensei... Porque o médico falou, mas eu não tinha percebido 
que ela tinha morrido. Quando o médico me tirou de lá, foi uma tragédia para mim. Ela tinha 54 anos 
e eu tinha 22 anos. E antes dela morrer, ela falou: “Tome conta dos seus irmãos”. E até hoje eu estou 
tomando conta da família.  
Comida racionada e comida feita em casa 
Quando minha mãe morreu, começou a minha trajetória.  
Quem ficou com a organização da casa fui eu, infelizmente. A família era muito grande, tinha 14 
pessoas. Aí veio a guerra e depois o racionamento do pão, por causa da falta da farinha de trigo. Os 
homens tinham que sair às três horas da madrugada para ficar na fila e comprar pão - todos os 
homens entravam na fila e lá ninguém conhecia ninguém, não podia saber que eram da mesma 
família. Iam o meu irmão mais velho, os outros dois pequenos, os meus quatro primos e o papai junto, 
aquela “trempa” toda. Ele não deixava que as mulheres fossem. Quando eles chegavam, nós já 
tínhamos que estar com o café pronto, porque eles ainda iam trabalhar, coitados! Mas era uma farra, 
todo mundo saía correndo para tomar banho para ir trabalhar. Era trabalhoso, mas era muito 
divertido! 
No tempo da mamãe eu nunca comi nada fora, porque a mamãe fazia macarrão, pão. Nunca comi 
macarrão de venda, era tudo de casa. Até macarrão de sopa, aquele ponta de agulha que se usava, 
a mamãe fazia aquilo. Ela cortava, fazia com uma agilidade fora de série aquele monte, e a gente 
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ajudava. Tinha um outro, do tipo capelete, que ela virava no dedo e fazia tão rápido... E a gente 
colocava em uns tabuleiros tudo certinho, e aquilo parecia chapeuzinhos. A gente gostava, brigava 
para fazer: “Não, eu que vou”, aí ficava um de um lado e o outro do outro para pôr todos aqueles 
chapeuzinhos. Minha mãe era habilidosa demais, cozinhava que era um negócio. 
Festas da adolescência 
As festas eram as de sempre: o Natal, a Páscoa, era uma coisa tradicional. No Natal, o nosso 
presente – hoje as crianças têm uma fábula de presentes mais caros e elas que escolhem – era 
assim: de noite a gente pegava o sapatinho e colocava atrás da porta, pendurava a meia com uma 
vareta de mamãe. Então ela colocava castanha, nozes, avelã, bombom e uma moedinha de 500 réis, 
como se chamava o dinheiro naquela época. De manhã a gente levantava e era uma festa: “Papai 
Noel chegou, olha!” Aquilo para nós era uma festa, foi nos acostumando com a vida.  
Quando eu morava na Treze de Maio, começou a história da Vai-Vai. Eu estava ali no meio 
dançando, eu queria sair no cordão, e levei uma surra daquelas: “Aonde você vai se meter? No meio 
deles?” “Mas o que é que tem, mamãe?” “Não é possível”. Eu ia lá para dançar, para brincar com 
eles. 
Colégios italianos 
Eu estudei em escolas italianas, na Maria Pia de Savoia e no Dante Alighieri. Era muito gostoso. O 
Instituto Escola Maria Pia de Savoia antes ficava na Rua dos Ingleses; eles demoliram e fizeram um 
prédio ali. Toda tarde, quando tínhamos atividade física, tinha um ônibus que nos levava até o Dante 
Alighieri, e lá nós ficávamos. Depois fechou a escola, foi na época da guerra da Abissínia, e não 
podia mais falar italiano. Grande parte dos meus estudos foi no Dante. 
No Maria Pia tinha um diretor, Mário Casadei, que formava um tipo de opereta, e nós trabalhamos no 
“Oberdan”, no Municipal e no “Santana”. Ele montava o teatro e era aplaudidíssimo.  
No Dante, quando era aula de ginástica, era com música. O pátio do colégio era muito bonito e o 
cônsul visitava a escola uma ou duas vezes por ano para assistir toda a programação das crianças 
fazendo apresentação de ginástica. Ele brincava com as pessoas. A gente tinha um pátio muito 
bonito, era da parte recreativa; brincava no pátio, eu jogava beisebol.  
Na escola italiana você tinha que saber também o mapa da Itália (que é a parte da “botinha”, como 
eles chamam), não só o do Brasil. E ali na escola italiana era obrigado a falar italiano. A gente tinha 
mais facilidade por falar as duas línguas.  
Foi um tempo muito bom, foi uma infância maravilhosa. Depois veio o tempo da guerra e já tive que 
mudar; a gente não podia mais falar italiano, foi uma coisa muito difícil. Estrangeiro tinha que viajar 
com o salvo conduto, e naquela época eu ainda não era naturalizada, era italiana. Eu me lembro que 
quando a minha tia morreu, em Campinas, estava quase na hora do enterro e eles não davam o visto 
para o salvo conduto para viajar de trem. Nós chegamos quase em cima da hora. Eu achei aquilo 
uma coisa tão absurda. Depois eu tive que me naturalizar brasileira por causa do meu emprego – 
porque eu tive um escritório durante 42 anos na Praça da Sé. 
Sempre boa aluna 
Na escola nós éramos semi-internos. Eu gostava muito de ajudar, eu ajudava a dona Palmira, que era 
a cozinheira. Na segunda-feira era o dia da sopa de macarrão gravatinha, eu adorava sopa de 
macarrão. Tinha batata-doce, que era o doce de batata-doce. Ela sabia que eu gostava e enchia o 
meu prato. Todo mundo ia para o recreio e eu ia para a cozinha, tirava os pratos e ajudava a dona 
Palmira. Picadinho com purê de batatas era o meu almoço predileto; era na segunda-feira, e no meu 
prato ela extravasava. Eu gostava demais da dona Palmira, uma senhora idosa que me adorava. 
Eu sempre ficava bem com as professoras, sempre fui bem quista por elas. Eu era muito atenciosa, 
eu sou muito ordeira, muito organizada. Era a aluna que ficava sentada na primeira carteira, sempre 
era eu que dava os cadernos, ia para a lousa. Eu gostava dessas coisas. 
Nós tínhamos uma professora italiana, a dona Bacci, que era espetacular e muito extravagante. 
Quando ela entrava, já pegava o espelho e passava um batom. Nós tínhamos um colega que era 
“tremendo” na bagunça, o Expedito; ele era filho único, o pai e a mãe não agüentavam, e até urtiga 
ele levou nas pernas, porque ele virava a classe de cabeça para baixo. Ele fazia sacanagens, mexia 
com todo mundo, brincava, pulava a carteira e tirava um sarro dos professores, ele era terrível. 
Quando ele entrava na sala de aula era uma coisa fora de série. Um dia ele botou cola na cadeira da 
dona Bacci. Quando ela chegou, simplesmente sentou e grudou. E depois para tirar a professora de 
lá? Ninguém acusou ninguém, e ele, sério. A classe toda ficou de castigo. Mas ele aprontava, sempre 
ele aprontava.  
Tinha um professor que era muito severo, e eles tinham autonomia e autorização dos pais para 
castigar se os alunos fizessem alguma coisa – hoje não podem fazer mais isso. Ele tinha aquela 
palmatória, e ele dava mesmo na mão.  
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Escritório no palacete Santa Helena 
Eu era datilógrafa e nós tínhamos um escritório para advocacia. Eu me virava na máquina, escrevia 
40, 50 páginas de ofício por dia. Eu voava na máquina, as quatro sócias nossas eram assim. Era o 
único escritório de datilografia montado aqui em São Paulo, ficou 30 anos no palacete Santa Helena e 
mais 12 anos na Ordem do Carmo, na Praça da Sé. Saiu do palacete Santa Helena porque o 
implodiram - aquele foi o primeiro prédio que implodiram, coisa que eles nunca deviam ter feito, 
porque aquilo era uma obra de arte. Eles podiam ter desviado o metrô para um outro lado, aquele 
prédio nunca devia ter caído. Tinham um teatro ali dentro, era a coisa mais maravilhosa, você entrava 
lá dentro e era lindo. 
Lá nós víamos as fotos, os quadros. Também existia um escritório de advocacia que era do Jânio 
Quadros, doutor Lênio Monteiro, doutor Raul e doutor Flaquer. Os quatro eram de famílias 
tradicionais, que a gente chamava de “brasileiro quatrocentão”, mas o Jânio Quadros punha no bolso 
todos os outros. Ele era o mais simples de família, mas era o mais inteligente. Quando nós saíamos 
às cinco horas, ou cinco e meia, ele vinha com aquele capote dele entrando pelo palacete Santa 
Helena. Todos os quatro eram nossos clientes no escritório, neste que nós trabalhamos 40 anos.  
Houve uma época em que nós íamos montar esse escritório no fórum, e lá não podia entrar 
estrangeiro para se estabelecer. Como eu ia trabalhar lá, me naturalizei brasileira. No final não 
ocorreu o trabalho porque eles não permitiam que escritório de fora fosse montado dentro do fórum. 
Mas eu já tinha me naturalizado, e aí fiquei. 
Trabalho desde cedo 
Eu comecei a trabalhar muito cedo, com sete anos eu tomava conta de uma prima minha com três 
aninhos de idade. Minha tia – o pai tinha ido embora quando a menina tinha três meses – começou a 
trabalhar com calça de soldado, ela confeccionava e a mamãe fazia a barra e colocava os botões. Eu 
e minha prima colocávamos as calças acavaladas e íamos levar para a moça passar. Só se via a 
nossa cabecinha na rua, era aquele monte de calças e a cabeça da minha prima e a minha embaixo.  
Na época da Vai-Vai, tinha uma menina, que foi também rainha do carnaval, que pespontava sapato. 
E eu aprendi a pespontar, tinha uns 12 anos. Eu pespontava naquela máquina e comecei a trabalhar 
também.  
Com 14 anos incompletos eu comecei a trabalhar na fábrica de manufatura de tapetes Santa Helena. 
Eu estudava à noite, levantava às cinco horas da manhã, tomava meu banho, e às vezes eu tinha 
que decorar pontos - naquele tempo você decorava o ponto. Entrei na manufatura Santa Helena e, 
depois de um ano, eu tinha quatro aprendizes. Até hoje eu sei fazer tapete, se tiver um tear eu faço. 
Eu trabalhei com tapete oval, que é a coisa mais difícil – porque você tem que ter uma batida toda por 
igual, senão ele fica torto. Eu sempre ganhava prêmios de produção. Lá eu fiquei quatro anos. 
Modéstia à parte, para trabalhar eu sou um pé de boi. Quando eu me formei, cheguei para o seu 
Antonio e disse para ele que ia trabalhar num escritório, e que eu precisava ver “como é que ficava”. 
“Não tem que marcar nada, você foi uma boa funcionária... Eu sinto de perder você, mas você vai 
para melhor, eu estou satisfeito, pode ir”. Eu nunca deixei de visitá-lo. Depois ele fechou a fábrica, 
que era na Rua Antonia de Queiroz, e ficou só com o escritório na Rua Augusta, e eu fiquei uma 
porção de anos sem saber dele. Quando eu soube que ele ainda estava vivo, fui fazer uma visita. O 
meu número era dois, e quando ele me viu... “Oh, Tanzi número dois!” Me abraçou, foi me mostrar 
para todo mundo. Me elogiou, aquilo para mim foi uma glória. Ele me levou para tomar café, fiquei 
com ele quase uma hora. Depois disso eu soube que ele adoeceu, e, quando ele faleceu, eu não 
soube, perdi o contato. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre fui muito querida.  
Eu trabalhei numa outra empresa, na Agrofilme. Eles me deixavam numa sala sozinha, eu ficava o dia 
inteiro sem fazer nada, aquilo foi me dando tédio. Eu gosto é de trabalhar, não gosto de ficar sem 
fazer nada.  
Escritório de advocacia 
Surgiu o escritório e eu fui trabalhar lá. Foi uma pena também, porque lá eu fiquei praticamente 
parada. Eu tive oportunidade de trabalhar com um advogado que trabalhava no ministério – se eu 
tivesse ido, talvez hoje teria uma aposentadoria melhor em um cargo melhor. Eu fiquei com pena de 
deixar uma colega nossa. Ela perdeu a força do dedo e não podia mais escrever, passou a dirigir o 
escritório e nós datilografávamos. 
A gente tinha advogado que tinha audiência no mesmo dia do ofício solicitado. Primeiro nós fazíamos 
dois turnos, mas, quando a condução começou a ficar péssima, diminuímos. Antes de fazer o metrô 
era esta mesma calamidade de trânsito que nós temos hoje, não andava. Quantas vezes eu fui da 
Praça da Sé até a minha casa a pé? Andava toda a Avenida Brigadeiro Luís Antonio, porque estava 
tudo parado. O que nós estamos passando hoje nós atravessamos quando começou o metrô.  
Naquela época nós começamos a fazer um período só; entrávamos às 11 horas, já vínhamos 
almoçadas e ficávamos direto. Almoçar às dez horas era difícil, de manhã eu tomava um cafezinho 
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simples sem nada. Mas o estômago se habituou e, depois, às dez horas eu almoçava e saía para 
entrar às 11 horas. Quando nós tínhamos dois turnos, era uma hora e 15 minutos de almoço, então 
eu saia da Praça da Sé para chegar na Marques Leão, um trajeto de ficar cinco minutos em casa, 
engolir a comida e sair. 
Hoje eu não faria isso, ficaria na cidade, tomaria um lanche. Eu ficava mais light, não naquela 
correria, o que comia embolava no estômago. Tinha que esperar as outras duas que saíam: tínhamos 
que chegar ao meio-dia e meia para a outra sair. Tinha advogados que às vezes tinham audiência 
para as 13 horas e traziam tudo às 11 horas para fazer razões, petições. Ele ditava e a gente ia 
escrevendo, escrevendo, a gente voava na máquina. O nosso serviço era o único escritório de 
datilografia montado em São Paulo. Depois começaram a vir as máquinas elétricas, o computador, 
derrubaram as máquinas manuais e nós fechamos. 
A família precisou recomeçar do zero 
Trinta anos atrás, os meus irmãos tiveram uma queda no comércio. Eles trabalhavam com aço e ferro 
naquela época; um funcionário, parente nosso, foi para o Paraná com o dinheiro para pagar, e a 
gente não sabia que naquela época o cidadão já mexia com drogas. Ele fechou uma boate com o 
dinheiro para pagar as coisas. Quando os caminhões chegaram, vieram com nota fria. Perdemos tudo 
o que nós tínhamos, ficamos na estaca zero, uma catástrofe. Então eu comecei a lecionar corte 
costura - quando a mamãe era viva, eu tinha começado a aprender.  
A minha professora engravidou e tinha que ficar em repouso absoluto, porque tinha dificuldade para 
engravidar, já tinha perdido três. Eu já tinha me formado com ela, então comecei a dar aula e ela 
ficava na cozinha. Ela colocou até uma cama na escola para ficar em repouso, e qualquer dificuldade 
que tinha eu perguntava. Eu dei aula para umas 40 alunas. Depois ela saiu e eu fiquei morando na 
casa dela. Ela foi para um outro bairro e eu comecei a lecionar, coloquei uma placa numa caixa de 
papelão, de sapato, “Leciona-se corte e costura”. Eu tinha uma colega muito invejosa, que morava do 
lado; eu me lembro que o marido dela saiu, olhou para a placa, entrou na casa dele. No dia seguinte 
ele mandou fazer uma placa de ferro e colocou ali também: “Leciona-se corte e costura”.  
Mas aquilo não me atingiu, porque as alunas já estavam comigo. Montei uma mesa comprida na 
garagem, e tive 45 alunas ali. Depois eu tive que sair da casa também porque a dona vendeu. Então 
eu morei numa casa na Rua Rocha que tinha no fundo uma edícula, e lá eu formei a minha escola. 
Eu dava aula de corte e costura três vezes por semana e de curso primário duas vezes por semana.  
Amigos sinceros 
Eu não enlouqueci porque Deus não quis. Foi uma dureza muito grande perder tudo. É quando você 
começa a ver onde estão os seus amigos. Eu me lembro perfeitamente de uma amiga minha, que 
vinha andando do outro lado, olhando de lado e fazendo de conta que estava vendo ali um sobrado. 
Eu falei: “Iracema, o que aconteceu com você? Não disfarça, não vou te pedir nada não”. Aí ela 
chegou para mim e disse: “Olha, eu não posso emprestar dinheiro para você porque o meu dinheiro 
está empregado”. Eu digo: “Mas eu te pedi alguma coisa?”. E ela: “Não”. “E por que você está me 
falando isso? Pode ficar sossegada, eu não vou te pedir nada, absolutamente”.  
Nós éramos amigas e toda noite de sábado nós saíamos. Eu era sócia da Ecio Estanguer, do 
Piratininga, do Clube Homs, do Banco do Brasil, então a cada sábado a gente saía e ia dançar. Era 
aquela turma. Essa japonesa chegou para mim e disse: “Lúcia, eu não tenho dinheiro, mas eu posso 
te apresentar no Banco do Brasil”. Naquela época, para quem era funcionário do Banco do Brasil se 
tirava o chapéu. “Se você quiser fazer um empréstimo, eu vou ser sua fiadora”. Eu disse: “Olha Beth, 
eu vou pensar, no momento eu não quero acarretar dívida, mas, se eu precisar, eu te agradeço”. 
Realmente eu precisei depois, não teve outro jeito. Mas eu ficava costurando de noite, dois dias antes 
de pagar a duplicata, e pagava. Tanto que, quando acabou, o próprio gerente me chamou e disse: 
“Se a senhora estiver precisando de um outro empréstimo, a Beth nem precisa assinar, a senhora é 
corretíssima e pode tirar”. Eu tirei o segundo, e assim foi indo a minha vida.  
De tudo que eu já passei na minha vida, e continuo ainda lutando por ela, o único amigo sincero foi o 
trabalho. Eu quero que Deus me dê vida, até o finzinho, para trabalhar, e no dia em que eu tiver que 
ir, que me dê um tapa e diga: “Vamos embora, chega daqui”. Trabalhando, a sua mente trabalha – eu 
não faço conta em calculadora nenhuma, eu faço pela minha cabeça, e faço palavra cruzada. Faço 
mesmo para puxar minha mente, porque eu acho muito deprimente você chegar a uma certa idade e 
perder a sua razão, e eu não quero chegar nesse ponto. Tem gente que se atira a vícios; até hoje, 
graças a Deus, eu nunca eu fiz essa coisa toda. 
Passeios 
Eu estudava à noite e, na hora de ir embora, um professor de história que simpatizou comigo queria 
me acompanhar. O meu irmão estudava comigo naquela época, e os meninos começavam a tirar um 
sarro: “Ah, o professor está gostando da sua irmã, vai levar ela até em casa”. O meu irmão ficou 
doidinho da vida, ele me cutucava, e eu dizia: “Mas o que eu posso fazer?” Mocinha ainda, não tinha 
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interesse nenhum nele, ele era noivo também, gostava de uma outra - não sei se gostava, sei que ele 
cismou comigo. Eu gostava de estudar história, eu me esforçava porque tirava notas boas, e ele me 
dava nove, dez, e os meninos diziam que eu era a preferida dele. Mas eu ainda não tinha esse 
interesse.  
A gente sempre fazia um passeio no Paramount, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio. Todo sábado e 
domingo aquele mesmo passeio. Este passeio acontecia também na Paulista, onde é o Masp hoje, e 
onde era o baile do Transatlântico – que era outro prédio que também não deviam ter implodido de 
jeito nenhum. Eu acho o Masp, museu de arte, um caixão, não tem arte nenhuma naquilo. É arte 
porque não tem uma laje, não tem pilares e nem nada? Tudo bem, quem fez foi glorificado por causa 
disso. Mas o prédio antigo era aquela obra de arte também, com um salão maravilhoso, muito bonito. 
O brasileiro infelizmente não sabe preservar o que é seu, eles derrubam tudo. Nos outros países eles 
preservam o que é antigo. São duas coisas que eu nunca me conformei: a demolição do Palacete 
Santa Helena e esse prédio da Avenida Paulista. 
Noivado desmanchado 
A gente ia na passeata dos cadetes para ver os cadetes. As moças passavam aqui, os cadetes ali, 
todos orgulhosos com aquelas capas, era muito bonito. Como teve também o passeio da Avenida 
Brigadeiro Luís Antonio, onde eu conheci o meu noivo. Tinha um amigo dele que, eu fiquei sabendo, 
gostava de mim, mas nunca notei porque eu estava mais interessada no outro. Entre namoro e 
noivado, nós ficamos sete anos juntos. Eu ia marcar a data do meu casamento, que era para ser no 
dia 15 de setembro, e no dia dois de setembro ele desmanchou comigo, não quis mais, foi uma 
tragédia. Não sei o motivo, nunca fiquei sabendo o porquê, eu sofri bastante. Hoje eu peso 58 quilos, 
eu cheguei a pesar 45, era uma vela ambulante que andava na rua. Nunca deixei de trabalhar, mas 
chorava. Eu tinha cabelo comprido, e eu chorava enrolando o meu cabelo, toda noite. Eu sempre fui 
muito vaidosa; toda semana eu tinha um vestido que eu mesma fazia, confeccionava. Eu usava um 
tailleur de piquê com uma saia, eu colocava dois alfinetinhos, porque não tinha mais o que apertar.  
Depois de três meses que eu desmanchei com ele, eu ia saindo da Marques Leão na Rua Una, para 
entrar na Rocha, ele passou de carro e parou ali. Eu paralisei, não andava. Fazia calor, eu transpirei 
tanto que ficou uma roda em mim. Ele teve que parar o carro, sair, me pegar e me pôr dentro do 
carro. Ele me levou até onde eu trabalhava, no Palacete Santa Helena, e me levou até o escritório. 
Eu entrei ali e foi um pranto só. Ele saiu porque tinha que entrar no banco, depois ligou para a minha 
colega. Ela me colocou ali num canto, para que ninguém que entrasse no escritório visse. Se me 
perguntarem quanto tempo eu fiquei chorando, eu não sei. Essa paixão durou anos e anos. 
Nunca mais eu consegui gostar de ninguém. Até hoje eu olho, ninguém me interessa. É claro que já 
foi há muitos anos, eu tinha 22 anos - eu perdi a minha mãe com 20 anos, com 22 eu desmanchei o 
noivado e o casamento, eu não tinha nem me refeito da minha mãe quando eu perdi esse amor. 
Passou muito tempo, depois de quase um ano ele se aproximou, queria sair para matar as saudades. 
Eu fui muito firme e disse: “Não, você mata a saudades e eu fico com o quê? Ou você decide ou cai 
fora”. Eu gostava dele, mas sou muito firme e tenho um temperamento forte. Até faço de conta que 
não percebo as coisas, mas, se eu tomo uma decisão, eu não volto atrás - eu sofro, mas não volto 
atrás. E não voltei, porque não queria.  
Se eu tivesse essa experiência de hoje, de uns trinta anos pra frente, muita coisa eu não teria feito. 
São coisas em que você não pode voltar atrás, mas é errando que você aprende. Por exemplo essa 
história de eu ficar apaixonada só por um homem; eu não aconselho ninguém a fazer aquilo que eu 
fiz. Eu acho que a vida continua, eu não aconselho que nenhuma jovem faça o que eu fiz, se anular 
completamente.  
Ele também sofreu 
O escritório tinha contato com o banco desse meu noivo, o Banco Auxiliar. Ele fazia troco de caixa 
para a gente, mas não era comigo, era a minha outra sócia que entrava com ele. Eu fiquei sabendo, 
porque ele contou para uma colega com quem ele mantinha contato, que ele tinha falado que já tinha 
encontrado o amor da vida dele. Só que ele sofreu com a outra o que eu sofri, porque ela não 
gostava dele, marcava encontro com outros... Isso eu soube muito tempo depois, porque uma amiga 
minha me levou numa senhora para ler carta e ela contou toda a minha vida. Eu falei: “Meu Deus do 
céu, como que ela está sabendo tudo isso?” Depois ela perguntou para mim: “Você mora onde?” “No 
bairro da Bela Vista”. “Que lugar da Bela Vista?” “Eu morei na Rua Rocha”. Eu falei toda a trajetória e 
ela falou: “Você teve um noivo?” “Tive. Você viu nas cartas?” “É, moreno, alto. Como é que chama?” 
“Paulo”. “Paulo? Por um acaso ele morava na Bela Vista?” “Morava”. “Ele se apaixonou por minha 
irmã, só que a minha irmã fez ele sofrer muito. Ela gostava de um outro, então ela marcava encontro 
lá na esquina da Rua Rui Barbosa com a Conselheiro Carrão, e ela de lá via ele lá embaixo de 
guarda-chuva e saía por outra porta para sair com outro homem...” Quer dizer, o que ele fez para 
mim, ele passou depois. Mas isso eu vim a saber depois que eu já tinha passado por tudo.  
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Depois eu fui morar na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, e o irmão dele era estabelecido lá também. 
No dia do aniversário dele, 13 de janeiro, eu ia saindo do prédio e ele ia passando. Não olhei, porque 
eu não olhei mais para a cara dele, nunca mais. Fiquei sabendo há oito meses, mais ou menos, que 
ele faleceu do coração. Uma amiga minha, em quem eu faço massagem toda noite, tem um marido, o 
Gouveia, que trabalhou com ele dentro do Banco Auxiliar. Quando eu falei o nome dele, Paulo, essa 
minha amiga falou: “Lúcia, você nunca trouxe uma fotografia dele aqui”. “Um dia eu vou trazer a 
fotografia para você”. Eu levei e ela falou: “Espera ai, eu acho que... Como é o nome, Paulo? Ah, o 
Gouveia conhece”. Chamou o Gouveia e ele falou: “Ih, nós trabalhamos juntos, nós éramos gerentes 
do Banco Auxiliar. Você sabe que ele faleceu?” “Não, perdi de vista, nunca mais soube”.  
E aconteceu um caso muito interessante - sobrenatural, eu acho. Nunca sonhei com ele durante 
esses anos todos, e naquela noite eu sonhei com ele. Ele me disse que faleceu faz dois anos, mais 
ou menos, e já faz tempo que eu sonhei. Acho que naquele dia ele tinha falecido, porque eu senti ele 
se aproximar de mim, me dar um beijo no rosto muito carinhosamente e sumir. Eu só me lembro 
disso. Eu acho que, em sonho, ele veio se despedir. Então eu associei, não marquei a data nem 
nada. Eu sofri muito; quando eu via algum membro da família dele, minha perna tremia, eu os 
encontrava sempre. Depois eu os perdi de vista completamente.  
Tinha uma pessoa que fazia muito aquelas caixas para pôr jóias, toda trabalhada com veludo por 
dentro, e ele era muito meu amigo. Sempre que ele encontrava comigo ele dizia: “Lúcia, esse Paulo 
perdeu a jóia da vida dele”. Eu falei assim: “O que é isso rapaz? Você é que vê isso, ele não viu”. E 
ele: “Não, não, ele perdeu a mulher da vida dele e nunca mais vai encontrar outra igual”. Eu falei: “O 
que é isso rapaz, não tem nada disso”. Ele falava com o Paulo, me contava de vez em quando. 
Depois ele faleceu, eu fiquei sem saber mais nada.  
Aos sábados, tirava sobrancelha 
O meu campo de trabalho era completamente diferente, era lecionar, era escritório. Eu freqüentava 
um salão onde eu fazia tudo: pé, mão, cabelo – antigamente usava aqueles penteados. Meu 
escritório era freqüentado pela elite de São Paulo, então a gente tinha que estar muito bem arrumado. 
Eu era muito vaidosa, sapato alto, sempre gostei; agora não, eu ando mais de tênis. Aí o negócio 
começou a apertar, e eu lavava o meu cabelo, fazia a minha unha e o meu pé, eu fazia tudo sozinha. 
Lá eu só fazia o meu penteado. A moça do salão disse para mim: “Ô Lúcia, você está me traindo”. Eu 
disse: “Não, Cleide, eu não estou te traindo, você vem aqui e eu vou te contar a minha vida como é 
que está. Está assim, assim e eu só vou poder soltar o cabelo porque só tenho dinheiro para isso”. 
Eu ia no sábado de manhã, nove, dez horas, e no sábado seguinte ela me disse: “Lúcia, você sabe 
tirar sobrancelha?” Eu digo: “É o que eu mais faço para as minhas amigas e o pessoal de casa.” E 
ela: “Então você vai me ajudar. No sábado você vem aqui, e você vai tirar a sobrancelha da Rose, 
que vai casar.” Eu disse: “Está bom”.  
Mas os problemas eram tantos que eu esqueci completamente. Às vezes, no meio da noite, eu ficava 
pensando o que eu ia fazer; isso era no tempo que nós começamos a perder tudo. Quando chegou o 
sábado, eu fui de cabelo preso, com um turbantezinho que eu usava, eram dez, 11 horas. Perguntei: 
“Cleide, você não vai soltar o meu cabelo?” Ela virou para mim e disse: “Lúcia, a Lígia está chegando, 
tira a sobrancelha dela”. Eu tirei, e ela falou: “Nossa, que beleza”. E uma menina: “Nossa, eu quero 
tirar a sobrancelha também”. Resumo: oito sobrancelhas de manhã. De novo eu disse: “Você não vai 
soltar o meu cabelo?”, e a resposta foi: “Eu fiz um pacto com você, só vou soltar o seu cabelo às 
cinco horas da tarde.” Eu tinha esquecido completamente. Então ela falou: “Se você quiser almoçar 
comigo, você almoça, se você não quiser, vai para casa almoçar e depois você volta.” Eu falei: “Eu 
vou porque ninguém está sabendo o que aconteceu comigo.” Eu fui para casa e contei para a minha 
cunhada, ela falou: “Vai, o que você está fazendo aqui?” “Nada” “Então vai lá e ajuda”. 
Eu fui. Então ela falou assim: “Agora o cabelo, vou soltar”. “O cabelo, quanto é?” “Nada”. “Não” - eu 
sempre fui muito justa - “Trabalho é trabalho e eu quero pagar.” “Está bom, então você vai pagar 
metade.” Paguei a metade, e ela me deu 70 mil réis limpos – era dinheiro naquela época. No outro 
sábado: “Você vai fazer limpeza de pele.” Falei: “Essa não! Não sei nem cuidar do meu rosto, quanto 
mais fazer limpeza de pele!? Cleide, você está doida”, e ela falou: “Vou te ensinar, fica até o fim”. 
Quando o salão estava vazio, ela me falou para sentar, pegou um algodão e foi passando com 
adstringente no meu rosto, passou um creminho, e falou: “É isso que a Cleide faz, é isso que você vai 
fazer. Agora faz em mim para aprender”. No sábado seguinte eu passei a fazer isso, mas eu sempre 
fui muito consciente, eu não queria fazer uma coisa que eu não sabia. 
Começo na Rhodia 
A minha sobrinha trabalhava com a Rhodia naquela época, e tinha direito a fazer um cursinho. Como 
ela entrava de manhã cedo, não tinha como. Eu chamei a gerente, que era promotora, expliquei a 
minha situação, ela foi muito legal comigo. Eu comecei a freqüentar as aulas da Rhodia. Minha 
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sobrinha comprava os produtos dela e ela vinha para explicar o que eu tinha que fazer. Mas eu não 
fiquei satisfeita com isso, fui fazendo mais coisas.  
Nessa época a Rhodia trabalhava com cosméticos. Eles tinham um creme de pescoço que nenhuma 
casa de cosmético ainda fez, ainda vou dar essa sugestão para Natura. Era um creme espetacular - 
tanto que, na época, eu arrematei uns dez potes de creme da revendedora, e acabou. Quem 
derrubou a Rhodia foi a Avon - porque a Avon é americana. A Rhodia existe hoje, só que com outros 
produtos, não na parte de cosméticos. 
Eu trabalhei muitos anos com a Rhodia. Foi quando a minha amiga falou que queria fazer limpeza de 
pele comigo. Ela faleceu faz dois anos, e na época ela falou assim: “Lúcia, você tem tanto jeito para a 
coisa, porque você não faz um curso de estética?” Eu falei: “Olha, eu não sei onde e nem como”.  
Ela falou: “Imagina, o Almir faz e todo dia vai ao meu escritório”. Ela tinha um escritório de 
contabilidade na praça Marechal. “Eu vou conversar com ele, você quer?” “É claro que eu quero.” Ela 
conversou com ele, e falou: “Você me espera na segunda-feira, eu te pego e nós vamos à Avenida 
Tiradentes”. Quando ela chegou do escritório eu já estava pronta, do jeito que eu cheguei do 
escritório eu fui.  
Ela conversou com ele, estava no fim de um curso e, um mês antes de terminar o curso eles abrem a 
porta para o público, você paga uma taxa pequena (que era dois mil réis, não sei agora a 
importância) e faz uma limpeza de pele. Eu fiquei ali, ele não me deu satisfação, pegou minha colega 
para servir como modelo eu fiquei ali de braços cruzados, feito um dois de paus. Mas fiquei prestando 
atenção no que elas faziam e, no sábado seguinte, eu comecei a aplicar nas clientes do salão aquilo 
que eu tinha visto. Então o pessoal ficou deslumbrado, que eu fazia muito mais que a Rose. Todo 
mundo ficou bobo.  
Exame psicotécnico 
O Almir não me deu confiança. Minha amiga ficou doidinha da vida e, no dia seguinte, quando ele foi 
ao escritório, ela falou: “Almir, o que você fez com a minha amiga? Você não deu nem confiança para 
ela”. Ele respondeu: “Você acha que aquela grã-fina ia...” – porque eu me vestia bem, de sapato alto 
e tudo – “... acha que ela ia mexer com pus, com pele, você está louca”. Ela falou: “Você se engana, 
ela precisa disso”. E ele: “Está bem, manda ela ir amanhã lá.” Eu fiquei lá plantada das seis e meia 
até as dez e meia da noite. Depois que acabou, eu disse: “Pois bem, você terminou a sua aula, nós 
vamos pelo mesmo caminho, e na rua eu vou contando por que eu preciso disso”. Ele cruzou os 
braços, “Resolvi te ouvir, pode falar”. Eu contei a minha história, o que tinha acontecido conosco, que 
nós tínhamos perdido tudo, que eu estava precisando desse diploma... “Eu vou te ajudar, só que você 
tem que passar no psicotécnico. Se você não passar, não posso fazer nada”.  
O dia do psicotécnico chegou, e era um desenho incrível que você tinha que fazer. Minha cabeça 
naquele dia falhou, porque eu fiquei pensando no meu irmão. Esse meu irmão que faleceu tinha 
moléstia de Adison – moléstia de Adison é uma doença que faz com que uma parte do corpo fique 
preta. Ele ficou com o braço e o rosto escuros, parece mulato. Ninguém sabia o tratamento, era como 
se tivesse alguma coisa no fígado. Só depois um professor, médico ginecologista da minha cunhada, 
indicou um médico no Hospital das Clínicas, e meu irmão ficou três meses ali internado. Mas antes de 
ser internado, ele teve uma crise, e quando vinha essa crise, ele ficava com pressão a cinco e 
pulsação quase a zero, tinha que sair correndo para ele ser atendido. Eu o botava num táxi e entrava 
no Hospital das Clínicas correndo, entrava e mandava atender, enquanto ele não punha soro eu nem 
voltava para fazer a ficha. Naquele dia meu irmão teve uma crise e eu tinha que fazer o psicotécnico. 
Deixei ele no Hospital das Clínicas tomando soro, peguei um táxi e fui fazer o exame. E quem tinha 
cabeça de fazer o psicotécnico ali?  
Eu tive que esperar três meses para fazer um novo psicotécnico, aí eu passei. Tem 24 cadeiras, são 
24 alunos, eu fui a vigésima quinta; quando eu soube, com a assistente social, eu tive uma crise de 
choro que a mulher ficou doida comigo. Foi buscar água, eu falei: “Eu preciso desse diploma, eu 
preciso fazer esse curso”. Contei a minha história, eu não sei o que ela fez. Ela me mandou esperar e 
quando ela voltou, me falou pra fazer a minha ficha. Eu não entendi. Eu tinha que pagar conta de luz 
naquele dia, não me deu tempo. Eu estava com a conta e o dinheiro, mas eu tinha que pagar a 
matrícula; peguei o dinheiro da conta de luz e paguei a matrícula. 
Curso de estética 
Fiz a matrícula no curso e pensei: “Eu vou mostrar para esse professor. Ele disse que eu sou grã-fina, 
que eu não vou aprender, ele vai ver.” Eu me dediquei de corpo e alma. Eu saia do escritório às cinco 
e meia, a Avenida Tiradentes estava em conserto, o trânsito impossível. Eu corria feito uma doida, 
seis e meia, quando a aula começava, eu estava ali no Senac na Avenida Tiradentes. 
Isso foi em 74. Eu fiz o curso com ele, fiz maquiagem também. O professor de maquiagem simpatizou 
comigo, tinha uma cadeira cativa: “Eu quero que a Lúcia fique aqui, porque ela me transmite muitos 
bons fluidos”. Quem dava o diploma era o paraninfo. Chegou uma hora que ele pegou um diploma e 
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falou assim: “Esse diploma eu faço questão de entregar pessoalmente. Uma aluna que nunca me deu 
problema, nunca faltou, nunca chegou atrasada, sempre foi muito atenciosa.” Não sabia quem era. 
Ele me deu nove –atrás do meu diploma tem a minha nota – “Lúcia Tanzi”. Quando ele falou, deu um 
gelo em mim, me deu um negócio dentro, minhas lágrimas corriam. Eu fui lá, ele me abraçou, me deu 
o diploma e eu chorei de emoção, porque eu não esperava. 
Eu fiz aquilo como acinte, mesmo. Eu queria mostrar para ele que não tinha nada de grã-finagem, e 
acabei ganhando elogios. O Juvenal fez a mesma coisa comigo. Tinha um colega nosso, o Antônio, 
que, coitado, não tinha dinheiro para comprar o material – porque tem que levar todo o material de 
maquiagem, cremes e tal. Ele era meu parceiro. Eu colocava perto e dizia: “Antônio, você 
disfarçadamente vai pegando as minhas coisas, eu pego um, você pega outro, mas vai fazendo com 
o meu material”.  
No dia que nós fomos fazer a prova, não me lembro o que foi que aconteceu em São Paulo, que 
ninguém estranho podia entrar no Senac. De todos os modelos que nós tínhamos para levar, 
ninguém pôde entrar, então nós tivemos que escolher um modelo dentro do próprio Senac. Cada um 
escolheu uma moça para fazer o modelo, e o coitado do Antônio teve a infelicidade de pegar uma 
pessoa velha, e uma velha com uma pele que pelo amor de Deus. Por mais que ele fizesse, não 
podia apresentar uma maquiagem maravilhosa, e ele cismou que ia reprovar. Eu cheguei perto do 
Juvenal, e, como ele era meu fã, eu aproveitei e disse: “Juvenal, me diga uma coisa – eu gosto muito 
de você como profissional, você é um professor excelente” - botei ele lá em cima, e falei: “Me diga 
uma coisa: se fosse você no lugar do Antônio, o que você faria nessa mulher? Claro que você ia fazer 
uma coisa melhor porque você é um professor, mas não seria tão bom quanto maquiar uma jovem. 
Você concorda comigo? Então por que você vai agora fazer isso com o rapaz, que está precisando 
do diploma?” Ele olhou bem sério para mim e falou: “Bom, eu vou fazer um trato com você. Eu vou 
dar o diploma para ele em consideração a você”. E eu: “Está bom, mas o que você quer em troca?” 
“Que ele freqüente o primeiro mês de aula do outro ciclo que vai ter.” Eu falei: “Quanto a isso não tem 
problema, que eu vou falar com o Antônio, tenho certeza absoluta que ele vai concordar comigo. Se 
for por isso, você pode aprovar o menino”. 
Cheguei perto do Antônio, contei tudo para ele e disse: “Você vai fazer o seguinte: vai concordar com 
ele, vai vir em duas, três aulas, depois você some. Você já vai estar com o diploma na mão, meu filho, 
o que ele pode fazer com você? Só que você vai honrar a minha palavra”. E ele disse: “Não Lúcia, 
fique tranqüila que eu vou fazer”. E o coitado teve que fazer, mas recebeu o diploma dele. 
Ingresso na Natura 
Depois eu tive que sair da casa, porque eles venderam, e fui morar na Avenida Brigadeiro Luís 
Antonio, o negócio começou a ficar apertado. Um dia eu fui atender uma cliente lá no bairro Santa 
Cecília e ela perguntou se eu não vendia Natura. “Não, eu trabalho com os produtos da Payot, mas 
não trabalho com a Natura”. E nesta época o creme da Payot, Número Dois da linha profissional, 
começou a dar problemas de alergia na minha mão, mas eu pensava que era alguma coisa que eu 
tivesse comido. Fui ao médico e ele mandou fazer um teste. Lembrei que o professor Almir disse que 
quando esse creme chegava, ele não pegava na mão e mandava os alunos pegarem, porque já tinha 
dado alergia. Chegou num ponto em que eu não podia mais atender os clientes. De repente deu um 
clique na minha cabeça: “Será o Creme Número Dois?” Por uma semana não usei aquele creme, e 
minha mão melhorou sensivelmente. Voltei a usar, ela piorou, isso eu fiz três vezes, um teste. E falei: 
“Bom, então eu vou deixar”.  
Encontrei com uma colega minha na Nove de Julho e ela me contou: “Lúcia, estou trabalhando com 
os produtos da Natura, que é profissional, eles estão ótimos”. Eu digo: “E como eu faço para entrar na 
Natura? Quero ver, porque eu estou tendo problemas com os produtos da Payot.” Eu trabalhei com a 
Rhodia, com a Payot, com a Valmari, e daí para frente eu falei: “Eu vou entrar na Natura”. Fui lá 
conversar e me inscrevi. A promotora veio na minha casa, era uma exigência tremenda: tinha que ter 
curso superior, conta em banco, um currículo bom. Eles investigavam tudo, foram oito dias para tirar a 
minha ficha. Eu comecei ali, na Vitorino Carmilo, eu atendia três clientes toda semana lá. Comecei a 
levar o catálogo: “Olha, você vai vender Natura e nós vamos te ajudar.” Num prazo de 15 dias eu 
formei o primeiro pedido, estava satisfeita, e foi indo, indo, e estou há 25 anos na Natura. 
Todo ano eu participo das festas de fim de ano. Por ser consultora Vip da Natura estava mais 
sossegada, só que agora as Vip’s também têm que produzir: eles cortaram alguns benefícios e, se 
você não produzir... Tem também a cliente de Vip, que às vezes faz um pedido só, de 100 pontos por 
mês, para uso próprio ou para uso da família. 
Crescimento na Natura 
No início a caixa com os produtos não chegava em casa, eu tinha que ir buscar. Foi no tempo da 
Rego Freitas, da Avenida Brasil; a gente ia, pegava e saía com aquela sacola. Depois eles 
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começaram no prédio da Casa das Rosas, na Paulista, mas também tinha que buscar a caixa. Depois 
é que começaram a mandar pela transportadora.  
Quando você entra, tem um limite de pontos para fazer o pedido, que é de 250; passando disto, você 
não pode comprar mais naquele ciclo. Depois de três meses, no terceiro pedido, é que você começa 
a ter crédito, vai para 300, 400 pontos. 
Com 25 anos de Natura, já tenho 33 mil e não sei quantos pontos. Às vezes, quando eu passo meu 
pedido, eles dizem assim: “A senhora tem 33.450”. Eu digo: “Que bom se eu pudesse fazer esses 33 
mil pontos”. Eles dão risada do outro lado. Seria bom se eu pudesse ter 33 mil pontos vendidos, é 
produto para caramba, é um caminhão!  
Eu ando para tudo quanto é canto de São Paulo, porque eu atendo cliente em casa. Eu vou para a 
Raposo Tavares, para a Washington Luiz. Tem uns clientes, umas amigas, que chegam para mim: 
“Lúcia, eu preciso ir a tal lugar, você sabe qual o ônibus que tem?” E eu sei. Faço tudo de ônibus. Às 
vezes a pessoa tem carro, eu falo: “Meu carro é nas pernas.” Tenho uma cliente na Rua Aicás, em 
Moema, eu desço na Avenida Ibirapuera, subo seis quarteirões a pé, com minha maleta que pesa 
sete quilos e meio. Eu boto a mochila nas costas e vou embora. 
A Natura do Seu Luiz cresceu 
Na Rua Rego Freitas eu conheci o seu Luiz Seabra quando tinha um rapaz que entregava os folhetos 
da Natura. Aí eu comecei a conhecer a Natura. Depois eles foram para a Domingos de Morais, para a 
Avenida Brasil, vieram para a Bela Cintra. Depois eles foram para a Paulista, para o prédio da Casa 
das Rosas, ali era ótimo, você encontrava com o senhor Luiz Seabra, conversava com ele, trocava 
idéias, via todas as promotoras, e cada uma tinha a sua mesinha para fazer a troca de produtos, que 
vinham às vezes ou com defeito ou que a cliente não gostava.  
A Natura é uma firma idônea, muito responsável. Se você usa um produto da Natura e esse produto 
lhe traz alguma alergia, você liga para o 0800 e eles te dão toda a assistência. Se você não gostar do 
produto, eles devolvem o dinheiro. São gente honesta, muito responsável com aquilo que faz. De vez 
em quando eu também brigo com a Natura. Às vezes eles fazem um lançamento, principalmente no 
Dia dos Pais, Dia das Mães, no fim de ano, Dia dos Namorados, e, se você não lança o produto logo 
que eles lançam, você fica sem, porque a procura é muito grande. A gente luta com dificuldade, fica 
com receio de pedir os produtos e ficarem encalhados, não vender depois. Modéstia a parte, em 25 
anos de Natura – e que Deus me proteja sempre – eu não atraso de jeito nenhum; posso atrasar 
qualquer outro pagamento, mas a Natura eu mantenho sempre em dia. Eu tenho um grande crédito 
na Natura e posso tirar até 33.400 e tantos pontos, se eu quiser. A pena é que eu não tenho dinheiro 
para estocar e vender mais adiante. Eu adoro, sinceramente, adoro a Natura, gosto dos produtos 
deles.  
Gosto muito do Luiz Seabra. No final do ano às vezes ele leva uma bronca de mim. No ano passado, 
por exemplo, eu fiz 80 anos, e eles esqueceram de me mandar um cartão me parabenizando - todo 
dia do meu aniversário eles sempre me mandam. Eu esperava, e foi esquecido. Não sei por que 
razão, dizem que é por causa do correio, não aceitei essa justificativa. No fim do ano, eu conversei 
com o Luiz Seabra e disse para ele: “Pois é senhor Luiz, eu estou muito sentida com a Natura porque 
nos meus 80 anos eu esperava uma cartinha de vocês, como sempre vocês me mandaram. E este 
ano eu não recebi”. 
No encontro da Natura, quando todos estavam ali, eu pedi licença para a Neide e falei para ela: “Eu 
estou muito sentida com a Natura”. Ela pegou o talão de cheques, anotou o meu telefone, o meu 
endereço, três dias depois eu recebo uma rosa importada linda, nunca vi uma igual, ficou 15 dias na 
minha casa, uma embalagem maravilhosa. Aquilo me deixou tão emocionada.  
Mas infelizmente eu não pude agradecer pessoalmente, nem por telefone – que falar com o Luiz 
Seabra é a coisa mais difícil. “Senhor Luiz Seabra, de vez em quando apareça para a gente 
conversar, porque aquele tempinho lá da Paulista, do prédio da Casa das Rosas, era maravilhoso. 
Nós trocávamos idéias, a gente conversava muito. Hoje é muito difícil. Eu sei o quanto você é 
ocupado, não resta a menor dúvida, mas a gente gosta de conversar com você. Me permita que eu 
lhe chame de você, que eu sou mais velha e com a minha idade você é meu bebê”. 
A Natura cresceu muito; no passo que vai, acho que ninguém alcança mais. Eu faço votos para que a 
Natura progrida muito. Não sei por quantos anos eu vou viver, e eu gostaria que Deus me desse a 
sorte, até quando Ele determinou, de continuar com a Natura. A não ser que eu ganhe em uma loteria 
esportiva grande, aí eu vou comprar para mim para consumir e vou continuar com a Natura até 
quando chegar o meu dia de ir. Que a Natura então lembre de mim, me faça um retoquezinho para eu 
ir bem bonitinha dentro do caixão. 
Os produtos de que mais gosta 
O meu forte mesmo é a linha Chronos, que é uma linha de rejuvenescimento, até porque eu faço 
limpeza de pele, tratamento de acne, rejuvenescimento cutâneo, e uma série de coisas. Eu fui a um 
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evento da Natura há pouco tempo, evento de cosméticos, e o Marcos Costa estava lá. Foi no dia 15 
de setembro, que é aniversário dele e meu também. Então ele gritou: “Quem faz aniversário hoje?”, e 
a Neide falou: “Lúcia, vai lá que é o seu aniversário.” Daí eu gritei “Eu faço”, e fui para o palco. Ele 
falou: “Quantos anos você tem?”, e eu disse: “81”. Ele passou a mão na minha mão e falou: “Eita 
Chronos!” Eu sou vaidosa, passo creme e tudo. 
Está aí a prova do Chronos, e isso eu não deixo de usar mesmo. Eu faço passo a passo, eu passo o 
sabonete, depois eu passo a loção tônica e durante o dia eu passo o creme do dia, à noite eu faço o 
mesmo trajeto, passo a vitamina C e depois o creme da noite. Eu sou muito vaidosa, nesse ponto eu 
cuido muito, porque eu gosto. Você tem que homenagear a Natura, porque você, vendendo o 
produto, tem que fazer jus àquilo que está na praça. Mesmo porque eu sou esteticista e o que eu 
tenho que fazer é mostrar, senão a cliente acaba não comprando. Nesse ponto eu tenho um jogo de 
cintura muito grande para conversar com a cliente. 
Eu gosto mais da linha Chronos, que é a linha que eu uso. O que eu adoro de bebê, é a linha Mamãe 
e Bebê, o perfuminho da linha bebê, a colônia. É jóia, todos os meus sobrinhos usaram. De vez em 
quando eu também pego para mim, porque fica aquele cheirinho de nenê. Quando minhas amigas 
têm nenê, eu dou o perfuminho para elas. Elas adoram, que o nenê fica gostoso. Na linha Mamãe e 
Bebê também existe um creme de massagem, e o contato da mão da mãe na criança, a 
massagenzinha na barriguinha, nos pés, nas mãos, é muito importante para uma criança quando 
nasce, é um aconchego. 
O Perfume do Brasil também é muito gostoso. É mais caro, vem naquela concha de cerâmica que é 
uma maravilha também. A água de colônia deles é gostosa, quem passa perto sente aquele cheirinho 
de limpeza. Você se habitua com o cheiro, você não sente, mas quem passa por você sente. Às 
vezes eu vejo os homens na rua passando – Kaiak, eu sinto o cheiro –, eu digo: “Eita Natura!”. “É Sr. 
N da Natura”, digo, e o pessoal fica rindo de mim. Eu sou muito espontânea.  
Se eu vou fazer uma limpeza de pele, vou dar o passo a passo para ela fazer. Eu trabalho assim e a 
Natura não tem produtos para profissionais. Já teve – eu também não sei por que razão tirou a parte 
profissional, talvez porque também não saísse muito. Eu trabalhei muito tempo com a linha Natura, 
depois eles tiraram e eu tive que trabalhar com a Sacruza Morelli, que é uma firma italiana. Trabalho 
também com a Ática e outras firmas mais. Vou a congressos, vejo sempre o que é melhor na linha 
profissional, também para trabalhar. Mas na minha cliente é só Natura, eu não recomendo uma outra 
linha a não ser Natura. Sinceramente falando, eu gosto muito dos produtos deles. 
A Natura era a única firma de cosméticos que tinha creme para o homem, e eles tiraram. Não sei por 
que razão, porque eu tinha quatro clientes que usavam e estão usando a linha Chronos, mas não 
gostam muito; usam porque não tem outro, e sentem falta daquele creme. Talvez não tenha tido 
saída no comércio ou as meninas que vendiam não soubessem mostrar. O homem hoje está muito 
mais vaidoso do que a mulher: se cuida, faz limpeza de pele, tira a sobrancelha, faz massagem 
corporal – eu também faço massagem corporal, para homem e mulher -, uma porção de coisas.  
Eu vejo, por exemplo dentro de um elevador, o homem está ali montando seu cabelinho no espelho, 
dando um jeitinho. A mulher às vezes entra e também faz, mas não tanto quanto o homem. Tem um 
rapaz no meu prédio que fica olhando no espelho, olha, olha, e depois vai olhando o corpo, vendo um 
monte de coisa. Tem que se cuidar, porque a mulher está se cuidando bastante. Eu estimulo muito, 
principalmente as mulheres casadas, porque hoje a concorrência está muito grande, e, se a mulher 
não se cuida, ela dança. O homem gosta de chegar em casa e encontrar a mulher bonita, bonita de 
verdade, como o Seabra fala. Ela tem que se cuidar realmente porque o que o homem não encontra 
em casa, ele vai procurar fora. É conselho sábio e é verdade, porque eu vejo.  
Conselhos para os clientes 
Tem muitas consultoras que ainda são novatas ou revendem para outras pessoas e não têm 
conhecimento; é muito necessário que elas façam o curso para conhecer o produto, para poderem 
explicar para cliente como se faz - se você não der o passo a passo, a cliente passa sem saber. Isso 
depõe muito contra a Natura. Fui no enterro de uma pessoa da família, e uma parente minha falou: 
“Você continua com a Natura ainda?” Eu digo: “Sim, continuo, e você?” “Eu estou fazendo hidro e não 
sei o quê lá, eu compro de uma moça que revende”. Mas eu falei: “A senhora está passando só o 
Chronos?” “Só o Chronos”. Eu falei: “Mas você não lava com sabonete, você não passa a loção 
tônica, você não passa o da noite?” “Não, nada disso”. “E como é que você faz?” “Eu pego o produto 
e ponho aqui na minha mão e passo assim”. Eu digo: “Espera aí, não é assim que passa”. Tem jeito 
de passar o produto. 
Eu comparo o nosso corpo com uma máquina: se você não lubrifica a máquina, o que acontece? Ela 
enferruja. Nós envelhecemos, sim, mas vamos envelhecer com galhardia, bonita. Dizem assim: “Eu 
não preciso, eu nunca passei creme no meu rosto.” Quando chegar a uma certa idade, você vai 
perdendo a parte hormonal, então a pele vai ficando flácida. É necessário que vocês também 



 

 

196

passem, lubrifiquem. Esse conselho eu também dou para os homens, que estão muito vaidosos, 
cortam o cabelinho, pintam o cabelo também - tem uns que não gostam dos cabelos brancos. Eu não 
tenho muitos cabelos brancos, pouquíssimos, mas eu pinto. Às vezes eu mudo a cor, ponho um 
pouquinho mais claro, outras vezes mais escuro, e assim vou indo. Enquanto existir creme da Natura, 
vai ser passado no meu rosto e no meu corpo, então eu recomendo. Dou esses conselhos para os 
clientes, é claro. 
Eu sou esteticista e é através da estética que eu cuido das clientes. Elas me perguntam: “O que eu 
vou passar na minha pele agora?” Eu vou passando. Quando a pessoa não pode comprar tudo de 
uma vez, eu digo para ela: “Está bem, vamos fazer o seguinte: você vai comprar um produto hoje, 
que você está podendo, e daqui a dez dias você compra outro. Quando você tiver os quatro produtos 
da linha Chronos, você começa a fazer o tratamento. Não faça com que termine tudo de uma vez; 
termina um, está chegando a hora de comprar.” A primeira compra sempre é mais difícil, nem todos 
têm dinheiro para comprar tudo de uma vez. Assim você vai conquistando a cliente. Tudo é questão 
de conversar, porque, se você vai fazer tudo de uma vez, a cliente assusta, não tem dinheiro para 
comprar e vai ficar difícil.  
Promoções e brindes para agradar  
Você oferece um shampoo, depois um creme de corpo, desodorante. Cada vez que a Natura vai 
tendo promoção, você tem que agradar a cliente e também dar a promoção. Às vezes eu brigo com a 
Natura, porque a cliente vê a promoção e, quando você pede, esgotou. Vai fazer o quê? Tem clientes 
que sabem e acreditam em você, mas têm outras que pensam que você fica com o produto para fazer 
revenda depois, para ter lucro. Depois que passou a promoção, que nós temos de 21 em 21 dias, a 
cliente passa e vê em outra Vitrine e, às vezes, você perde a cliente porque ela não acredita em você. 
Quando tem esses lançamentos, eu faço o pedido antes, se puder.  
Às vezes você dá uma amostra de batom, de perfume, às vezes uma porcentagem de dez por cento 
de desconto... Você tem que ter um jogo de cintura com cada cliente para poder conquistar. Às vezes 
eu faço a apresentação de uma maquiagem e passo o produto na cliente; às vezes eu faço uma 
apresentação de uma limpeza de pele, não total, mas para saber como ela deve usar os produtos, e a 
cliente vê o resultado na hora.  
A pontualidade no pagamento também é muito interessante. Se a cliente não tem o dinheiro na hora 
da entrega, você dá uns dois ou três dias para cliente passar o cheque. Isso para uma pessoa de 
confiança - porque tem outras pessoas para quem você dá o produto e às vezes fica a ver navios. 
Nesses 25 anos de trabalho, nunca levei um calote de ninguém, graças a Deus. Eu entrego o 
produto, o pessoal passa o cheque: “Posso dar para daqui a dois ou três dias?” “Pode”, desde que eu 
tenha dinheiro quando chegar a duplicata para pagar. Cinco dias eu posso esperar porque eu tenho 
21 dias para pagar.  
Para as meninas que revendem, eu aconselho que entrem diretamente para a Natura. Às vezes elas 
dizem: “Ah, mas eu não sei, porque a duplicata vai vencer depois”, e eu digo: “Você não gasta o 
dinheiro, porque o dinheiro da Natura é da Natura. Você pode tirar o lucro para você, mas o que é 
dela você põe de lado, faz de conta que não existe, para quando chegar a duplicata você ter”. 
Energia de jovem 
Vou de mochila entregar os produtos na casa dos clientes. Levo todos os produtos; eu tenho que 
levar todos, porque às vezes tem um parente, alguém a mais quer, e depende do tipo de pele: pele 
oleosa, pele seca, pele mista e daí para frente. Então eu levo tudo atrás: quando é maquiagem, eu 
vou com uma maleta aqui na mão, o estojo, a outra pendurada aqui, fica parecendo vendedor 
ambulante. Você tem que mostrar para a cliente.  
Maquiagem você tem também que passar; às vezes você passa uma sombra, um blush, um 
batonzinho, e a cliente fica toda entusiasmada. Eu dou um retoquezinho no rosto com o creme, passo 
um adstringente, tudo que eu uso para cliente. A cliente olha no espelho e se sente bem, e você 
estimula a cliente a comprar.  
Eu nunca escondi a minha idade. Eu sempre recebo elogios, porque com a minha idade, 81 anos, 
não é fácil. Outro dia um homem se deu um tapa na cara e disse: “Não é possível, não, você não 
tem... não é possível”. Bom, eu digo: “Então veja, minha carteira de identidade está aqui. Olha 
filhinho, onde eu nasci não tem contrabando de carteira.” Eu nasci na Itália e eles são muito 
rigorosos, é tudo direitinho, na hora. A pessoa diz: “Não precisa falar sua idade”, eu digo: “Filha, eu 
tenho minha carteira de identidade, ela não mente”. Faz parte da minha estratégia de vendas. “Não é 
possível que você tenha essa idade e esteja trabalhando ainda!”Graças a Deus eu trabalho. “Mas não 
é possível que você tenha toda essa energia!”Eu faço ginástica todo dia na minha casa, de 15 a 20 
minutos, é uma ginástica tibetana que não é fácil de fazer, mas é rejuvenescedora. Enquanto tiver 
força eu vou fazer. Aprendi em um livro, “A Fonte da Juventude”.  
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A beleza está em lutar pela vida 
Ser bonita é se gostar, em primeiro lugar. A beleza vem de dentro. Não é por ter problemas na sua 
vida que você vai esmorecer. Eu tenho bastantes, estou passando uma fase difícil agora: eu não sei 
para que lado eu vou, o que eu vou fazer da minha vida, eu acho que a família vai se destruir, cada 
um vai para um canto. Mas não é por isso que o mundo vai acabar, eu tenho que lutar. A beleza para 
mim é uma coisa que vem de dentro de você. 
Depressão comigo não existe, porque eu não dou margem para depressão. Se eu me olho no 
espelho e me vejo meio abatida, passo creme, limpo, faço uma massagem, alguma coisa, para eu me 
olhar no espelho e não me sentir deprimida. A beleza está em você não se entregar. A idade não tem 
nada a ver. você tem que lutar pela vida, porque a vida é uma passagem nossa aqui. Nós temos que 
passar por aquilo que Deus determinou. É um exemplo de vida que eu dou para vocês: até hoje, com 
a idade de 81, partindo para 82, tudo aquilo que eu almejei na minha vida eu não consegui. Eu adoro 
piano, antes da mamãe morrer eu estava aprendendo, já estava tocando valsinhas de Schmol; 
mamãe faleceu, minha vida mudou.  
Quando ando na rua, quando me acontece alguma coisa, eu digo: “Ninguém pode comigo. Só existe 
uma pessoa no mundo, aquele lá de cima, esse pode; o resto aqui, não”. Me balança, mas me 
derrubar não vai. Como diz o nosso grande amigo Luiz Seabra, “Meus guerreiros e minhas 
guerreiras!” Então vamos ser “meus guerreiros e minhas guerreiras”, guerreando sempre para subir 
na vida e não se atirar à lama.  
Quando eu comecei a trabalhar, eu passava na frente da vitrine da Casa Henrique, na Rua Direita, e 
eu namorava todo dia um porta-notas. “O dia que eu tiver dinheiro, eu vou comprar esse porta-notas.” 
Passou muito tempo, eu fiz um trabalho no escritório e ganhei uma gorjeta - coisa que não era 
permitida, mas não sei por que razão ele achou que devia dar. Eu fiquei satisfeitíssima, fui à loja Casa 
Henrique e comprei o porta-notas. Só que ele não ficou comigo nem uma semana: eu fui à feira na 
Bela Vista, se aproximou de mim uma pessoa, puxou da minha carteira o porta-notas. Eu não percebi. 
Quando eu ando mais para frente, eu vejo minha amiga dizer: “Mas que você está fazendo toda 
chique na feira? Comprando agora na feira com esse chiquê todo e sua bolsa aberta?” Eu digo: “Que 
bolsa aberta?” Quando eu fui ver, a carteira sumiu, roubaram. Então aquilo ficou marcado: perdi a 
carteira, mas ganhei o porta-notas, comprei, satisfiz minha vontade. Nem por isso deixei aquilo me 
abater, toquei o barco para frente. 
Cuidados com a saúde 
Eu nunca viajei para o exterior, mas pelo que eu leio, que eu vejo, eu acho a mulher brasileira a mais 
bonita do mundo. Ela se cuida, tem o corpo bonito, procura se valorizar, ao passo que – não quero 
menosprezar nenhum país absolutamente –as de outros países são meio obesas, não cuidam de si. 
Quando os estrangeiros vêm para cá, eles se encantam, principalmente no carnaval, que eles vêem 
aquelas meninas dançando, cantando, aquela coisa toda. É claro que existem aquelas que não se 
cuidam também; eu não digo em um modo geral, mas a maioria, principalmente hoje, está se 
cuidando muito, principalmente as jovens. O que eu não acho bom é esse tal de botox e fazer enxerto 
de mama. Meninas ainda na flor da idade já estão passando por isso. Sou contra, sinceramente; é 
artificial, e eu gosto da beleza natural. Eu, com a minha idade, e este corpo que você está vendo... 
Esse meu vestido tem mais de trinta anos e eu estou entrando dentro dele. Eu não gosto de coisa 
gordurosa: manteiga, carne de porco. Salada eu como sem tempero. Jesus me deu uma saúde 
maravilhosa. Remédio, não tomo; a única coisa que eu tomo de remédio é para os ossos, que isto eu 
tenho muito cuidado. Ginástica eu faço há mais de dez anos, e eu já fazia quando eu estudava. Faço 
de 15 a 20 minutos por dia, não deixo de fazer, para movimentar o meu corpo. É para o meu próprio 
beneficio e por vaidade também, porque eu não gosto de ser obesa, sinceramente falando. Eu como 
no limite: levanto da mesa com vontade de comer mais, mas, se eu fizer isto, me sinto empanturrada, 
enfastiada. Não tomo muito líquido nas refeições. Mas vinho é uma coisa que eu adoro – italiana, eu 
tomo um tanto no almoço e um tanto na janta, todo dia, faz bem. Eu tenho muita resistência, mas o 
que me derruba é a cerveja; gosto sim, não vou dizer que não, mas eu tomo um copo e dali a pouco 
eu começo a ficar mole, bocejar, me dá moleza. O vinho me estimula. Eu gosto do suave, do tinto; do 
seco eu não gosto muito. 
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Lúcia Tanzi em plena 
atividade aos 80 anos. 

Aqui Lúcia aproveita um 
momento de lazer e 

participa de um desfile de 
modas da terceira idade. 

Os ensaios, teatros e atividades culturais 
desde muito tempo fazem parte da vida de 
Lúcia Tanzi. Os amigos e as preparações 

de festas e apresentações como essa eram 
constantes para ela. 

A fotografia da formatura de Lúcia 
Tanzi reúne a beleza do clássico e a 
história de costumes da década de 

30. A festa guardou grandes e belas 
recordações. 

 
 
 
 

   
No alto de seus 18 

anos de idade Lúcia 
aparece no retrato em 
um álbum de família 

como senhora de uma 
delicada beleza juvenil. 

As excursões ao Guarujá, como forma de lazer, 
nos finais de semana eram comuns nas 
comunidades italianas em São Paulo, na 

época. 

A moda praia 
décadas atrás, nos 
passeios que eram 
uma forma também 
de reunir amigos e a 

família para uma 
alegre 

confraternização. 
 
 
 

 

 

   
A bicicleta dupla adaptada para 
acompanhantes era a sensação 

dos passeios e da prática de 
esportes à beira mar. Aqui Lúcia, à 
esquerda segue acompanhada de 

uma amiga. 

Lúcia guarda o retrato da mãe 
como uma de suas jóias raras. 

 

Lúcia traz a foto do pai italiano 
também como uma relíquia e com 

ele relembra as engraçadas 
histórias do patriarca com a família. 
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Lúcia (primeira da esquerda para a 

direita) em ação visitando os 
laboratórios da Natura, em 

Cajamar. 

Lúcia homeageada pelos diretores-
presidentes da Natura senhores 

Luiz Seabra, Pedro Luiz Passos e 
Pedro Villares, durante uma das 
comemorações em seus longos 

anos de consultoria. 

Na noite de Festa de Destaque 
Natura, Lúcia (terceira da esquerda 

para a direita) posa para uma 
lembrança do momento feliz com 

as amigas. 

 
 
 
 
 

 

 

As festas e comemorações 
de formatura de Lúcia Tanzi 

são sempre um retrato e uma 
peça à parte em sua história. 

Lúcia Tanzi no Estúdio Laramara durante a gravação da 
entrevista para o Projeto Memória das Comunidades Natura. 
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ANINHA BACK 
 
Nascida em Santa Catarina e sempre muito religiosa, Aninha Back formou-se irmã e chegou a vestir o 
hábito por quatro anos, antes de seu uso deixar de ser obrigatório. Em 1987, na época de sua 
aposentadoria, pediu à madre um afastamento de três anos da congregação. Em 1988 mudou-se 
para São Paulo e seis anos depois tornou-se Consultora Natura. Aprendeu a trabalhar no computador 
e hoje é expert em internet. Aninha acredita que, se há coragem, é possível enfrentar o novo e 
aprender, mesmo tendo 50, 60 ou 70 anos. 
[Depoimento dado em 2005] 
Família 
Meu nome é Aninha Back, eu nasci no dia 26 de agosto de 1941, em Salete, Santa Catarina. Eu sou 
filha de Vendelino e Paulina Back. Eles nasceram em Braço do Norte, no sul do estado de Santa 
Catarina.  
Da família deles eu não conheci quase nada, porque eu sou a penúltima da família. Só conheci muito 
pouco a mãe do meu pai, ela se chamava Amália. Eu não tive essa alegria de relacionamento com os 
meus avós, pelo fato de a gente estar longe - antes de eu nascer, eles foram morar primeiro em 
Brusque, depois em Salete. Com alguns tios eu tive um pouquinho de envolvimento. 
Meu pai trabalhava com lavoura e com serraria, coisas de madeira. Não teve muita sorte na questão 
administrativa, não sei por quê. Então meu pai e minha mãe lutaram muito para nossa sobrevivência, 
para poder nos dar escola e tudo mais. Eu me lembro dos meus primeiros 5 anos: passamos muita 
necessidade. Nunca ficamos sem nada para comer, mas às vezes o café da manhã era café com 
farinha. Hoje em dia não se escuta mais falar nisso. Depois a gente foi indo, tinha o necessário para 
viver, estudamos em escolas públicas. Meus pais eram muito religiosos, até severos demais para o 
tempo de agora. Comigo somos dez irmãos, cinco já falecidos e cinco ainda bem vivos. Era uma 
família muito unida.  
Infância e Adolescência 
Onde eu nasci nem bairro se chamava naquele tempo. Chamava-se Rio Luiz e pertencia a Salete. O 
trabalho era na roça e na serraria. Eu sempre gostei muito de cuidar da limpeza da casa, desde 
pequena. Como meu pai tinha serraria, eu buscava a serragem, que era colorida porque cada tipo de 
madeira tem uma serragem, e colocava na frente da casa, tipo tapete. Eu gostava de deixar bonito.  
Da casa eu lembro da sala grande, dos quartos com aquelas cobertas de penas, da mesa grande 
onde a gente sentava para tomar as refeições. Lembro da oração, do terço que a gente fazia juntos, 
das missas em que a gente ia junto - era quase obrigado todo mundo ir à igreja. Uma das casas que 
eu lembro mais era de sala bem ampla, simples; o chão com aquelas frestinhas, até, mas tudo muito 
bem ajeitadinho, sempre muito limpo, muito agradável. 
Gostava e gosto muito dos meus irmãos, mas às vezes eu xingava muito eles, quando eu tinha tudo 
limpinho e eles bagunçavam. O que é normal, eram meninos. Mas era coisa passageira, nunca tive 
uma briga que eu lembre. A diferença de idade entre nós, irmãs, é de dois anos. 
As brincadeiras eram mais com bonecas, no tempo que eu lembro. Uma das coisas que me gravou 
do tempo de criança é que, quando meus irmãos voltavam de férias do seminário – três deles 
passaram um tempo lá - a gente sentava em cima das toras de madeira e cantava ‘a vozes’. Todos 
na minha casa têm voz muito boa para canto, o pai e a mãe também tinham. Aquilo foi uma cena 
muito bonita que eu gravei. 
Preparação religiosa 
Comecei a estudar aos seis anos na escola primária. Era a escola lá de Rio Luiz, as professoras eram 
irmãs, às vezes eu ia lá na casa delas. Para mim era uma alegria chegar na escola, eu gostava muito. 
Usava blusa branca e sainha azul, uniforme era exigido pelo governo, naquele tempo. 
Aos 13 anos eu fui para um colégio, saí de casa. Eu já era a penúltima, alguns irmãos já estavam 
casados. Eu vivi a minha adolescência no colégio de irmãos, lá em Rodeio, Santa Catarina. Comecei 
a estudar a quinta série, que naquele tempo não chamava Ensino Fundamental ou quinta a oitava 
série; era ginásio. Eu fiz todo o ginásio e a preparação para ser religiosa. 
Parei os estudos para fazer essa preparação de acordo com a congregação, uma congregação de 
irmãs que trabalham com o povo. Ela foi fundada para atender crianças em lugares pobres. As irmãs 
moravam com o povo no começo, depois nós tínhamos a nossa casa, que o povo cedia. A gente 
morava naquela casa e trabalhava em escola pública, para sustento nosso e também da 
congregação. 
Depois de três anos de estudos me formei irmã. Naquele tempo tinha hábito e tudo. Eu usei o hábito 
por quatro anos, depois veio liberdade para tirar e eu tirei logo. Gostava muito de recitar poesias no 
tempo de colégio, fazer teatro, foram coisas que me marcaram no colégio, teatro, poesia e canto. 



 

 

201

Só ia para casa nas férias, em janeiro. A volta era uma coisa superesperada. Eu aprendi muito no 
colégio, a amizade que a gente formava entre o grupo, todas adolescentes... Teve um ano que eu 
parei o estudo para ir ajudar uma outra casa de irmãs que estava precisando de alguém que desse 
aula. Eu gostava muito de crianças e o relacionamento com elas sempre foi muito agradável.  
Professora por 25 anos em escolas públicas 
Como a nossa Congregação trabalhava em escolas públicas, fui automaticamente trabalhar como 
professora em escola pública, por 25 anos, em quatro lugares diferentes, sempre em Santa Catarina. 
O primeiro deles foi bem no interior, Pombinhas. Só fiquei dois anos. Daí eu fui para outro lugar, fiquei 
durante mais dois anos e depois fui para um terceiro, em Nova Trento, onde fiquei dez anos.  
Lá aconteceram muitas coisas bonitas. Primeiro a gente morava num casarão; depois, construíram 
uma casa bonita para nós, irmãs, que estávamos lá. Neste lugar eu fazia muito coralzinho e danças 
com as crianças, festinhas. A gente ensinava de tudo para eles, até um parque infantil nós 
conseguimos construir naquele ano. Deus sempre me deu muita vontade de querer fazer as coisas. 
Isso é dom de Deus, é claro. O dom Deus dá e a gente tem que saber responder e produzir também. 
Eu sempre tive essa vontade de ajudar, e corria atrás.  
Fazia passeio com as crianças do primário na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Íamos de 
ônibus. Hoje em dia, quando eu lembro da coragem de fazer isso... A gente ia para a Lagoa, fazia um 
passeio de barco e voltava para casa, era perto. A criançada adorava os passeios, dava hora e meia. 
Foram passeios muito bonitos, eu gostava muito de trabalhar com crianças. 
Sempre dei aulas em escolas públicas, trabalhando às vezes só como professora, às vezes como 
professora e diretora, porque em escolas pequenas não tinha uma que fosse só diretora.  
Fiquei em Nova Trento até final de 1974. Em janeiro de 1975, fui trabalhar em Alto Rio Krauel, 
município de Witmarsum. Nesse lugar, quando cheguei, sofri muita solidão; era bem no interior, não 
tinha ônibus, luz elétrica, longe de tudo. Mas o povo me acolheu de braços abertos. A gente conhecia 
todos pelo nome.  
Além de trabalhar na escola, nós - éramos duas irmãs - dávamos muita assistência religiosa para o 
povo. Estávamos presentes em tudo: celebrações, festas, doenças, mortes, tudo. Nossa casa no 
começo era bem simples, de madeira. Aos poucos eles construíram uma bela casa de alvenaria, era 
um ponto de referência do povo. Sobre qualquer assunto vinham nos procurar. Guardo muitas 
lembranças bonitas desse lugar.  
Uma coisa que me marcou muito foram as serenatas que fazíamos na casa de quem aniversariava. 
Mesmo sem luz nas estradas e nas casas, formávamos um grupo e íamos com violão, presentes, e 
saía aquela festa. Era lindo, muito lindo. Sinto saudades. Sempre gostei de música e desse contato 
com o povo.  
Fiquei nesse lugar até 1980. Então fui para uma escola pública que também era um colégio estadual. 
Nesse colégio eu não fui professora de sala de aula, eu trabalhava na parte administrativa; trabalhei 
primeiro como auxiliar de direção e depois como secretária. Isso porque eu comecei a sentir assim 
um pouquinho o peso do trabalho com crianças, não tinha mais muita paciência como no começo. Eu 
pedi para pegar um outro trabalho.  
Mudança para São Paulo 
Em 87, por causa de mudança política, eu fui exonerada do meu cargo de secretária, que era um 
cargo de confiança, porque mudou o partido – sempre mudava. Como eu já podia me aposentar 
naquela ocasião, eu encaminhei a minha aposentadoria. Minha grande preocupação era que eu tinha 
que obedecer às ordens do Conselho, da madre, e eu percebi que irmãs aposentadas não eram 
muito felizes. Um ano estavam num lugar, outro ano estavam em outro lugar. Eu não queria isso para 
mim, e comecei a pensar no que eu poderia fazer. Em agosto de 87, no mês do meu aniversário, eu 
me dei o presente de falar com a madre. Eu disse: “Eu vou me aposentar, mas eu quero fazer uma 
experiência diferente. Eu quero ficar três anos fora da congregação e eu vou tentar uma paróquia, um 
lugar para eu trabalhar para ganhar o meu sustento – embora já vá ser aposentada também – mas eu 
quero fazer um trabalho diferente”. Ela me respondeu: “Você tem esse direito, não posso negar esse 
direito”.  
Depois fui conversar com um casal de amigos de São Paulo e coloquei essa minha intenção para 
eles. Eles me levaram numa paróquia para ver se me aceitavam para trabalhar e se me davam 
moradia. Eu fui muito bem acolhida, graças a Deus, embora as pessoas nem me conhecessem; 
tinham me visto só uma vez no curso, mas aceitaram e eu vim para São Paulo em fevereiro de 88. A 
paróquia era a Nossa Senhora das Dores, perto do Museu do Ipiranga. Lá eu fiquei trabalhando seis 
anos como secretária da paróquia e quatro anos morando com eles, o grupo de seminaristas e os 
padres da paróquia. Logo já comecei a ver a compra de um apartamento.  
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Desemprego aos 50 anos 
Em 94, depois de completar seis anos, eu pedi para sair desse trabalho. Não porque não precisasse 
ou não gostasse, mas porque aconteceram alguns probleminhas de relacionamento, com mudanças 
também de pessoas. Eu achei que não ia me sentir bem lá. Em São Paulo, foi um dos meus maiores 
sofrimentos ficar desempregada, mesmo tendo pedido emprego. Eu vivi aquela experiência de, 
depois dos 50 anos, você procurar emprego e ninguém mais querer dar; parece que não esperam 
mais nada desse tipo de gente. Eu ia num lugar, fazia entrevista: “Depois a gente liga”. Ia em outro, 
chegava numa sala cheia, tudo gentinha nova, eu ia lá preencher. Um dia eu cheguei em casa, 
chorava muito, eu disse: “Não, não vou mais fazer isso, chega”. Nessa época eu já tinha 53 anos, 
coroa demais para o mercado de trabalho. 
Eu peguei jornais e encontrei na Rua Riachuelo a possibilidade de comprar produtos e revender. 
Nunca tinha vendido nada, absolutamente nada, a não ser as de igreja, velas e essas coisas. E 
também não usava muitos produtos. Fui lá buscar esses produtos; olhei, não entendia nem muito 
bem para que eles serviam. Eles não tinham essa assessoria para explicar, eles queriam que alguém 
vendesse. 
Comprei na Rua Riachuelo cosméticos e bijuterias e ofereci lá no prédio. - eu já morava no 
apartamento que eu comprei. Fui oferecer para um casal muito amigo e eles, acho que por carinho, 
por amizade, compraram bastante. Eu fiquei superfeliz. O zelador também comprou. Ofereci mais no 
prédio.  
Então o dono da casa disse assim: “Aninha, se você precisa vender alguma coisa para ganhar uma 
renda financeira, vende Natura, que é produto bom, e nós vamos ser os seus primeiros clientes”. Eles 
se chamam João e Sílvia. Hoje não moram mais no prédio, mas a gente conversa por telefone. Eles 
fizeram questão de pagar o kit de entrada para eu usar. Me deram uma embalagem com o telefone, 
eu liguei para Natura e a promotora demorou uns 15 dias para vir lá em casa. Eu tenho um carinho 
muito grande por ela, Maria Regina Dobra, ela me incentivou muito. Ela disse: “Olha, para fazer 
pedido tem que ter 100 pontos”. Eu disse: “100 pontos, Regina? Imagina se vou fazer 100 pontos”. E 
ela respondeu assim para mim: “Você vai fazer isso e muito mais!”. 
Natal, inexperiente 
Eu topei, entrei na Natura. Fui fazer o cursinho para aprender, comecei a participar das reuniões, em 
agosto de 94. Quando chegou o Natal, com todos aqueles estojos, tive a minha experiência mais 
sofrida na Natura. Eu não tive coragem de comprar antes, medo de não vender. Então fui primeiro 
oferecendo para um, para outro, e, quando eu tinha toda a minha lista de estojos, eu fui pedir na 
Natura, e não tinha mais nenhum.  
Eu estava com visita em casa, liguei para essa promotora, a Regina, e disse: “Regina, eu tenho um 
monte de estojos que eu preciso vender, que as pessoas me pediram, e não tem mais nada na 
Natura!” Primeiro ela me puxou a orelha por telefone: “Eu te avisei Aninha, eu disse para você 
comprar antes, você não teve coragem.” E eu: “Mas é o meu primeiro ano.” Ela disse que ia me 
ajudar.  
Ela me deu o nome de uma consultora que tinha estoque, e eu fui lá. Eu não ganhei quase lucro 
nenhum, porque a pessoa já passava com menos comissão. Mas eu atendi todas as minhas clientes 
e ainda levei um presente para a consultora que me arrumou os estojos. Quando eu vi aquilo eu 
pensei: “A gente tem que aprender com o que acontece”. 
Vender Natura deu certo 
Em janeiro de 1995 eu tirei um pouquinho de dinheiro da poupança e comecei a fazer um pequeno 
estoque. No final do segundo ano, em 95, eu já fui pro jantar de destaques, já estava entre as dez 
primeiras. Valeu muito ter coragem de entrar nesse trabalho.  
No começo eu ia a pé ou de ônibus, com a sacola, oferecendo os produtos. Eu procurei as pessoas 
amigas, e elas me elogiavam muito: “Você tem jeito, Aninha, vai em frente, vai dar certo”. Eu fui 
acreditando e deu certo mesmo, deu muito mais certo do que eu podia imaginar. 
A primeira caixa de pedidos é uma emoção! Chega a caixa da Natura na tua casa, tu vai abrir, vem 
aquele cheirinho e: “Nossa, vou vender produtos de beleza”. Eu comecei a usar também alguma 
coisa. Vinham os brindes, as amostras, foi uma experiência muito bonita. Naquele tempo, como eu 
nunca tinha vendido nada, nem fazia pedido. Não tinha muita experiência, era através da promotora, 
e ela foi me ensinando. 
No começo eu ia nas casas, foi onde eu fiz a clientela. Geralmente com as mulheres, no começo. 
Elas compravam também para os homens, mas o contato era com elas. Eu ia na casa, e, como era 
amiga, tinha cafezinho. Mais tarde eu já fazia muito por telefone. Hoje em dia eu não vou mais nas 
casas, mas é por problemas de saúde. A clientela liga e a gente faz acordo de como pegar os 
produtos, na minha casa ou na portaria mesmo. Eles fazem o pagamento direto na conta. Tem muita 
gente que vem na minha casa; eu tenho um quarto só com os produtos, mandei fazer um armário 
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próprio também. Lá no serviço eu levo muita coisa de gente que compra, e ainda tenho umas três 
vendedoras lá. Eu vendo mais produtos de tratamento, e depois perfumes masculinos, que eu vendo 
mais do que os femininos. 
A minha sobrinha vendia para mim no Hospital Jaraguá, onde ela trabalha, em Moema. Eu incentivei 
ela a começar a vender Natura. Ela, como eu, também nunca tinha vendido, mas começou a vender e 
no Hospital vendia muito bem. Quando apareceu um problema de saúde, eu não tinha mais 
condições de ir de ônibus levar para ela, daí eu disse: “Vitória, eu vou te indicar para vender direto 
com a Natura”. “Ai, será? E depois tem que pagar as contas em dia e tal”. Daí eu disse: “Não, você 
vai dar conta, você vende bem e vai ver que vai ganhar mais lucro”. Eu lembro bem que, quando eu 
indiquei, o Pedro Villares - quem é - mandou uma cartinha agradecendo e eu respondi para eles 
dizendo: “Vocês vão ter orgulho da minha sobrinha”. Eu tenho muita facilidade no relacionamento 
com a Natura por causa da Internet, então eu sou bastante conhecida. Ela entrou já faz três, quatro 
anos e está sempre entre as dez primeiras, vai muito bem mesmo. 
Indicação carinhosa 
Antes de começar a trabalhar onde estou hoje, eu fui lá vender produtos. Mas tive dificuldades de ir; 
eles já me conheciam pelo trabalho de secretária nas paróquias, então parecia que, pelo fato de eu 
estar desempregada, não tinha muita abertura para ir lá, não sabia se eles iam me receber bem. Eu 
marcava de ir e não ia. Então liguei e me disseram no telefone: “Você não só pode vir, você deve vir!”. 
Aquilo me abriu espaço, e todos compraram no dia que fui. Eu fiz uma venda excelente. 
Fui vender em novembro, e depois fui trabalhar lá em fevereiro do ano seguinte. Ligaram dizendo 
assim: “Uma funcionária pediu para sair e ela indicou o seu nome para trabalhar aqui”. Estavam 
perguntando se eu aceitava. No dia seguinte eu fui lá conversar com eles para saber salário, horário 
e tudo mais. Daí o padre que coordenava perguntou assim: “Quando você quer começar?” Eu disse: 
“Amanhã!” Daí ele: “Amanhã?”. “Eu venho amanhã”.  
Eu fiquei um mês com a Regina, que foi a pessoa que me indicou, para aprender o trabalho. No dia 
que ela saiu ela fez um gesto muito bonito, que me marcou muito; ela colocou um bilhete em cima da 
minha máquina de escrever – ainda não tinha computador – e escreveu assim: “Você foi a pessoa 
mais certa para ficar no meu lugar”. Escrito nesses termos, aquilo me deu muita segurança de que de 
fato o trabalho ia dar certo. Daí eu fiquei lá, comecei esse trabalho como secretária. 
Naquele tempo eu vendia muito bem Natura, estava sempre entre o primeiro, o segundo e o terceiro 
lugar. Geralmente segundo e terceiro, o primeiro era da Gilza Guerra, quando nós pertencíamos 
àquele grupo juntas. As melhores foram convidadas para formar o grupo de empreendedoras, e eu 
entrei nesse grupo. Eu tinha um estoque bastante grande e começava a ajudar outras consultoras 
que não tinham estoque; eu trocava, emprestava produtos. Esse relacionamento com as consultoras, 
trocando produtos, é uma coisa muito bonita, porque a gente se torna amiga. Não acontece só a troca 
de produtos, é uma questão de ajudar com palavras e coisas assim. 
Computador básico 
No trabalho começou-se a comprar computador, a fazer alguma coisa no Word, no Excel, e eu não 
sabia. Fui fazer um curso pertinho lá da minha casa, na Avenida Dom Pedro. Aprendi o básico de 
Word, Excel. Uma coisa que me marcou nesses cursos é que eu tinha que aprender a fazer etiquetas 
por causa do banco de dados. Então eu chamei o professor um dia na minha casa para responder às 
minhas dúvidas. Eu aprendi, ensinei para muita gente e em novembro do mesmo ano eu já comprei o 
meu computador. Treinava em casa e fui me familiarizando.  
Naquele tempo ninguém mexia com internet. Depois a Natura começou a abrir a possibilidade de 
fazer pedidos por internet. Comprar o computador e começar a trabalhar nele foi uma coisa que me 
deu muita alegria. Eu percebi que você pode ter 50, 60 anos, e, se você tem coragem, o novo que 
aparece você enfrenta e aprende e é capaz de fazer. Só que a gente tem que ter coragem de se 
meter, senão não vale mesmo.  
Eu tinha o computador no meu quarto. Eu lembro tão bem, fui fazer a experiência do primeiro pedido 
por internet e, quando eu terminei, eu bati palmas, eu disse: ”Parabéns, Aninha!”, para mim mesma. 
Porque o pedido tinha dado certo, era uma forma muito mais simples de fazer. Hoje em dia é mais 
prático, dá todas as dicas, você não perde nada fazendo pedido pela internet. Naquele tempo não 
dava todas as informações, e eu ainda não tinha o Speedy, pagava pulsos telefônicos também. 
Quando comecei fazer pela internet, não queria mais saber do CAN, do telefone, sempre ocupado.  
Internet deu destaque 
Nos encontros eles incentivavam o uso da internet. Eu lembro que numa pausa de um encontro 
desses eu disse para o Mauro Melo, que era o nosso gerente: “Muito bem, Mauro, vocês pedem que 
a gente faça os pedidos pela internet, mas têm que melhorar uma porção de coisas, porque é muito 
demorado, você gasta muito, você perde brindes porque não tem todas as informações”. 
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Ele começou a me focalizar, a prestar atenção em mim por causa das críticas construtivas que eu 
fazia. Em 2001 o Mauro me chamou e perguntou se eu aceitava fazer uma entrevista. “Eu aceito. Se 
você acha que eu sirvo para isso, eu aceito”. Então eu fui bater fotos e fizeram a entrevista por 
telefone. Eu comecei a participar de uma revista, com “Dicas da Aninha”, e até fui homenageada nos 
encontros. Já estava no grupo de empreendedores, muito valorizada, o pessoal vinha: “Mas como é, 
Aninha, é difícil?”. Eu dizia: “Não é difícil, gente”. Eu incentivava muito mesmo o uso da internet, e 
fiquei marcada na Natura por causa dessa minha garra, minha coragem de aprender sempre mais. 
Ajudei muitas consultoras a comprar seus computadores e começar a trabalhar na internet. Eu 
ensinava bastante por telefone, fiz muitas amigas pela internet. Fiz muitos pedidos para amigas, até 
que elas resolveram comprar seus computadores.  
A minha história com a Natura sobre a internet é uma história muito bonita. A Natura me valoriza 
muito, eu agradeço muito isso. Eu acho que todos têm a obrigação de se atualizar e aprender, e não 
ficar à margem das coisas que a vida vai oferecendo. Mas acho que, como nem todo mundo faz isso, 
a Natura prestou mais atenção em mim. Foi uma coisa que me deu muita alegria interior, muita 
segurança, mostrou que eu estou viva, que a gente pode sempre aprender. Uma prova mais clara 
disso foi no ano passado, quando eu comecei a aprender a alimentar sites – o site da região onde eu 
trabalho, do local onde eu trabalho. No começo uma pessoa me orientava por telefone e eu ficava 
tontinha. Um dia eu disse para ele: “Você vai tirar um tempo, sentar comigo, me dar por escrito os 
passos, que aí eu tenho certeza que eu vou fazer”. Fizemos isso e aí engatou. 
Mensagens de paz e incentivo 
Comecei a usar o computador pelo meu trabalho; trabalhar em Word, em Excel. Mas pela internet foi 
a Natura. Hoje eu trabalho muito na internet, no site, eu mando mensagens, as pessoas muitas vezes 
respondem: “Caiu como uma luva”. Escolho muito as mensagens, gasto muito tempo nisso, pois 
quero que sejam mensagens portadoras de paz, incentivo, força positiva, esperança. Costumo 
mandar uma por semana ou a cada 15 dias. 
Com os clientes não trabalho muito pela internet. Hoje em dia não muito, porque a gente tem esse 
relacionamento de amizade tão grande que as pessoas telefonam mais. Mas também recebo e-mails, 
e muitas pessoas às vezes ligam para Natura e a Natura também passa, porque pelo CEP eles vêem 
quem está mais perto. 
Para clientes que têm e-mail eu também mando mensagens, mas nem todas têm. É um trabalho 
bonito, a internet ajuda muito o relacionamento com as pessoas. Ela não tira esse valor do contato 
humano, de conversar, de olhar no olho, de sentir a pessoa perto. Mas ajuda muito a manter os 
relacionamentos, a dar uma palavrinha no momento certo - sem você saber, chegou lá a palavra para 
aquela pessoa que precisava através de uma mensagem. Eu sempre mando um recadinho pessoal 
também. 
Descobriu dons que não conhecia  
Eu tenho um problema de saúde crônico, que descobri em 2000, e por causa disso eu tive que 
colocar o pé no freio, desacelerar um pouquinho. Por isso que eu deixei vendedoras, não vou mais 
nas casas entregar. Eu expliquei para os clientes, e o pessoal me conhece e entendeu muito bem. 
Eles fazem questão de ir lá em casa, ou então às vezes eu vou na igreja, levo lá e a pessoa está lá. O 
contato hoje em dia é feito assim, a gente negocia a forma de entrega do produto. Para os clientes 
novos, se eu não posso levar, eu vejo alguém que leva para mim. 
Continuo fazendo muita consultoria. Lá no serviço eles dizem assim: “A Aninha é aquela pessoa que 
cuida de nós, no todo, também na beleza”. Esses dias apareceu uma pessoa toda vermelha, eu só 
olhei assim, “Poxa, Antônio.” Ele disse “Aquele dia eu não passei protetor porque estava nublado”. 
Ele tem problema com aquelas manchas. No dia seguinte eu trouxe um produto da Natura, passei e 
ele ficou bom logo. Eu fico muito atenta aos clientes; se a pessoa tem um problema, eu percebo que 
alguma coisa de produto vai fazer bem para ela e eu digo. Nem todos podem comprar, mas eu falo.  
Outra coisa que eu agradeço é que eu percebi dons que eu não sabia que tinha quando comecei a 
vender Natura. Eu era comunicativa, sou uma pessoa muito acolhedora, mas nunca pensei que um 
dia eu pudesse chegar na casa de alguém e oferecer produtos, ensinar a usar, dizer para que é bom. 
Imagina se me passava isso pela cabeça? Eu percebi que eu tenho jeito, facilidade de conversar, de 
fazer as pessoas se sentirem bem comigo.  
A Natura também me ajudou muito nesse lado social, de sentir aquela alegria do belo, da coisa bem 
feita ao participar daqueles jantares que são sempre feitos com carinho em cada detalhe. Tudo isso 
faz muito bem para a pessoa, a gente se sente valorizada, amada pela empresa e pelas pessoas. Eu 
fui percebendo no meu trabalho a beleza das coisas, do preparar bem, do carinho, o relacionamento 
com o pessoal da Natura.  
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O gosto por perfumes 
Os produtos de tratamento de rosto são os que mais me marcaram, porque eu acho que eu também 
sentia necessidade. Quando eu ia mostrar os produtos, eu dizia: “Se eu tivesse conhecido a Natura 
antes, eu não teria nenhuma manchinha porque eu teria usado o protetor solar”. A gente tem que se 
cuidar. Foram coisas que foram me identificando, o pessoal começou a simpatizar também, hoje em 
dia são clientes e são amigas. 
O produto que tem o meu jeito é perfume. O Biografia feminino me marcou muito. A linha Chronos 
também, quando eu comecei a usar foi: “Nossa, vou poder começar a usar a linha Chronos, que não 
é uma linha muito baratinha”. Quem começa dificilmente deixa de usar. 
A cara da Natura naquele tempo era mais a linha Chronos, mas agora é a linha Ekos, sem dúvida 
nenhuma, por causa do trabalho de biodiversidade. Esse cuidado com o meio ambiente se identifica 
muito com o jeito da Natura. 
De produtos da Natura, os mais conhecidos são a linha Chronos, agora a linha Ekos e a linha de 
perfumaria - a perfumaria é muito conhecida e muito valorizada. Antes, para cabelos tinha a linha 
Símbios, antes da Chronos tinha a linha Perena, que eu ainda cheguei a conhecer. A linha Ekos 
começou depois que eu entrei, mas as outras coisas já tinham. 
Valores da Natura no dia-a-dia 
A Natura acrescentou muito na minha visão de mundo. Quando eu pensei em aparecer um dia na 
televisão, ser fotografada, aparecer em revista? Eu, que vim de lá do interior, isso nunca passou na 
minha cabeça. Eu fiz três programas de televisão, agora o último com a Ana Maria Braga, e isso é 
muito bom. Dá uma alegria enorme, eu sou muito agradecida à Natura. 
O que mais eu aprendi com a Natura, entrando nesse trabalho, foi a coragem de sempre acompanhar 
o novo que aparece. E outros valores: você se valorizar por aquilo que você faz, acreditar nos seus 
valores. A Natura ajuda muito e eu já tenho isso bastante dentro de mim, esse pensamento positivo. 
A Natura me ajudou muito a reforçar esse aspecto positivo das coisas. 
Eu me sinto mais segura, me valorizo mais, acredito mais nos meus valores e me sinto mais de bem 
com a vida. A Natura me fez ajudar a continuar sendo muito ativa e ficar atualizada com as coisas, 
sempre querer aprender um pouco mais, não fugir de nenhum convite. Às vezes a gente pode achar, 
“Será que vai dar certo?”; eu não deixo isso entrar em mim quando alguém convida.  
Eu sou mais gente, sou mais feliz e admiro mais a minha vida, admiro mais a vida em seu todo.O que 
eu considero beleza no seu todo é ter gosto pelas coisas; é a pessoa se sentir bem com ela mesma, 
estar bela por dentro, se sentir bonita, se sentir de bem com a vida. E também valorizar os pequenos 
gestos de beleza que você sempre vê em todo canto. Isso vai trabalhando esse aspecto do belo 
dentro de você. Saber apreciar a flor, a natureza, curtir as coisas bonitas da vida. 
O trabalho de ajudar as pessoas, de tratar das pessoas, veio com a Natura, pelo trabalho da internet. 
Porque na internet eu ajudo muita gente com as mensagenzinhas que eu mando. Hoje em dia eu 
tenho certeza, eu posso dizer isso de coração, eu agradeço a Deus. 
Eu trouxe um pouco dos conceitos para o dia-a-dia porque a Natura tem valores realmente muito 
bonitos: a verdade, a coragem, o desafio, a criatividade, o respeito pelo meio ambiente. Cada vez eu 
fico mais empolgada, eu acho mais bonita a empresa como um todo, por causa desse trabalho 
paralelo que ela tem, não só na venda de cosméticos. Vende cosmético para a pessoa estar bem, 
mas ao lado disso ela olha muito o outro aspecto da pessoa – o seu todo também. Trabalho e uso 
bastante esses conceitos no meu serviço, porque o meu trabalho é muito no computador, mas é 
também no atendimento de pessoas. Meu contato com as pessoas é grande, e eu percebo que as 
pessoas se sentem bem ao desabafar comigo. Eu não me acho uma pessoa de tanta paz, mas as 
pessoas dizem que eu transmito paz. Eu também sinto tristeza, às vezes um pouco de solidão e tudo 
mais, mas os outros não percebem isso.  
Continuar ajudando as pessoas 
Eu tenho sonhos ainda, por exemplo, de tocar violão. Eu gostaria de tocar violão porque eu gosto 
muito de música. Gostaria de voltar para Santa Catarina; pagar o meu apartamento aqui, vender e ir 
para lá.  
Também tenho um grande sonho com uma amiga minha do serviço: se continuar em São Paulo 
depois que eu estiver bem financeiramente, que eu já tiver pagado o apartamento, a gente abrir um 
espaço de ajuda para as pessoas – banhos, massagens. Não para nós fazermos, porque eu, já na 
minha idade, não daria talvez mais para esse serviço, até por problemas de saúde. Mas cuidar do 
bem-estar das pessoas, estar na sala de acolhida com música, relaxamento. Este é um sonho que 
nós temos, e um dos que trabalham conosco se empolgou tanto com o nosso sonho que já foi até ver 
uma casa. Mas é um sonho, isso é para daqui a três, quatro anos. Eu percebo o quanto faz bem uma 
palavra, as pessoas agradecem as mensagens; eu percebo que com uma palavra de esperança faço 
bem para as pessoas. Num lugar de tratamento de pessoas, a gente poderia fazer um bem imenso. 
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Enfrentar os desafios  
O maior desafio foi quando eu comecei a vender Natura. No começo não tinha tanta certeza, mas eu 
precisava do dinheiro e me meti nesse trabalho, foi um desafio muito grande. O outro desafio foi 
começar a trabalhar com a internet. Eu lembro de quando eu era professora bem no interior, eu já 
achava o máximo usar máquina de escrever, e de repente eu estou lá trabalhando na internet – 
“Aninha, como que se faz isso?”. “Entra aqui, faz aqui, entra lá”. 
Vender foi um desafio para mim porque eu não sabia que eu tinha esse dom, percebi depois. O meu 
sonho era ter casa própria em São Paulo; eu não posso dizer que eu tenho, porque não está toda 
paga. Eu sempre desejei ser uma pessoa feliz, e São Paulo me ajudou muito para isso, porque se 
cria uma porção de possibilidades de se abrir mais, se sentir mais e perceber os outros. O 
relacionamento social é maior, e a Natura tem ajudado muito.  
Eu diria para os novos consultores: “Começa com coragem, acredite em você e vai dar certo, pode ter 
certeza que vai dar certo. Vá com calma, conversando, procure as suas clientes”. Dou dica também 
na questão financeira, de não atrasar faturas. Aconteceu isso esse ano com uma que veio comprar de 
mim e logo entrou como consultora Natura. Indiquei para ela vender. E sempre acreditar que dá certo, 
tem que acreditar nos seus valores: você é capaz, dá certo, começa que dá certo. A frase que eu 
mais digo é assim: “Começa que dá certo”.  
Aninha é muito amada 
Eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz, uma pessoa corajosa, que não foge dos compromissos, 
não tem medo de aprender. É viver e aprender mesmo, a gente sempre tem coisas novas para 
aprender. Eu percebi pelo site: eu achava que não ia conseguir e hoje em dia é facílimo. Eu sou uma 
pessoa de muita esperança, confio em Deus, confio na vida, acredito em mim. No ano passado, eu 
tive um problema de saúde muito sério, os médicos vieram avisar: “Olha, a sua vida está por um fio”. 
Eu, por uns segundos, lembrei da minha vida toda, em questão de segundos, e eu disse para mim 
mesma: “A minha vida foi muito bonita, Deus está comigo”. E fiquei tranqüila, tranqüila mesmo. Se o 
meu momento de partida for tranqüilo como aquele, vai ser muito bonito morrer.  
Eu me acho uma pessoa feliz, muito amada pelos outros, e também me amo. Eu sou muito amada 
pelas pessoas e percebo o carinho que elas têm comigo. Me sinto bem, eu me sinto eu, Aninha, 
inteira, com garra, com coragem, com vontade de fazer as coisas. Eu aprendi muito a respeitar os 
meus limites agora. É uma coisa que eu aprendi, foi uma lição de vida muito boa, aceitar a própria 
limitação, e ter coragem de dizer não. Às vezes, pela própria condição física.  Eu me considero uma 
pessoa simples, mas ao mesmo tempo com coragem. Mas sou simples, se for olhar o meu lado social 
eu sou uma pessoa muito simples, que está lutando pela vida ainda. Mas eu me sinto muito amada 
pelo povo da Natura também, muito amada mesmo. 
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Ana Back posa para um 
retrato diante de um altar. A 
religiosidade sempre este 

presente na vida de Aninha. 

O lazer preferido de Aninha é a 
leitura. Na foto ela lê um livro 
enquanto espera por alguém. 

Aninha (ao centro) com seus pais, em 
frente a sua casa, em Salete, Santa 

Catarina. 

 
 
 
 

 

 
 

O retrato da mãe e do pai de 
Aninha, durante a festa de 

Bodas de Ouro do casal, em 
Santa Catarina. 

A família de Aninha (a terceira embaixo, da 
direita para a esquerda) em um retrato com 

os pais, irmãos, cunhados e cunhadas, 
como recordação, no dia da festa de Bodas 

de Ouro dos pais. 

O casal de amigos que trouxe 
Aninha (à esquerda) e deu todo o 
apoio para que ela permanecesse 

em São Paulo. 

 
 
 
 

  
Um retrato de Ana (à esquerda) e da irmã e amiga 

Olívia Back, na casa dos seminaristas. 
Aninha Back no Estúdio Laramara durante a 

gravação da entrevista para o Projeto Memória das 
Comunidades Natura. 
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NILDETE DE SOUZA SILVA 
 
Nildete nasceu em Riacho de Santana, na Bahia. A Natura chegou em sua vida em um momento 
muito conturbado e, com muita garra, ela se entregou ao trabalho e criou uma forma bastante 
interessante para realizá-lo: resolveu fazer as entregas de bicicleta. Isso passou a ser sua marca 
registrada e hoje, quando passa pela Moóca, conhecido bairro da cidade de São Paulo, pedalando, 
seus clientes chamam por ela e ali mesmo, na rua, fazem os pedidos. Se ela tiver alguma coisa no 
bauzinho da bicicleta, acaba fazendo a venda na hora. 
 
Identificação 
Meu nome é Nildete Silva, nasci no dia oito de julho de 1972, em Riacho de Santana, na Bahia. 
Família 
Meus pais são Anésio Pereira da Silva e Maria Áurea de Souza Silva. Meu pai trabalhava na roça, 
quando a gente era criança. A gente nasceu na roça, no nordeste lá da Bahia, e a minha mãe 
ajudava na roça. Eu também trabalhei na roça, ajudei meus pais.  
Infância e Adolescência 
Morei na roça, em Riacho de Santana, até os 16 anos. Quem é lá do nordeste vai entender o que é 
ralear algodão. O que é ralear algodão? É que no plantio de algodão, quando planta, não tem como 
separar as sementes; eles nascem juntos, e não crescem se não tirar aqueles que ficam a mais. Tem 
que deixar três, quatro pezinhos de algodão. Então tem que tirar, e isso era feito na mão – não sei se 
hoje já tem um outro jeito, mas era feito na mão.  
Meus pais que ensinaram a gente a fazer esse trabalho. E ia todo mundo, nós somos sete filhos. 
Então íamos eu, minhas irmãs e meu irmão, e a gente fazia isso juntos. 
A gente tinha uma vida muito difícil, porque não tinha meios de sustento. Então, desde criança, a 
gente trabalhava na roça. Na época das férias escolares a gente já trabalhava, fazia alguma coisa 
para poder comprar uniforme escolar. A gente ganhava muito pouquinho, era coisa de um real por 
dia, no valor de hoje.  
Eu estudava no período da tarde, e de manhã eu trabalhava junto com meus pais. Depois de uma 
certa idade eu passei a trabalhar para fazendeiros, pessoas que tinham grande plantio e que 
poderiam pagar para a gente. 
Meu pai ia para a cidade sempre aos sábados, fazer feira. Era pouca coisa que comprava, que não 
tinha condição de comprar muita coisa, mas era o básico. E quando a gente precisava comprar 
alguma coisa – por exemplo, o uniforme, um tecido para minha mãe fazer uma roupa para a gente ir 
para a escola – a minha mãe ia com a gente, e era bem longe.  
Como a gente não tinha condição de pagar o transporte, que eram aqueles carros que tinham 
carroceria e tal, a gente saía às quatro horas da manhã e andava até chegar na cidade. A gente 
pegava a madrugada toda andando quilômetros para chegar até a cidade, porque a região onde eu 
morava se chama Boqueirão, então tinha mais ou menos uns dez quilômetros até a cidade. De dez a 
quinze quilômetros. Então a gente andava bastante. Isso desde os 8 anos de idade, e quando 
precisava de um médico, a gente saía também de madrugada para chegar lá e encontrar uma 
consulta, para conseguir passar no médico. 
A nossa casa era de telha, e tinha uma parte que era de adobo (espécie de tijolo cru, feito misturado 
com palha), outra de sapé, que é feito de madeiras com barro e tinha varanda, sala, dois quartos e o 
quintal. A área que eu mais gostava era o quintal, que chama terreiro lá. Porque eu fazia umas 
plantas – eu gosto muito de plantas –, fazia um cantinho de plantas, e acabava pegando muda com a 
vizinha, fazendo aquela troca de figurinhas. 
Tinha muito isso [problema de seca na região]. A gente sofreu e passou necessidade; teve momentos 
também em que a colheita era muito boa, mas a gente nunca sabia qual ano seria legal. Às vezes 
não chovia, então quando chegava o mês de novembro a gente ficava esperando a chuva para poder 
já fazer o plantio, mas aí não vinha chuva, e a gente ficava meio desesperada: “Cadê a chuva, cadê a 
chuva?”. Então se fazia reza, a gente pegava uma latinha de água – eu e muitas crianças da região – 
e andávamos no rio pedindo a Deus para mandar chuva, porque a gente ficava com medo da fome. 
Isso até me emociona, sabe? 
Eram muito legais [as brincadeiras de criança]. Hoje em dia as crianças brincam de coisas tão 
diferentes da minha época, com video-game... Mas na minha época lá a gente não tinha brinquedo, a 
gente não tinha nem condições de ter uma boneca, então... Meu pai plantava milho, eu pegava 
aquelas espigas de milho – a gente nem conhecia como espiga de milho, a gente falava boneca de 
milho – quando o milho começava crescer e começava a dar as bonecas (até hoje eu falo boneca de 
milho), a gente corria até a roça. A gente ficava olhando, no intervalo que a gente tinha, e já ficava 
procurando as loiras e as morenas. Não sei se vocês sabem, mas tem uns milhos assim com os 
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cabelinhos, os pelinhos do milho, pretos e loiros. Então a gente pedia permissão para o nosso pai e 
tirava. A gente fazia as roupinhas da própria folha do milho. E eram as bonecas que a gente tinha.  
A gente brincava de outras coisas assim tão legais: por exemplo, de Marré, Tango-tango, que tem 
uma musiquinha assim que diz: “É tango-tango-tango morena, é de carrapicho, 
vou jogar você, morena, na lata do lixo”. A gente fazia a rodinha, uma pessoa ficava no centro e a 
gente ficava cantando a música, rodando; onde a pessoa parasse, quando a pessoa ouvia falar 
assim, “vou jogar você, morena, na lata...” quem a pessoa escolhesse mais próximo, saía da roda. 
Era interessante, sabe?  
A gente brincava de pegar uma lata de óleo – que usava muita lata de óleo naquela época, óleo de 
soja, porque a gente nem conhecia, como hoje essas embalagens novas, modernas, legais, fáceis. 
Então a gente pegava pedras e colocava as latas [como um alvo], e via quem mais acertava para 
derrubar as latas. Era muito legal. 
Nem me fale em traquinagem, em aprontar! Eu até hoje gosto! Se eu vou num lugar onde tem rio, ou 
uma cachoeira, eu quero subir, ver se tem algum caminho, uma trilha. Água, pular de trampolim. Eu 
gosto, até hoje eu tenho esse jeitinho moleque, porque é saudoso até. Mas eu me lembro de umas 
épocas que a gente tinha necessidade e não tinha nada para comer, então pegava um estilingue, 
umas pedrinhas, e íamos caçar alguma coisa. Eu e meus primos, a gente caçou, matou uma rolinha, 
trouxe para casa e deu para minha tia – ela que ia fazer para a gente comer. A gente ficou com muita 
dó do passarinho, mas na hora de comer a gente ria. Era difícil, né? A gente ficou até com dó de 
comer o passarinho (risos). 
Na Bahia, lá na região – há muitas pessoas que, eu contando a minha história na Bahia, falam assim: 
“Não, mas não tem essa seca”, mas depende da região. A região Nordeste, a região Sul e a região 
Norte são regiões difíceis nesse sentido. Tanto que até hoje meu pai liga lá para a Bahia para saber 
das minhas tias se já choveu, para ficar mais tranqüilo: “Será que já foi, será que já teve algum 
plantio?” Mas a gente estava nuns anos difíceis, muito difíceis, muita seca. E variava, muitas vezes 
chovia demais, e a roça do meu pai era perto de um rio. Então, quando chovia muito, dava enchente, 
levava tudo o que tinha. Todo o milho, toda a mandioca, feijão, tudo, um atrás do outro.  
Família 
A minha irmã mais velha resolveu vir para São Paulo, meu tio a convidou e ela veio com o objetivo de 
arrumar um trabalho e ajudar minha mãe com um pouquinho de dinheiro. O que ela mandasse já 
ajudava muito, porque qualquer quantia era válida. E ela veio, arranjou serviço para o meu pai 
também e teve a idéia de mandar buscá-lo. Só que o meu pai teria que vir com a minha mãe, com a 
família, então ele veio primeiro e a gente ficou lá, lutando, trabalhando na roça para poder ir 
segurando a barra. O meu pai veio para cá, não conseguia emprego, já estava desanimado, mas a 
gente foi pedindo tanto a Deus que abrisse uma porta de serviço para o meu pai, que ele conseguiu. 
E aí ele ligou – ligou não, escreveu, que nem tinha telefone, nem e-mail – que tinha conseguido 
serviço. A minha mãe poderia então vender a casinha que tinha lá porque, por menor [que fosse o] 
valor que pegasse na casa, era um dinheiro. Aí minha mãe vendeu a casa, e com esse dinheiro a 
gente pagou a condução dela e das minhas outras irmãs, que vieram com a gente. 
A gente veio de ônibus, carregando farofa, porque não tinha condição de comprar. O que mais 
marcou nessa viagem não foi o cansaço não – porque só a vontade que eu tinha [de vir para São 
Paulo], que [eu achava que] se eu chegasse aqui eu poderia arranjar um emprego, a minha vida ia 
mudar –, eu nem sentia cansaço, era uma felicidade muito grande! Mas a gente veio da roça, então 
quando a gente dava uma parada com o ônibus e entrava naqueles restaurantes grandes, enormes, a 
gente ficava até perdida. Mas a felicidade foi quando chegamos em São Paulo! São Paulo, para a 
gente, era como passar num concurso muito difícil de você conseguir. Mas o que eu me lembro muito 
é a saudade das pessoas que cercavam a gente. Da união que a gente tinha lá com os vizinhos – 
quando minha mãe precisava de uma canequinha de café emprestado, ou quando a vizinha 
precisava, a gente fazia aquela troca de figurinhas.  
Infância e Adolescência 
Eu tinha 16 anos quando cheguei a São Paulo. A minha irmã foi buscar a gente lá na rodoviária. Mas 
eu me lembro que minha irmã falava pelas cartas sobre a Estação da Luz, então eu imaginava que 
era um lugar de muitas luzes; e como a gente ia chegar no período noturno, eu ficava imaginando 
que ia encontrar aquela Estação da Luz muito iluminada, uma coisa muito grande! E não era assim, e 
eu vim a entender isso depois, sabe? (risos) 
A gente foi morar em Guarulhos, no bairro do Jardim Silva, que é lá próximo da praça Oito, lá do 
Taboão. O meu pai já tinha conseguido uma casinha para a gente, tinha dois cômodos e um 
banheiro. Uma cozinha e um quartinho bem pequenos, já tinha conseguido uns beliches, e a gente se 
acoplou [acomodou] bem, feliz da vida, que a gente era um só. 
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Vida Profissional e Trabalho 
O primeiro passo [em São Paulo] – como a gente tinha meu tio que morava aqui – minha irmã levou a 
gente para ver os meus tios. Foi legal, aquele momento do almoço junto, aquela união ali. Na outra 
semana a gente já estava na expectativa do emprego, eu já batalhava, andando ali na redondeza, 
procurando alguma coisa. Tinha aquele jornalzinho amarelo na época, que era de graça, então a 
gente de manhã pegava o jornalzinho e saía procurando. Só que eu não conhecia a cidade, não 
conhecia nada. Então a gente ia procurando a pé, porque a gente não tinha dinheiro. Eu andava do 
bairro do Jardim Silva até o centro de Guarulhos a pé, pegava de empresa em empresa, de firma em 
firma procurando. “Tem alguma vaga para a gente?” Minha irmã falou para a gente: “Olha, você 
chega e fala que quer trabalhar de ajudante geral”. Mas foi uma decepção para mim. 
Eu me decepcionei porque eu chegava e nunca encontrava nada. Quando estavam precisando 
exigiam experiência, e eu não tinha. E sempre ouvia isso: “Você não tem experiência”. E quando 
estava precisando eu falava: “Eu não tenho, mas eu faço qualquer coisa”, e eles: “A gente precisa de 
experiência nessa área de no mínimo um ano”. Então isso chocava, a auto-estima da gente ficava 
bem para baixo mesmo. Até que depois de um tempo um amigo, um vizinho, falou que no Aeroporto 
estavam precisando de uma pessoa, de uma menina. Eu e minha irmã fomos lá para trabalhar de 
ajudante de cozinha, no aeroporto de Guarulhos [Cumbica]. Mas mesmo assim, sem registro, nada, 
bem clandestino. E trabalhamos uns seis meses com uma menina muito legal que a gente conheceu. 
Mas depois ela falou: “Olha, a gente está num momento difícil e vai mudar”. E então perdemos o 
emprego; foi muito difícil.  
Eu saí na batalha novamente, para andar e procurar. E eu me lembro de uma experiência muito legal, 
muito boa. Eu estava lá no centro de Guarulhos andando e, de repente, eu avistei uma placa: 
“Precisa de balconista com experiência”, e eu fui lá. Eu falei com a gerente, a Sílvia, e ela olhou para 
mim nos meus olhos e disse: “Você tem experiência?” Eu disse assim: “Não, eu não tenho 
experiência, mas eu quero trabalhar”. Ela disse: “Gostei de você, você vai ficar; não sei, mas gostei 
de você”. 
Aí comecei a trabalhar de balconista, de vendedora de retalhos, de tecidos. [A loja] chamava 
Retalhão dos Tecidos, e ali foi uma experiência muito legal, porque eu consegui bastante clientes ali, 
clientes fiéis, que chegavam e queriam ser atendidos pela Nildete. E até teve um pouquinho de 
ciúmes das outras vendedoras, que diziam: “Ai, ela está tomando a minha área” (risos). 
Mas eu acho que tem espaço para todas as pessoas que querem e têm coragem de trabalhar. Dessa 
vez eu fiquei ali trabalhando e foi muito legal, muito gostoso. Uma boa experiência. 
Lá no Retalhão, eu aprendi sobre o atendimento ao cliente: que quando o cliente chegava para 
procurar uma coisa, a gente tinha que ter a percepção do que realmente ele estava procurando. 
Porque nem todos os clientes... Quando eles querem uma coisa, muitas vezes eles nem sabem o que 
querem, eles necessitam da gente para entender a necessidade deles. Porque muitas vezes eu tirava 
todos os tecidos das prateleiras e jogava tudo no balcão para a cliente levar e, muitas vezes, ela 
falava: “Olha eu vou levar, é esse mesmo que eu quero”. E muitas vezes ela falava: “Não é isso, mas 
você me deu uma idéia”. E a gente tinha aquele joguinho de cintura que a gente tem com cliente, de 
ter a percepção do que fica bem, dar idéias legais – porque às vezes você quer fazer um vestido e 
não sabe muito ainda de que cor – então a gente tinha que ter essa percepção. E a gente não fez 
curso; lá foi coisa assim, na prática mesmo, e foi muito legal. Trabalhei lá um ano e dois meses.  
Eu saí do emprego [para casar], pedi as contas. A minha gerente ficou muito triste, ela falou: “Puxa 
Nildete, a gente gosta tanto de você, você vai fazer tanta falta”. Tanto que ela foi até no meu 
casamento. 
Namoro e Casamento 
Aí vem outra história. Nós fomos criados com aquela criação bem familiar e bem tradicional. Eu nunca 
tinha tido namorado nem nada. Eu ia à igreja e lá eu conheci um rapaz que se interessou por mim, a 
gente andou trocando umas figurinhas e ele queria casar. Mas eu era uma pessoa muito imatura 
nesse sentido, porque naquela época a minha mãe não sentava com a gente para dizer sobre a parte 
sentimental, dar orientações. Isso era um tabu. E a gente acabou passando por umas conseqüências 
disso aí também.  
Quando eu conheci esse rapaz, ele queria casar logo porque “Ah, é uma menina de família, não é 
para ficar namorando muito tempo”. Aí ele falou com meu pai, aquela coisa toda tradicional. Pediu 
minha mão em casamento. Para ter uma idéia, ele não falou em namoro, falou que gostou da filha e 
já logo em seguida queria casar. Aí, sabe aquela pessoa que... eu aceitei, mas na realidade eu não 
me entendia. Eu não queria aceitar, mas fui levada a aceitar aquilo. Não forçada, mas por 
imaturidade. Então eu resolvi, aceitei e ele logo em seguida falou: “Você não vai precisar trabalhar, 
deixa o serviço porque mulher minha eu não quero trabalhando”. 
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Eu tinha 18 anos. Eu me casei e deixei o emprego, porque eu tinha muito na minha mente que a 
mulher tinha que ser muito submissa – não que hoje eu não tenha [isso] em mente, porque a mulher 
não tem que ser submissa, mas tem aí um equilíbrio. Aí eu teria que aceitar tudo o que ele falasse. E 
então eu aceitei isso, saí do emprego e me casei. 
Eu fiquei casada sete anos. Tenho uma piadinha, que o casamento dura sete anos, depois vem a 
crise (risos). Não passei da crise dos sete anos. Eu nunca imaginei isso, nunca pensei, mas eu acho 
que essas coisas são bobagens e acontecem. Porque na realidade não termina nos sete, termina 
antes. E depois, quando a gente vai ver, já está nos sete. 
Eu nunca imaginava que fosse acontecer isso [a separação]. Por ter um pensamento de tradição, 
ninguém da minha família havia se separado antes, eu seria a primeira. Foi muito difícil. Para você ter 
uma idéia, quando eu me separei, fiquei uma semana sem contar para ninguém. Só eu e meu filho 
sofremos, eu não queria falar com a minha mãe porque ela ia tomar um susto. Meus pais, minhas 
irmãs... foi muito difícil, eu até queria voltar na época, naqueles dias, para poder fugir desse 
sofrimento: “Se eu volto, fica tudo normal”. E isso não aconteceu. Meu filho estava sofrendo, eu via, 
porque não é fácil um filho se separar do pai. Como mãe, estava sendo muito difícil para mim, muito 
difícil mesmo, mas eu fiquei naquela situação. Eu estava num lugar e o aluguel não tinha sido pago 
naquele mês, e não tinha nada para comer em casa.  
Ingresso na Natura 
A Natura entrou na minha vida num momento de crises, emocional e financeira. Porque eu tinha 
saído de uma separação e meu filho tinha 5 anos. A gente foi abandonado. Eu fui abandonada pelo 
marido, e meu filho, abandonado pelo pai.  
Então não tinha nada para comer em casa. Na realidade, em casa tinha as paredes e uma cama para 
dormir. Quando aconteceu isso eu fiquei muito abalada emocionalmente, e meu filho também. Muita 
gente passa por essa dificuldade. Uma mulher que passa por um divórcio sabe a dificuldade que é 
isso, assimilar essas coisas de separação.  
E aí eu me vi naquela situação tão difícil. Uma amiga minha – ela não trabalhava com a Natura, mas 
ela já usava Natura, comprava de uma outra pessoa – disse para mim assim: “Nildete, por que você 
não vende Natura? Por que não entra na Natura, para ser vendedora, uma consultora?” E eu nem 
sabia o que era Natura. Para você ter uma idéia, quando eu estava grávida do meu filho, eu nunca 
imaginei que existisse um creme preventivo de estrias, um hidratante, eu nem sabia o que era Natura.  
Ela me deu uma idéia, me passou uma Vitrine, eu olhei e achei muito esquisito. Porque os preços 
estavam além do que eu imaginava. Eu falei: “Quando que alguém vai comprar um desodorante de 
R$17,70?” Aquela coisa, não é o R$17,70, mas eu comecei a pensar e falei: “Eu vou à luta, porque a 
gente precisa ter coragem”. 
Trajetória Profissional na Natura 
Aí eu comecei, eu me lembro que a minha primeira venda foi quando eu fui na quitanda comprar meia 
dúzia de bananas para o meu filho, com um dinheirinho que eu tinha. Entrou um cliente da quitanda e 
brincou comigo: “Olha os cabelos dela, que cachinhos legais!” Eu disse assim para ele: “Olha, eu sou 
consultora Natura, dá uma olhadinha na Vitrine”.  
Que eu aprendi que a gente nunca deve dizer “Não quer comprar?”, o “não” nunca deve existir. E ele 
disse: “Traz o refil do Rarus”. Que era o Rarus naquela época [perfume masculino], e eu não sabia o 
que era refil, porque eu tinha pegado a Vitrine com minha amiga. Quando a gente passa pela 
promotora, a gente faz uns cursos de vendas, preparatórios, alguns cursos básicos. E quando ele 
falou isso para mim, falou em inglês. [Ele não falou] enrolado, mas eu não entendi. Só que eu não 
disse que não entendi, eu falei: “Está bom, eu trago para você”. E já imaginei: “Eu vou ligar para a 
promotora da Natura”, porque na realidade eu não tinha nem passado pela promotora ainda, eu tinha 
ligado para a Natura no telefone 0800 da Vitrine.  
Eles tinham entrado em contato com a promotora para uma visita e para fazer o meu cadastro. E aí 
eu pensei: “Depois eu ligo para Natura e pergunto sobre o refil do Rarus, então depois eu descubro”. 
Mas ele perguntou o preço: “Quanto vai ficar, você pode trazer dois para mim, quanto vai ficar?” Aí eu 
disse: “Olha, na realidade eu comecei a vender Natura hoje, mas você pode ficar tranqüilo”. Ele disse: 
“Nossa, mas já está bem assim?” 
Então a gente procurou juntos, eu e ele, na Vitrine que na época não tinha preço, tinha a tabelinha. E 
foi difícil encontrar – não encontramos na realidade, mas ele disse: “Olha, eu vou ser seu cliente e 
você pode trazer, porque eu tenho uma média [de quanto deve custar], deve estar de 11 a 12 reais. 
Então você pode trazer dois, não tem problema”. 
E lá fui eu. Quando cheguei em casa, olhei a tabela de cima a baixo, e descobri o Rarus. Eu fiquei 
com uma vergonha do cliente, “só comigo mesmo, puxa vida”. Nisso, já fui fazendo a relação de 
pedidos, esperando a promotora chegar em casa. Aí a promotora veio logo, acho que no outro dia. 
Ela se chamava Elisabeth, não sei se ela está hoje como promotora ainda. Ela me atendeu bem, eu 
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fiquei com vergonha, porque quando ela chegou em casa não tinha nem uma cadeira para sentar. A 
gente sentava no chão e ficava assim num quartinho, era um quarto e cozinha. Eu falei com ela, – 
muito simpática, muito legal – ela fez o meu cadastro e falou que ia ter a aprovação da Natura. 
Passou umas dicas para mim, da Vitrine, da tabela. Eu falei das dificuldades, mas mesmo assim não 
reclamei delas. Porque eu não tinha feito o curso básico ainda. Eu tinha sido aprovada, e fui atrás do 
cliente, de porta em porta, para ir pegando pedidos. E o cliente sempre pergunta assim: “Quando vai 
chegar?” Então eu dizia: “Olha, assim que chegar – me dá seu telefone – eu já ligo para você, já 
venho aqui e já digo para você, dentro de uma semana já está aqui o produto”. 
Quando recebi a primeira caixa de produtos, senti curiosidade. Curiosidade de ver como era o 
produto, de ler as informações que tinham nas caixinhas, nas embalagens dos produtos. Muito legal 
isso. Fiquei emocionada, mas eu já começava a pensar assim: naquele produto, eu já teria as 
informações para falar para outros clientes. Afinal, por menor que ela fosse, seria meu conhecimento. 
Foi uma emoção grande, muito grande mesmo. 
E aí chegou minha primeira caixa com os produtos. A Natura libera 200 pontos de início, então eu já 
tinha pedidos a mais, e com aquela pontuação o que eu fiz? Eu tinha que pagar o aluguel, porque eu 
já tinha recebido uma carta de despejo, então fui lá, conversei com o dono, expliquei para ele, mostrei 
a Vitrine da Natura para ele e falei: “Olha, o senhor pode olhar e já escolher algum produto também, 
porque é muito bom”. E ele falou: “Olha, Nildete, eu não vou pegar, mas pela sua coragem, você pode 
ficar tranqüila, eu te dou uns dois, três meses para você acertar, pode ficar tranqüila”.  
Eu já saí com um sorrisão no rosto. E fui batalhar com a primeira caixa, tinha que trabalhar, então na 
primeira caixa eu peguei a comissão, paguei a fatura para poder liberar a pontuação e poder pegar 
outros pedidos que eu já tinha feito. Então fiquei imaginando, pela experiência que eu tive de 
emprego: “Numa empresa eu trabalho geralmente oito horas, então, por que trabalhando com a 
Natura eu não posso fazer oito horas?” Sendo que nessas oito horas eu posso ter intervalo de um 
café, de um suco, e numa empresa muitas vezes eu não posso sair para isso. Eu posso me sentar, e 
muitas vezes, trabalhando – como eu trabalhei de balconista, eu não podia sentar, por exemplo. 
Então eu fui batalhando assim um horário fixo, e uma coisa que eu sempre coloquei na minha mente 
é que um “não” não dói. Então quando um cliente dizia “não, eu não quero”, eu andava e recebia 
outro “não”, mas quando eu recebia um “sim”, eu esquecia todos os “nãos” que eu tinha recebido, 
isso foi muito legal. 
Nesse momento [inicial] eu fazia esse trabalho a pé, andava muito mesmo; eu tinha conseguido uma 
creche para o meu filho e ia a pé levar ele. Era um pouquinho longe, mas eu levava a pé e, nesse 
espaço de tempo, eu já vinha andando, da escolinha dele, da creche, já passando nos lugares. E 
como a região onde eu estava era um comércio – onde eu estou até hoje – eu ia abordando, de porta 
em porta, cliente por cliente; se eu visse uma padaria, eu já contava quantos funcionários tinha 
aquela padaria, que eu não queria deixar escapar nenhum para conhecer a consultoria Natura, que a 
Natura tinha as novidades. 
De 96 para 97 eu tive a idéia de trabalhar de bicicleta. Na minha infância o meu tio tinha bicicletaria, 
ele arrumava aquelas bicicletas velhas. Então tinha umas bicicletas velhas e a gente aprendeu, eu 
aprendi a andar de bicicleta com meus primos. A gente corria muito de bicicleta no meio da terra, 
subida, descida. Como o prezinho do meu filho era longe e quando eu levava, – eu sempre tive uma 
coisa assim, que eu acho muito importante: tempo é dinheiro – a gente não pode perder tempo, a 
gente tem que ocupar o tempo da gente com algo que dê crescimento. Eu levava ele para a creche e 
depois ao prezinho. Na volta eu ia abordando os clientes.  
A sacola começou a ficar muito pesada. Porque eram muitos produtos e, às vezes, eu ficava 
pensando em problemas de coluna, essas coisas, que se podia ter mais adiante. Foi então que eu 
pensei numa bicicleta. Comecei a pensar, mas eu falei dessa minha idéia para as pessoas e elas 
falavam assim: “Mas faz tanto tempo que você não anda de bicicleta”. Minha mãe, minhas irmãs 
disseram que fazia tanto tempo [que eu não andava]... Aí eu fiz uma experiência: peguei uma 
bicicleta de uma amiga minha e, quando eu segurei no guidão da bicicleta, comecei a tremer. Mas eu 
sou meio teimosa, eu falei: “Eu vou conseguir, eu vou conseguir”. E fui andando, depois de um tempo 
eu vi que já tinha voltado a me relacionar com a bicicleta. (continua 
Eu tive essa idéia, então eu comecei a batalhar, trabalhando. Então eu consegui uma comissão e, 
depois que eu consegui pagar o aluguel que estava atrasado, consegui colocar umas compras em 
casa – que a gente estava precisando – e comprei a bicicleta. E ainda consegui uma promoção, fui 
atrás de promoção, onde estava mais em conta. Comprei aquela bicicletinha assim, a mais barata 
que tinha. Ainda as pessoas diziam assim: “Ah, mas para você que trabalha muito tem que ter 
marcha”. Eu falava: “Não, não importa a marcha não, vai assim mesmo”. 
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Família 
Eu levava meu filho e colocava ele no quadro da bicicleta, e falava: “Filho, segura bem aqui no 
guidão, segura bem”. E ele: “‘Vamo’ lá mãe, ‘vamo’ lá”. E a gente ia de bicicleta, eu deixava ele no 
prezinho e na volta eu já vinha trazendo – que eu pegava as sacolinhas e pendurava no guidão, onde 
a gente segurava assim – e ia entregando.  
O Israel, meu filho, andou tanto no quadro [da bicicleta] que virou esse relacionamento de muitos 
anos no quadro da bicicleta, e até hoje, quando eu tenho que sair ou a gente vai à praia, eu falo: 
“Filho, senta na garupa”. Ele fala: “Não mãe, deixa eu sentar no quadro da bicicleta” (risos). Então é 
muito legal. Na época de frio a gente colocava aquelas toucas, encapuzava tudo e falava: “Vamos lá!” 
Interessante que quando estava muito frio – porque era muito cedo, ele entrava às sete horas – a 
gente saía de casa antes, e muitas vezes saía até bem antes, porque eu tinha que passar no cliente. 
Ele falava assim: “Mãe, a senhora fica com os braços assim na bicicleta, para ficar bem quentinho” 
(risos). Porque o vento, quando a gente descia uma ladeira, vinha aquele vento e ele falava: “Mãe, 
encosta bem assim, para ficar quentinho”. 
Trajetória Profissional na Natura 
Só que sempre na entrega surgem mais pedidos. Quando a gente está entregando a gente sempre 
tem um cliente, uma cliente que vai apresentando outra: “Minha amiga também quer aquele produto 
gostoso”. Aí eu comprei uma garupa para a bicicleta e coloquei. Era difícil, não era o que eu gostava, 
eu queria uma coisa mais chique até, mas eu peguei uma caixa mesmo – daquelas caixas que vêm 
da Natura – e coloquei atrás, amarrei com uma cordinha por baixo e coloquei os produtos, e deixava 
só para entregar. E já voltava vazia. Coloquei um cestinho na frente em que eu colocava meu 
mostruário e tal, e assim foi indo.  
As pessoas já me conheciam como “Nildete, a menina da Natura de bicicleta”. Quando eu passava 
falavam “Olha a bicicleta!”. Então muitas clientes falavam assim nos comércios: “A menina da Natura, 
da bicicleta”, “A menina da Natura, que vende de bicicleta”. Quando eu passava, já gritavam: “Ei! Ei 
da Natura! Ei da Natura!” 
Mudanças e Aprendizados mais significativos 
É gostoso o carinho que os clientes sempre tiveram. Eu digo, porque até hoje eu faço o trabalho de 
bicicleta. Eu quero deixar claro que eu não fiz isso só por necessidade, eu uni o útil ao agradável. 
Porque eu sempre gostei do que eu faço, mas assim, muito gostoso... e eu fico tão feliz de pensar na 
minha história. É como quando a gente acerta numa coisa que a gente nunca imaginou. Apareceu 
aquela porta e a gente entrou. Lá se abriram muitas portas, muitas portas para dar certo, então foi 
muito legal. 
Trajetória Profissional na Natura 
Hoje eu trabalho com pronta entrega e tenho um grupo de revendedoras minhas. Com essas 
revendedoras – que eu amo muito e que fazem parte da minha vida – a gente trabalha dando 
cursinhos básicos também. A gente faz promoções, de vez em quando um jantarzinho, é um 
relacionamento muito gostoso. Eu sou a mini-promotora (risos). São 15 revendedoras, umas vendem 
mais, outras [menos]. Eu tenho uma revendedora que hoje fala: “Nil, se você conseguiu, eu vou 
conseguir também”. Então hoje ela trabalha só com a Natura, está trabalhando comigo. E tem 
algumas revendedoras minhas que perderam o emprego e vieram. Eram clientes e falaram para mim, 
tristes porque tinham perdido o emprego. E eu dei a idéia – assim como me deram, eu dei a idéia 
para elas. Hoje trabalham comigo. 
Relacionamentos Natura 
Já fui à Fábrica, várias vezes. Em Cajamar é maravilhosa a Fábrica, é muito linda, mas tem um 
pontinho lá que me chamou muito a atenção – que me fez ver o pensamento do construtor que 
elaborou isso – que são as pontes, que vão de um prédio até o outro. É muito legal isso! Elas são 
cobertas e tudo. Então o que eu vejo na Natura: a Natura se preocupa muito com o bem-estar, o “bem 
estar bem”, então é isso que motiva mais ainda a gente a crescer junto. 
E tem outras coisas na Fábrica que são... Por exemplo, tem uma amiga minha que trabalha lá. Ela 
ficou grávida, tem berçário. Tem academia para os funcionários... E isso é muito legal, tem alguém 
pensando na gente. 
Linhas e Produtos Natura 
Sempre vendi mais os perfumes, colônias e desodorantes no início. Até porque eu não tinha muita 
informação ainda, então eram os que [eu] mais vendia. Era uma coisa mais fácil porque eu tinha 
mostruário. Hoje eu vendo muito fotoequilíbrio. 
O que eu mais gosto de usar é batom. Acho que em primeiro lugar... Não digo primeiro, mas eu 
durmo de batom. Eu falo para as minhas clientes: “Eu durmo de batom”, e elas dizem: “Por que você 
dorme de batom”? Eu até brinco: “porque se um dia eu partir para o céu eu vou já estar bonita”. Acho 
que a pessoa fica no caixão assim sabe... Às vezes aquele semblante apagado, aí eu fico imaginando 
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um batonzinho ali, um lápis nos olhos, uma sombrinha delicada, uma coisinha ali delicada, aquelas 
bochechinhas com blush... Poxa vida, eu não tive essa oportunidade ainda, mas é um sonho que eu 
tenho. Minha mãe ainda brinca assim: “Ah, minha filha, quando eu for você me maquia”. Eu falo: “Não 
mãe, a senhora não, eu não vou conseguir”. Mas é um sonho que eu tenho. E principalmente se for 
uma senhora de idade. 
Porque eu faço parte da igreja, então eu já dei umas dicas de maquiagem, do que a gente aprende 
na Natura, para umas mulheres da terceira idade. Então eu peguei algumas mulheres, senhoras da 
terceira idade para maquiar, e é gostoso. Quando você vê uma pessoa assim, de 60, 70, 80 anos e 
você pode fazer alguma coisa nela. Sabe, é um bem-estar, não é para a pessoa que está sendo 
maquiada – acho que é também –, mas é para mim, é presente. 
Batom é demais, mas do protetor solar eu não abro mão, porque como eu trabalho de bicicleta – por 
exemplo, agora no verão, muito sol, antes de sair para rua eu aplico o meu protetor solar, nos braços; 
no rosto, a proteção e o hidratante – é muito importante o hidratante corporal, o óleo de banho, que é 
uma sensação maravilhosa.  
Dicas e Estratégias de Vendas 
Acho que meus clientes são meio a meio, são homens e mulheres. Hoje, por exemplo, eu trabalho, 
muitas vezes eu vou de bicicleta visitar um cliente e eu já levo meu kit de pele, Chronos, Faces, 
Acnes. A gente faz uma demonstração e atinge tanto mulheres como homens. Eu gosto muito de 
informação, então muitos clientes me procuram no site sobre produtos, sobre novos lançamentos, 
sobre pele, sobre maquiagem... É uma coisa gostosa e também legal, porque a gente faz alguns 
cursos básicos de maquiagem e eu sempre me ofereço em casamentos para maquiar o pessoal da 
noiva, do noivo; o pessoal dos grupos me convida e eu vou com muito prazer fazer isso, atingindo 
assim uma clientela mista.  
Vendo muito Fotoequilíbrio, que é a linha de proteção solar. O gostoso de trabalhar com essa linha é 
porque eu não me interesso muito só na venda do produto, mas o meu interesse é de ter esse cliente 
fiel. É também no bem-estar desse cliente. Então quando abro uma cliente nova, por exemplo, eu 
sempre procuro entender um pouco dessa cliente, da pele dela, do trabalho dela. É sempre uma 
preocupação que eu tenho, muito grande, se essa cliente – principalmente se ela trabalha na rua, no 
sol, no carro, se ela dirige muito e pega sol – tem uma proteção, se ela está usando um produto com 
proteção solar. Então eu sempre indico isso, e o interessante é que, hoje em dia, as pessoas têm 
medo de usar um produto no rosto, muitas vezes por não ser adequado para [sua] pele.  
Muitas vezes uma cliente me procura porque ela viu o Chronos na revista ou viu uma amiga que usou 
Chronos – que é um produto para [pessoas com] mais de 30 anos, um produto para sinais – e essa 
cliente, quando eu percebo que ela está insegura, eu digo: “Você não vai comprar sem antes eu 
aplicar na sua pele”. Então eu tenho um kit de todos os produtos da linha. Eu faço uma demonstração 
para essa cliente e ela vai sentir, [ver] como ela se sente [em relação ao produto], e eu falo: “Depois 
você compra, não precisa levar agora”. E ela diz assim: “Mas e se eu quiser levar agora?”, e eu: 
“Você pode até levar, mas o que eu quero é que você use, eu faço a demonstração em você primeiro 
para que sinta segurança do que está comprando”. E assim eu consegui muitas clientes do Chronos e 
da [linha] Fotoequilíbrio também.  
Eu sempre fico relacionando épocas, épocas de praia, de verão, então esse é o momento que a 
gente faz um estoque a mais de proteção solar. E sempre abordando o cliente. Às vezes aquela 
cliente, no final de semana, vai para a praia, mas nem pensou no protetor solar, aí você lembra. 
Então eu falo, a gente senta, conversa e... “Ai que legal, você vai para a praia, que gostoso! Já 
comprou o protetor solar?” E ela diz: “Poxa vida, eu me esqueci”. E então eu falo para ela do protetor 
solar que a Natura tem, que hoje em dia tem até concorrência, mas é um produto que eu mostro que 
tem uma proteção comprovada – porque eu costumo usar os produtos – aqueles produtos que são 
ideais para que eu possa usar, sempre uso. E posso falar para o cliente, porque quando a gente usa, 
passa mais segurança para o cliente. 
Vou contar uma historinha de uma venda. Hoje eu estou namorando, e eu conheci o meu namorado 
quando eu estava passando de bicicleta na rua. E era quando eu estava com o desafio de comprar o 
apartamento, então eu trabalhei bastante. Então já eram umas oito horas da noite e eu estava 
passando de bicicleta em frente de uma firma, e tinha um barzinho. Então tinha um cliente meu na 
porta e eu disse: “Oi!” – a gente se cumprimenta assim de longe, dá um olá, de bicicleta [mesmo] – e 
ele: “Oi, tudo bem Nildete? Olha a menina da bicicleta”. Então eu falei, “Oi!” E ele: “Oi, pára aí, pára 
aí”. Eu já ando assim no guidão, com a mão no freio, porque sempre quando eu estou passando eu 
pego o pedido dos clientes assim: “Traz um refil para mim”; “Ah, eu quero alguma coisa para 
presente!” Aí eu já paro a bicicleta, e vou até o cliente e a gente cumprimenta. E sempre, antes de 
entrar na venda, eu acho que é legal a gente perguntar como que está. E contar alguma coisa. “Ah, 
não vi você esses dias por aqui”, e eu: “É, porque eu estava na região tal, estava fazendo um curso 
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da Natura”. Então é legal isso, porque a gente tem um relacionamento de amizade muito grande. 
Acho que a gente passa a ser útil [na vida deles] e eles também na vida da gente. 
Voltando ao assunto, aí eu estava passando em frente ao barzinho, na rua, de bicicleta, e [andando] 
bem rápido, porque estava para cair uma chuva. E eu lá com o meu bauzinho fechado – não entra 
chuva, não esquenta. Antes é que era uma caixa, hoje eu tenho um bauzinho de moto que eu adaptei 
na bicicleta. Foi um cliente que me deu a idéia. E no Dia das Crianças ele me deu um baú meio 
usado. Agora eu comprei um baú novinho, bonitinho, coloquei lá o adesivinho da Natura, é legalzinho, 
com chave... Quando eu paro para atender uma cliente no escritório, eu deixo a bicicleta e sempre 
eles me arrumam um lugarzinho: “Deixa sua bicicleta aqui para ninguém levar” – porque já me 
levaram uma, uma vez. Mas aí eu comprei outra. Eu pego esse bauzinho, ele tem uma chave, eu tiro 
ele da bicicleta e levo na mão, ele vira uma maleta. Lá eu abro o baú e atendo a cliente.  
Aí voltando ao assunto, eu passei, falei para o cliente – porque coisa que os clientes ficam muito 
bravos se a gente passar e não dar um “oi”, e eu acho isso muito legal. Eu ando de bicicleta olhando 
para a frente, a gente sempre tem que estar atento, mas um “oi”, um “olá” a gente vai dando, eu 
cumprimento com a mão, é muito importante. Eles se sentem bem. Esse carinho gostoso. E aí ele 
disse assim: “Pára aí, pára aí que eu já tenho um cliente para você, um amigo meu”. Ele me 
apresentou esse amigo. Então o amigo dele disse assim: “Eu já tenho o produto”. Aí ele falou: “Olha, 
o João da empresa aqui do lado é um cliente para você”. E aí eu [o] cumprimentei, me apresentei e 
tal. Eu sempre acho assim, uma oportunidade a gente não pode perder; então peguei a chave, abri o 
bauzinho da bicicleta e já fui mostrando os produtos para ele.  
Comecei a conversar com ele, e ele falou que morava na chácara. Então, “ligou” legal. Aí eu falei: 
“Que legal! Muito sol, né? (risos)” Aí ele disse: “É muito sol mesmo!” Aí eu disse assim: “Você usa 
protetor solar?” E ele falou: “Não, eu nunca me liguei com isso, sabe?” “Mas é tão importante, tão 
importante, você pode consultar um dermatologista, que ele vai dizer. As manchas do sol nunca 
aparecem assim de imediato, só aparecem depois de oito, dez anos. É tão importante isso; pode 
causar câncer de pele”. “Sabe que você me convenceu? Eu vou levar para minha velha porque ela 
toma muito sol, cuida dos cachorros, dos gatos e tal”. E comprou um protetor solar. Quando foi no 
outro dia, como é caminho da minha casa – e eu estava de bicicleta novamente – parei para saber se 
a mãe tinha gostado e ele falou assim: “Ah, ela ficou muito feliz e acho que vai ser legal mesmo”.  
Eu já procurei fazer outra venda para ele, aí passei para o hidratante corporal, eu disse para ele: 
“Muitos homens hoje em dia; a maioria, já se cuida mais. Sempre é gostoso a gente tomar banho, 
passar um hidratante no corpo. É muito gostoso, é uma sensação de lavar a alma. É muito bom 
passar um creminho nos pés e tal”. Sempre eu tenho um hidratante de demonstração – as pessoas, 
quando usam o hidratante da Natura (aquela linha Tododia, por exemplo), a sensação é muito 
gostosa, tem uma fragrância muito gostosa, é o diferencial. [Passei o hidratante nele] e ele falou: 
“Poxa, que gostoso!” E ele comprou o hidratante. 
Na outra semana ele já me ligou porque a filha dele ia fazer aniversário e ele queria dar um presente. 
Aí eu montei uma cestinha, um bauzinho todo montadinho. Porque era uma das coisas que eu não 
sabia que sabia fazer. Mas hoje eu monto cestas! 
Faço toda a decoração de cestas, de bauzinhos – na época de Dia das Mães eu faço cestas, no Natal 
eu já faço bauzinhos, porque os clientes que já compraram não teriam a mesma coisa. Então eu 
sempre faço diferente, compro bonequinhas, coloco junto na cesta, fica aquela coisa legal. Saio 
carregando na bicicleta e levo. Quando não dá para carregar muito, um bauzinho e uma cesta que é 
maiorzinha, eu levo uma, só como demonstração. Então cada cliente tem assim: “Minha mulher tem 
tal idade”, ou “Meu marido gosta de creme de barbear”. Então eu volto em casa, faço todos os 
bauzinhos com o nome dos clientes, já sabendo a necessidade. Bordo a toalhinha... Quando é 
aniversário de casamento, aquela coisa toda, fica muito legal. 
E o cliente virou namorado. E hoje a gente está namorando e ele continua cliente. Na realidade, hoje 
ele me ajuda. Porque é o seguinte: quando eu estou na rua, de bicicleta, e vai cair uma chuva, ele me 
liga e fala: “Você está onde? Eu vou te buscar”. Ele coloca a bicicleta no carro, joga lá (risos). E os 
amigos dele passaram a consumir também. A mãe dele tinha umas manchas, tinha a pele muito 
desgastada, hoje ela está com a pelinha tão gostosa, parece pele de bebê!  
Eu faço promoções. Agora no Dia da Mulher, de 2005 – eu sempre tive dificuldade de vender 
presente para o Dia da Mulher, porque na realidade a mídia não faz uma propaganda assim, 
“presente para o Dia da Mulher”, não tem essa idéia formada – e para mim foi uma coisa nova, para 
você ver como a gente cresce. A gente vai crescendo, vai passando fases, vai crescendo e sempre 
melhorando... E quando foi agora em 2005, no Dia da Mulher... Eu uso o sabonete líquido da linha 
Tododia e sempre, no banheiro – a gente tem uma vida corrida, a gente precisa tomar banho e 
respirar fundo, deixar a água cair, é gostoso isso. E aí eu, olhando na embalagem da linha Tododia, 
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diz lá: “Todo dia viver cada minuto como se fosse... viver cada minuto intensamente”. E cada produto 
da linha Tododia tem uma frase muito gostosa: “todo dia tomar banho e lavar a alma”. 
E no Dia da Mulher agora eu fiquei pensando sobre a mulher, que nós mulheres temos uma coisa 
muito linda que Deus deu para cada uma: essa força, essa coragem. Algumas vezes, como diz no 
Retrato de Mulher: “Muitas vezes frágil, mas muitas vezes age com a braveza de um leão”. E eu fiquei 
imaginando o papel que tem a mulher na vida de um homem; seja ela esposa, seja muitas vezes uma 
amiga, uma irmã, uma mãe. E eu fiz o desafio, que os meus clientes homens, pessoas, mesmo 
aqueles que não eram clientes, eles iam se decidir a comprar presentes para levar para uma mulher 
especial na vida deles, e eu fiquei imaginando: “Todo homem tem uma mulher especial”. Então eu fui 
abordando clientes. 
Eu estava de bicicleta. No dia oito [de março], acordei cedo já com esse desafio e fui para as ruas, 
passando nos postos de gasolina, nos comércios e visitando os meus clientes também. Foi um dia 
super corrido, porque eu fui abordando e quando eu chegava, falava: “Oi, tudo bem? Eu sou 
consultora Natura, e hoje é Dia Internacional da Mulher”. A gente sempre chega assim, bem 
espontâneo, e eles diziam assim: “Parabéns!” Tinha uns que falavam assim: “Nem me lembro, hoje é 
dia da mulher? Puxa vida, hoje eu saí de casa e nem lembrei, quando eu chegar em casa vou ser 
frito”.  
Comecei a dizer para eles: “Olha, a Natura criou uma linha muito legal, chama linha Tododia, e essa 
linha é especial para todos os dias, mas principalmente para hoje – hoje porque você vai chegar em 
casa, vai dar um beijo na sua esposa, ou vai dar um abraço numa amiga, numa irmã, na mãe, numa 
pessoa especial, seja uma colega de trabalho – e dar os parabéns. Eu sei que o beijo, o carinho é o 
mais importante, mas vai selar esse compromisso com um presente Tododia”. E aí eu coloquei um 
cartãozinho junto, coloquei numa embalagem bonita do Crer para Ver, tinha aquele adesivo e um 
cartãozinho junto, e nesse cartãozinho – tem muitos homens que não sabem [o que] escrever, tem 
uns clientes têm vergonha, não sabem o que escrever para pessoa que [para quem] está dando o 
presente – e eu dizia para eles: “Você pode colocar uma mensagem”. E eles: “Mas que mensagem?” 
Eu falava: “Você pode colocar assim: ‘Parabéns pelo dia da mulher. Todo dia é dia da mulher, mas 
hoje é um dia especial porque é comemorado em todo o mundo’”. Então eles ficavam felizes, muitos 
até pediam: “Já escreve para mim”. E eu: “Então você assina embaixo”.  
Então foi legal porque eu abri muitos clientes nesse dia oito, clientes novos, por onde eu passava. Eu 
vendia para um, deixava meu cartãozinho, e já me ligava e dizia: “Você tem mais um?” Só que eles 
ficavam preocupados, porque eles pensavam assim: “Mas tem que ser para hoje!”, e eu dizia: “Mas é 
para já, eu pego minha bicicleta e estou aí em dez minutos. Às vezes eu estava levando para um 
cliente e, quando um cliente me abordava onde eu já tinha passado, parava e ele dizia: “Fulano quer 
também”, “Traz um para fulano porque ele quer também”. Então eu passava às vezes e falava: “Olha, 
só um instantinho”. Ás vezes entregava aquele que eu estava levando, voltava e já pegava mais. Eu 
deixava os pacotinhos feitos, pacotinhos de presente, [por exemplo,] de um hidratante mais um 
sabonete. Também só de um sabonete, porque tem aquele cliente que quer dar uma lembrancinha 
mais simples – apesar de eu dizer sempre para eles que Natura não é um presente simples, é um 
presente especial! Porque um sabonete é muito... quem usa o sabonete sabe. 
Eu, por exemplo: em épocas assim, eu dou de presente um sabonete para os meus amigos, coloco 
num celofane. E até um dia desses um casal brincou comigo: “Nildete, mas você é esperta, né? Você 
dá um sabonete de presente só para a gente ficar com vontade de comprar mais”. Mas eu disse 
assim: “Não, é com todo carinho”. Ela disse assim: “Traz um sabonete daquele vai, pode trazer um 
sabonete, porque depois que eu usei esse sabonete não dá para usar outro, a gente viciou agora” 
(risos). E realmente, eu digo assim, com toda verdade mesmo, experiência própria, quem usa um 
sabonete da Natura, um hidratante, o aroma, uma fragrância muito gostosa... 
Gente bonita de verdade 
Ah! Eu acho que cada pessoa tem uma beleza particular, mas a beleza mesmo vem de dentro para 
fora. Mas eu sempre digo para as minhas clientes que todo mundo tem uma beleza. Essa beleza 
precisa ser aperfeiçoada no exterior. Ajuda muito [dar] um toque. 
E a beleza da mulher brasileira? Eu acho que o Brasil tem muita coisa a ser descoberta ainda, então 
há muita coisa do Brasil que torna essa mulher assim, essa beleza brasileira. A característica [da 
mulher, que a torna diferente] é o amor. 
As mudanças e aprendizados mais significativos 
O que mudou [na auto-estima]? Tudo! Assim, tudo de bom! (risos) Eu não sei se eu posso dar um 
exemplo, mas... Sabe um tatu, quando ele vive na toca e [ele] deixa de ser ‘tatu’? (risos) E ele vê o 
sol brilhar, sabe? Deixei de ser tatu, pronto, é isso. 
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Sobre minha visão de mundo, eu tenho uma coisa muito clara para mim e eu digo isso para as 
pessoas: que quem crê, crê com firmeza, faz com que a mente trabalhe, imaginando meios de como 
fazer. Vitória! Sobre conquistas, eu digo que depende de nós. 
Conceitos e Visão Natura 
Quando aprendi o que era refil, achei o máximo! Li na embalagem que a Natura foi a primeira 
empresa a fabricar refis, então eu me senti... “Puxa, que legal isso!” E o sentido disso também. Eu 
sempre, até hoje, desde o início, comecei a explicar para o cliente que o refil – porque a Natura criou 
o refil para o meio ambiente, para proteger melhor o meio ambiente – e eu dizia assim: “Estamos 
pensando em vocês também, no bolso de vocês”. Porque é um dinheiro a menos, é mais em conta e 
isso é muito bom. Eu até brinco com eles: “Vocês pensam que não, mas um real e vinte centavos, 
dois reais, já dá um cafezinho, então é legal”. 
Eu sempre procuro saber as coisas novas que surgem, o que a gente pode melhorar; o atendimento, 
principalmente. O que a gente pode melhorar para contribuir com educação – a Natura está com um 
projeto aí sobre educação muito bom, o projeto escola – inclusive uma das minhas revendedoras não 
teve [oportunidades], ela estudou só até a terceira série. Eu falei para ela e ela já está elaborando 
para estar nesse projeto.  
Então é muito legal isso, sobre o projeto, parceria, tanto que a Fundação Abrinq também está esse 
projeto, o Crer para Ver, que é uma coisa pensando na educação. Isso é muito importante. E meu 
plano é pensando o que eu posso ajudar, o que eu posso ser útil e melhorar meu trabalho a cada dia. 
Auto-retrato 
Ah, é difícil falar da gente, de qualidades e defeitos. Acho que uma das qualidades que eu tenho [é 
que] eu não trabalho pensando só no dinheiro, no retorno financeiro, mas porque eu gosto do que eu 
faço. Eu trabalho pensando que eu posso ser útil para alguém, é isso.  
A entrevista 
Resgatei algumas coisas. É uma experiência muito legal [participar da entrevista] porque a gente vê 
muitos momentos da vida da gente. E quando a gente está sentindo uma dor, parece que não tem 
ninguém perto da gente, mas quando a gente sente que também, [nesses] momentos difíceis, de 
conquistas, alguém está participando disso junto com a gente, está valorizando isso, é muito 
gratificante. É como [se] tudo contribuísse para o bem daqueles que têm amor no coração. Obrigada. 
 
 

   
Nildete (segunda da direita pra 

esquerda) na casa da família no 
bairro Boqueirão, Riacho de 

Santana, na Bahia. 

Para melhor fazer sua Consultoria, 
Nildete costuma fazer seu trabalho 
de bicicleta pelas ruas da Moóca. 

Nildete no dia em que participou do 
Encontro da Natura, uma festa na 

avenida Paulista. 

 

   
Nildete, entre as dez mais, durante a 

festa dos destaques, no final de ano, da 
Natura. 

Margarete e Nildete (à direita) 
na festa do Curso de Auxiliar de 

Administração. Nildete fez o 
curso para melhor administrar 

sua consultoria. 

As irmãs Neuzete e Nildete (à 
direita) fazem a primeira 

comunhão e representam a 
família em um belo domingo de 

sol. 
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Mãe e filho, Israel e Nildete fazem 
um passeio em um momento de 
lazer na praia, durante as férias 
em Canoa Quebrada, no Ceará. 

Nildete (primeira da esquerda para 
a direita) e outras consultoras 

visitam a fábrica de cosméticos da 
Natura, durante a Convenção de 

Empreendedores. 

Nildete na praia Boqueirão, em 
Santos. Os momentos de lazer 

servem para recarregar as 
energias da consultora de 

beleza. 

 

 

 
 

  
Nildete descansa e aprecia a 

paisagem durante seu lazer nas 
praias de Santos, SP. 

Nildete, alegre, repõe energias na 
beira do mar. O descanso e o lazer 

da consultora que trabalha de 
bicicleta. 

As flores do Encontro da 
Natura para o Dia das Mães. 

Nildete participou da promoção 
que era festa de lançamento 
do estojo da linha Mamãe e 

Bebê. 

 

 
 
 

 

Uma lembrança dos padrinhos de Nildete, José e 
Maria, no quintal da casa deles, no bairro 

Boqueirão, em Riacho de Santana, na Bahia. como 
padrinhos eram parte integrante da família. 

Nildete no Estúdio Laramara durante a gravação 
da entrevista para o Projeto Memória das 

Comunidades Natura. 
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JANDIRA DE SOUZA CAVALCANTI 
 
Identificação 
[Nasci] no dia 22 de outubro de 1938, no estado do Amazonas, a 840 quilômetros de Manaus, no 
município de Carauari, a 280 quilômetros do Seringal Veneza. Atualmente [moro] no município de 
Itamarati. Nasci uma cidadã chamada Jandira Alves de Souza.  
Infância e Adolescência 
Lá vivi até, aos 10 anos, me transferir para o estado do Pará, onde passei mais dez anos e finalmente 
cheguei a São Paulo, onde já moro há 45 anos. 
Casamento 
Hoje casada, assino Jandira de Souza Cavalcanti. 
Conceitos – Visão Natura 
Talvez estejam se perguntando o que a Natura tem a ver com esta história. Tudo a ver! Por motivos 
financeiros, após todo esse período desde que saí da minha terra (55 anos), nunca mais voltei lá. 
Porém, de sete anos para cá, tenho me transportado às minhas origens, através da maravilhosa linha 
Ekos. Pois é, hoje, com muito orgulho, sou uma consultora Natura e velha usuária de todos estes 
produtos.  
A cada lançamento florescem as minhas lembranças de infância. Um corte no pé, lá vinha minha mãe 
com copaíba; um machucado em qualquer lugar do corpo, lá vinha andiroba; guaraná para ficar forte, 
e por aí vai.  
No Pará também tem tudo de bom. Cupuaçu se usa de várias maneiras: sucos, geléias, bom-bons, 
etc. De buriti se faz suco, castanha-do-pará, uma infinidade de coisas. 
E os banhos de cheiro com breu branco, priprioca, cumaru, murumuru, que maravilha! E tudo isso no 
meu quintal, em volta da minha tapera. Vocês não imaginam como é gratificante essa volta ao 
passado, tão presente e da forma mais equilibrada como a Natura está utilizando toda essa riqueza 
que a mãe natureza nos oferece. 
Parabéns e muito obrigada por mim e pela Natureza. 
Esta é a minha história real, “A Beleza de ser uma consultora Natura”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Os filhos mais velhos de 
Jandira, Janderson e Karen, 

com 5 e 4 anos, 
respectivamente. São Paulo, 

SP, 1970. 

Jandira com seu marido 
Chateaubriand Lima Cavalcanti 
e o filho mais velho, Janderson 

Cavalcanti. São Paulo, SP, 
1965. 

Os filhos mais velhos de 
Jandira, Janderson e 

Karen. São Paulo, SP, 
1970. 
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A filha de Jandira, Karen S. 
Cavalcanti. São Paulo, SP, 

1967. 

Os irmãos de Jandira, Cauby 
Vieira de Souza e Moacir 

Vieira de Souza. Carauari, 
AM, década de 30. 

Jandira e o marido Lima no Parque Dom 
Predro, em São Paulo, na década de 60. 

 
 
 
 

   
Jandira e a família: a mãe, Idalina 
Vieira de Souza, o marido Lima e 
os filhos Janderson e Karen. São 

Paulo, SP, 1968. 

Karen, filha de Jandira. São 
Paulo, SP, 1967. 

Os filhos de Jandira, Janderson e 
Karen no jardim. São Paulo, SP, 

1968. 

 
 
 
 
 

 
  

Chateaubriand Lima 
Cavalcanti, marido de Jandira. 
São Paulo, SP, década de 60. 

Os filhos de Jandira, Janderson e 
Karen prontos para a piscina. São 

Paulo, SP, 1968. 

Jandira e o marido Lima. São 
Paulo, SP, década de 60. 
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A filha Karen com 4 anos. São Paulo, SP, 1970. Jandira no dia do seu casamento. São Paulo, SP, 

1963. 
 
 
 
 

 
 

Jandira na infância em sua terra natal, a cidade de 
Carauari, no Amazonas, coma Mãe Idalina. 

Década de 40. 

Jandira e a irmã mais velha em um dos igarapés 
de sua terra Natal, Carauari, no Amazonas. 

Década de 40. 
 
 
 
 
 
 

   
Karen, filha de Jandira, brincando 

com a sua boneca. São Paulo, 
SP, 1968. 

Jandira e Lima no dia do 
casamento, em 20 de abril 
de 1963. São Paulo, SP. 

Lima, marido de Jandira, em sua 
moto. São Paulo, SP, década de 

60. 
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BEATRIZ FONTOURA DE MOURA ANDRADE ARAÚJO 
 
Em 1998 Beatriz foi morar em Londres com a família. Lá conheceu Luiz Seabra, fundador da Natura, 
e nasceu a vontade de ser uma Consultora da empresa . Trix, como é conhecida, encarou o desafio e 
hoje realiza verdadeiros eventos em sua casa para apresentar os produtos e fazer o seu trabalho de 
consultoria para um público classe A. Além de ser uma defensora e consumidora dos produtos 
Natura, adora fazer consultoria e, até na França, quase vendeu alguns produtos para a moça que a 
atendia em uma loja de calçados próxima a Casa Natura, em Paris. 
Família cheia de crianças 
Meu nome é Beatriz Fontoura de Moura Andrade Araújo. Nasci em São Paulo, no dia 13 de setembro 
de 1965. O nome do meu pai é Auro Aluísio Prado de Moura Andrade e da minha mãe, Vera Lúcia 
Fontoura de Moura Andrade. Os dois nasceram em São Paulo. Tenho uma irmã com 11 meses de 
diferença, outra sete anos mais moça e um irmão 13 anos mais moço. Segundo minha mãe, os 
quatro sem querer.  
Minha mãe é filha única, então não tenho tios por parte de mãe. Meu pai tem dois irmãos bem mais 
moços que ele: um irmão que é 17 anos mais moço e uma irmã que é 15 anos mais moça. Eles são 
praticamente da minha idade hoje, um pouco mais velhos que eu. Meu tio é sete anos mais velho do 
que eu, casou com uma menina da minha idade, e os filhos dele são quase da idade dos meus filhos. 
Os filhos da minha tia são um pouco mais velhos, mais ou menos da idade do meu irmão temporão. É 
uma família que sempre teve crianças, porque a minha avó teve filho mais tarde, minha mãe também, 
meus tios foram tendo.  
Quando pequena, me relacionava muito bem com meus avós. A minha avó está viva até hoje, e estou 
sempre com ela. Meu avô nos levou para muitas viagens inesquecíveis, sem meu pai nem minha 
mãe, só eu e minha irmã, essa que é mais próxima de mim. Meu avô era uma pessoa muito especial, 
em termos de memórias e lembranças inesquecíveis. 
Minha mãe era super numa boa. Meu pai era um tipo mais bravo. Era uma coisa engraçada: meu pai 
tinha muita preocupação com o meu avô, o que meu avô ia pensar, então acho que a preocupação 
dele de irmos bem na escola era para o meu avô. 
Viagens sem os pais 
Com meus avós, viajávamos muito nos finais de semana para a fazenda. Viajamos também para fora 
do Brasil. Fizemos uma viagem inesquecível, uma volta ao mundo quando eu tinha 13 anos. Fomos 
para a Índia, Tailândia, Egito. Fomos com o avô, com a minha avó, minha irmã e meus tios. Sem os 
pais, isso é que foi divertido. 
Fizemos três viagens com eles. Na primeira eu tinha acho que dez anos e foi quando fomos para a 
Europa pela primeira vez. Acho que aprontamos muito, porque minha avó não queria mais nos levar 
nas seguintes. Ou achava que nós éramos muito pequenas, que íamos dar muito trabalho; coitada, 
acho que ela tinha um pouco de razão. Hoje em dia eu entendo.  
Na segunda viagem, meu avô falou que não embarcava se meu pai não prometesse que íamos. Ele 
foi e, uma semana depois, nós fomos daqui para Miami, nos Estados Unidos. Pela primeira vez, 
fomos só as duas no avião, tínhamos 11, 12 anos.  
Fomos depois na volta ao mundo, que foi a terceira viagem. Fomos encontrar com eles em Hong 
Kong. Viajamos daqui para Nova York, dormimos uma noite com meu outro avô, que estava lá, e aí 
meu pai contratou uma pessoa, da agência de turismo, para nos levar – o vôo era de Nova York para 
o Alasca e chegava em Seul e Hong Kong. Não dava para irmos sozinhas; com 13 anos, mudar de 
avião, dormir um dia.  
São memórias muito gostosas, eu amo viajar. Viagem é a melhor coisa: o dinheiro mais bem gasto, a 
coisa que eu mais aproveito, que eu mais gosto de fazer. Se falar para ir para o interior de São Paulo, 
Pantanal, Bahia, Europa, África, qualquer lugar, eu estou de mala pronta. E não convide, porque, se 
convidar, eu aceito - se convidou, é porque quer que eu vá mesmo, porque não tem como eu não ir. 
Mini-cidade 
Na casa onde eu nasci, morei até os três anos, então eu tenho muito pouca memória. Mas a casa 
para onde nos mudamos depois, que até hoje é nossa, me traz lembranças muito boas. Ela fica no 
Jardim Paulistano. Perdemos minha mãe faz uns dois anos e meio e, agora, estamos até tentando 
nos desfazer da casa. É uma coisa muito doída, muito complicada.  
Eu e minha irmã tínhamos turminha. Éramos próximas porque tínhamos quase a mesma idade e 
éramos duas meninas. Brincávamos muito. Antigamente, não era essa coisa de ter aula disso, aula 
daquilo, brincávamos muito em casa, com filhas de amigas da minha mãe ou amigas da escola. O 
jardim tinha uma casinha de boneca, eu fazia café com terrinha. Brincávamos de amarelinha, de pular 
corda. Aquelas coisas que são gostosas e, hoje em dia, se perderam um pouco.  
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Tínhamos uns brinquedos que eram umas casinhas, chamávamos de mini-cidade. Cada um escolhia, 
era uma briga... Tínhamos que escolher a casinha, o carrinho, o bonequinho. Tinha um médico, a 
mocinha loirinha, a criancinha, o carteiro, tinha todas as profissões. Tinha também os 
consultoriozinhos, fazendinha, castelo. Era tudo pequenininho. Sempre quando alguém ia viajar, ou 
ganhava presente de aniversário, era mini-cidade. Ficou uma coisa imensa; até escolher e começar a 
brincadeira já estava quase na hora de acabar. Sempre dava para brincar muito pouquinho. 
Deixávamos lá e não queríamos que ninguém mexesse, mas no dia seguinte já não dava mais tempo. 
Era muito engraçado. 
Temos uma babá, a Maria José, a Mazé, que cuidou de nós e está até hoje, é praticamente da 
família. Ela guarda tudo, é uma coisa medonha. Tanto que agora, quando temos que desmontar a 
casa da minha mãe, eu fico com vontade de chorar, de tanta coisa que tem para tirar de lá. As mini-
cidades estavam todas guardadas, mas os nossos filhos nunca se interessaram muito. É muito triste, 
isso; acho que hoje em dia, com computador, videogame, televisão, muitas opções de canais, de 
programas, muda um pouco. 
Formação Escolar 
Acordávamos e o motorista nos levava para a escola. A babá, essa que está na casa até hoje, 
sempre nos acompanhava em tudo. Estudávamos de manhã, e a escola era longe, perto de Santo 
Amaro, se chamava Nossa Senhora de Lourdes.  
Íamos para lá todo dia de manhã e voltávamos na hora do almoço. Almoçávamos em casa e 
ficávamos lá, brincando. Eu adorava brincar de escolinha também. Não tinha muitas atividades. 
Quando fui crescendo um pouco mais, Sessão da Tarde era o programa predileto: me jogar no sofá e 
assistir a Sessão da Tarde. Engraçado que eu encontro muito a minha primeira professora, Ana Maria 
Morato. Eu gostava muito dela. 
Eu era terrível! Isso meus filhos não podem ver, que eles não sabem; eles vêm com nota ruim, e eu 
fico falando: “Comportamento, olha...” Eu era uma coisa horrível. Tinha um cartãozinho, um azul que 
era de comportamento e um branco de como o aluno foi academicamente durante a semana. Sempre 
o de comportamento vinha péssimo. Teve um dia que meu pai falou: “Se vier péssimo, vai ficar de 
castigo”. Meu pai era meio bravo. Aí veio péssimo, lógico, e eu comecei a chorar tanto na classe que 
a professora rasgou e escreveu um bom - nunca excelente, nunca! Para sair da classe, tinha que ficar 
com a cabeça baixa, quieta, e os comportados saíam primeiro. Eu sempre era a última a sair, porque 
eu ficava batendo o pé. Sempre sobrava tudo para mim, por causa da fama. 
Na escola repeti de ano. Eu não parava de falar e cutucar, era levada, mesmo. Depois, graças a 
Deus, melhorou. Na faculdade foi bem, não tive mais notas vermelhas, recuperação, foi tudo sob 
controle.  
Eu sempre fui super-respondona, então sempre entrava pelo cano. Já perdia a razão de cara, no jeito 
que falava. Com as minhas irmãs, era mais tranqüilo. E eu comecei a namorar muito cedo, acho que, 
por um outro lado, tive uma adolescência um pouco mais calma.  
Passeios de barco 
Eu era obrigada a ir, no final de semana, para o Guarujá – imagina que hoje em dia mudamos os 
nossos programas em função de filho. Na minha casa não funcionava assim, tínhamos que entrar no 
ritmo dos programas dos nossos pais. O meu pai gostava muito de barco, e viajávamos no barco. A 
nossa babá enjoava, não podia nem entrar para desarrumar a mala no barco porque passava mal, 
então só podíamos ir quando soubéssemos nos virar: comer sozinho, nadar, não morrer afogado.  
Tinha lá a comida que a minha mãe levava, congelada, frios, pouca coisa, porque, como era muito 
calor, nem durava muito. Nós nos virávamos, porque o almoço era às cinco da tarde. Éramos 
obrigadas a fazer esses programas deles. Hoje meu marido não suporta o Guarujá, tem horror a 
barco. Eu morro de saudades.  
Quando ainda era solteira, eu fiz umas camisolas. Pegava modelos, copiava, fazia um pouquinho. Eu 
não costurava, tinha uma pessoa que fazia para mim; eu montava os modelos. Minha mãe tinha uma 
loja de cama, mesa e banho, vendia um pouco lá, vendia um pouco em outras lojas, fui oferecendo. 
Mas logo depois eu fiquei noiva e sabia que ia morar em Londres, então parei.  
Casamento 
Casei cedo, tinha 22 anos, e estou casada até hoje. Conheci o Luís Eduardo, o Dado, porque a tia 
dele era casada com um grande amigo do meu pai. Então convivíamos bastante, nos finais de 
semana. Ela era tia e madrinha dele, toda hora eles estavam juntos. Íamos muito para o Guarujá, 
meu pai gostava muito de lá. O Dado também ia, e minha irmã e eu éramos muito amigas das primas 
dele, convivíamos muito. Daí comecei a namorar com 12, 13 anos. Namorávamos em casa, ou eu ia 
ao cinema com a babá junto. É assim o começo.  
Depois de namorar tantos anos, caímos na mesma faculdade. Ele é um ano mais velho que eu, mas 
eu repeti um ano, então ele estava dois na minha frente. Ele fez dois anos de Engenharia Civil e 
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parou, daí prestou Administração na FAAP. Eu fiz um ano de Análise de Sistemas, mas também não 
gostei muito e consegui me transferir para a FAAP, também em Administração. Caímos na mesma 
classe. Ele quase me matou, ficou com ódio, achou que eu estava no pé dele. Mas foi a salvação, 
porque ele já trabalhava e eu é que fazia todos os trabalhos. Ele estudava, era superbom aluno; eu 
ainda era mais ou menos, mas fui bem. Então ele fazia parte dos estudos comigo e eu fazia os 
trabalhos para ele, de grupo. Nos formamos juntos, e depois ele queria ir estudar fora. Daí falei: 
“Então, acho que vamos casar. Está na hora já, dez anos de namoro”. 
Nós casamos em 88, foi um casamento lindo. Casamos na igreja Nossa Senhora de Fátima, depois 
teve uma festa na casa da minha avó. Eu sempre fui superconservadora, e o vestido de noiva, por 
incrível que pareça, era superdecotado. Muita gente: “Nossa, não acredito que você escolheu esse 
vestido?” Comprei o vestido nos Estados Unidos, de renda, com um pouco de bordado, uns apliques. 
O véu era o mesmo com que a minha tia casou - acabamos casando todas, minha tia e as três irmãs, 
com o mesmo véu e com a mesma “cabeça”. 
Morar na Europa 
Fomos para a Europa. Viajamos 40 dias, fomos para o sul da França, foi uma delícia. Depois nos 
instalamos em Londres e lá permanecemos um ano e meio. Era engraçado, porque eu morei duas 
vezes lá: primeiro eu e ele, recém-casados, e depois eu, ele e as três crianças. Quando eu casei com 
ele, ele não era minha família; minha família eram meu pai, minha mãe, meus irmãos. Cada vez que 
um ia me visitar, eu me trancava no quarto, uma hora chorando, uma coisa horrível. Depois passava, 
ficava bem. Eu morria de saudades, apesar de ter sido ótimo.  
O primeiro ano até que foi bem, mas nos três últimos meses já deu aquela ansiedade de voltar. Ele 
ainda falou: “Vamos ficar, talvez eu tenha uma oportunidade de ficar aqui.” Falei: “De jeito nenhum, 
quero ir embora correndo.” Se arrependimento matasse... Mas eu tinha casado e não tinha curtido 
direito todos os presentes que eu tinha ganhado, eu não tinha tido casa.  
Quando voltamos ao Brasil, eu fiquei grávida assim que eu cheguei. Foi a época do Plano Collor. O 
apartamento não ficou pronto, fiquei morando um ano na casa da minha sogra – uma santa, um amor 
de pessoa; graças a Deus me dou superbem, adoro ela e meu sogro. Tive filho lá e mudei, o Aluísio 
tinha um mês e meio quando conseguimos ir para o apartamento.  
Da segunda vez que fomos morar na Europa, com os filhos, era outra coisa. Temos três filhos: o 
Aluísio faz 15, no final do ano, a Ana tem 12 e o Álvaro fez oito agora. Eu adorava que todo mundo 
fosse me visitar, mas também gostava quando todo mundo ia embora, temos uma convivência 
familiar muito gostosa. Foi ótimo para mim, para ele, para as crianças. Eu implorei para ficar e não 
dava mais. Tivemos que vir embora, não teve jeito. O Dado não gostou tanto dessa vez.  
Ingresso na Natura 
Desde sempre ouvi falar de Natura. Eu comprava, mas era um pouco difícil porque não se tinha tanto 
acesso. Tinha uma menina que vendia, que fazia minha unha – faz até hoje. Eu gostava daquele 
shampoo Símbios, mas não usei mais tanto. Casei, fui viajar, depois nunca mais tive o menor contato. 
Quando eu fui morar em Londres – eu morei dois anos em 98 –, eu conheci o Luiz Seabra e a Lúcia. 
Coincidentemente, ela me telefonou, porque conhecia uma amiga comum, eu não sabia nem quem 
era. Ela estava mudando para Londres, combinei: “Vamos almoçar, que você está chegando.” Eu já 
estava lá desde outubro, ela chegou em fevereiro ou março.  
Estávamos mais ou menos na mesma situação, com filhos, ela estava levando ajuda, eu também 
levei ajuda daqui. Ela queria saber o que era morar em Londres, a escola, queria conversar um pouco 
de tudo. Na hora em que chegamos no restaurante, ela falou: “Imagine que hoje eu fui ver uma casa 
na frente da sua.” O motorista que a servia era o mesmo que me servia, e, quando ela viu a casa, ele 
falou: “Dona – ele era português –, tenho uma cliente, Dona Trix, que mora aqui na frente.” “Bom, vou 
almoçar com uma Trix, hoje. Brasileira, não deve ter tantas assim em Londres.” E ela alugou essa 
casa. Ficamos muito amigas, somos até hoje. Era uma cidade de interior no meio de Londres, uma 
cidade imensa, supercosmopolita. A nossa rua chamava Witham Place. Eu morava no cinco, ela 
morava no oito, janela a janela: uma olhava e via se a outra havia saído, se estava no computador, se 
o carro estava em casa. Era muito engraçado: “Vem tomar um café”, o café demorava três horas para 
acabar. 
Ela falava: “Você tem que usar Chronos.” Me dava aquilo e falava para eu usar. Eu cheguei aqui 
usando tudo, porque realmente adorei todas as coisas. Meu marido falava: “Por que você não chega 
em São Paulo e vende Natura?” Mas tinha um pouquinho de preconceito. Fiquei com aquilo na 
cabeça.  
Um dia, acho que em outubro ou novembro, uma amiga nossa de Londres perdeu o irmão. Nós duas 
fomos passar o dia em Belo Horizonte, que ela era de lá. No avião, falei: “Lúcia, estou louca para 
fazer alguma coisa. Não queria uma coisa que tivesse muito compromisso, porque eu adoro viajar, vai 
ser férias das crianças” “Por que você não vende Natura?” Para ela, eu não podia falar essa coisa de 



 

 

225

preconceito. Ela falou: “Você tem um pouco de vergonha” Falei: “É, mas...”, apesar de já adorar e 
usar tudo. “Pode deixar. Vou organizar, falar com o Luiz, vou te mandar uma pessoa maravilhosa”. 
Em uma semana estava a Sandra, que é minha promotora, na minha casa. Sou alucinada por ela, ela 
é uma pessoa maravilhosa, tanto como pessoa quanto como profissional. É profissional de primeira 
categoria, como todo mundo na Natura. 
Open house 
Nesse vai e vem, comecei a vender. Eu entrei na Natura em dezembro de 2002. A primeira vez em 
que eu fui lá, que eu vi o portfólio inteirinho, quase tive um desmaio. É muito difícil vender de casa em 
casa. Falei: “Isso comigo não vai dar certo, eu tenho que pensar um outro jeito.” A Lúcia tinha 
comentado comigo que uma consultora que trabalhava em Buenos Aires colocava todos os produtos 
em casa, na mesa, e chamava as pessoas. Falei: “Vou ter que fazer isso na minha casa.” Foi como 
eu comecei - o Luiz até comentou que era como ele fazia antigamente, antes de ter as consultoras, 
eram open houses com os produtos todos.  
Depois que já fazia uns nove meses que eu estava vendendo, peguei uma lista de todas as minhas 
amigas, pessoas que eu conheço. Era bastante gente. Telefonei, uma por uma, e expliquei – não 
deixava recado, explicava tudo. “Eu estou vendendo, gostaria que vocês viessem aqui para ver o que 
é, para conhecer os produtos.” Foi um monte de gente, vendi uma barbaridade, quase desmaiei.  
O Luiz sempre falava para mim: “Você demora dois anos para ter a sua carteira.” Hoje em dia fico 
morrendo de vergonha, porque a cabeça agora está ficando ruim. As pessoas falam o que precisam e 
já saio correndo para anotar. Antigamente ficava tudo na cabeça.  
Teve muito preconceito no começo, as pessoas ficaram chocadas. Eu até escutei uma amiga falar: 
“Olha, agora que a Trix está vendendo, ficou chique a Natura, porque não era”. Realmente, acho que 
é falta de conhecimento. Para as pessoas mais simples que trabalham é difícil ir a um encontro, é 
difícil ter o conhecimento das coisas que nós, graças a Deus, temos, porque temos mais oportunidade 
de ver, de sair, de viajar. Eu não vejo diferença nenhuma de coisas lá de fora que se usam – usavam, 
porque hoje em dia não uso mais nada. 
Setor Cristal 
Eles criaram o setor Cristal com consultoras diferenciadas, as que têm maiores contatos com 
formadores de opinião. Acho que são 40 consultoras, e normalmente os setores têm 400, então é 
bem mais restrito. Todas estão usando essa fórmula de receber as pessoas em casa ou irem com os 
produtos em lojas ou clubes, montam os estandes, levam o “enxoval” inteiro para vender. Assim o 
acesso é melhor para as pessoas olharem, experimentarem. Toda hora tem. 
A Sandra, minha promotora, está trabalhando muito mais com eventos do que com qualquer outra 
coisa. É uma fórmula boa, porque a pessoa vê o produto, com a pronta-entrega, e está lá, 
experimentando, sentindo. Então compra mesmo. Hoje em dia a Natura está muito na mídia – está 
em novela, está em shoppings, está na França. Então, acho que, mesmo que a pessoa fique meio 
‘assim’, vai ter um pouco de curiosidade de experimentar. 
Faz quatro anos que eu sou o primeiro lugar no meu setor. Este ano eu não sei, a turma está vindo 
fera embaixo. Meu marido fala: “Não é possível que tenha alguém que venda mais que você”. Falo: 
“Tem, tem muito mais, vendem muito mais”. Só vendo Natura. Tudo começou pela amizade, por ser 
uma coisa bacana, também, eu gostei muito. Eu faço só isso. 
Loja na França 
Essa coisa de vender foi brotando conforme eu fui tendo contato, conhecendo – eu acho que eu não 
sabia vender. Tomei muito gosto. Eu passei na loja da Natura em Paris e deram uma sacolinha para 
quem visitava a loja, com uns produtinhos dentro. Fica em Saint Germain, do outro lado da Rive 
Gauche, chama Carrefour de la Croix Rouge. É como se fosse uma pracinha, um larguinho, eles 
foram muito felizes na escolha do ponto. Ela está em lugar de destaque, do lado tem um cafezinho, é 
bem bacana. Uma loja linda, de dois andares, num lugar excepcional. 
Depois, fui numa outra loja do lado, comprar um sapato. Na hora de pagar, pus a sacolinha da Natura 
em cima do balcão e falei: “É uma loja nova que está abrindo.” Quando eu vi, estava vendendo 
Natura para a mulher da loja! “Experimente, olha isso daqui, você não sabe, só coisas naturais do 
Brasil, maravilhosas, você tem que ir lá.” E a moça: “Eu vi, a loja está linda”. Eles abriam o pote, 
experimentavam: “Hmm, que cheiro bom.” Fiz a venda; acho que despertei uma curiosidade a mais 
para ela ir lá olhar, e que estava despertando muito em todo mundo que estava passando lá. Foi 
muito engraçado. A hora que eu saí de lá, falei: “Dado, acho que eu enlouqueci. Aqui em Paris, 
falando francês, para a mulher... Não estou acreditando”. 
Clientes 
Minha primeira cliente foi minha tia, Beatriz Helena. Ela adora essas coisas. Ela foi lá em casa com 
vovó, abri o mostruário e ela comprou corretivo, uma base. Até hoje usa tudo, acho que gostou. 
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Meus clientes são de todos os lados, porque acabam sendo as pessoas que conhecemos, 
independente de região. Eu atendo as minhas amigas, as pessoas que eu conheço, ou amigas de 
amigas. Eu sou expansiva, mas eu acho que o círculo de amizades me ajudou mais nas vendas do 
que eu criar um relacionamento por causa da Natura. Ter já bastantes relacionamentos me ajudou a 
divulgar mais a Natura para essas pessoas com quem eu convivo, que eu encontro mais. Hoje em dia 
as pessoas compram Natura tanto para uso próprio como para presentear, porque agrada a todo 
mundo, todos os nichos. É uma coisa que todo mundo gosta de ganhar, qualquer coisa, de sabonete 
a hidratante. 
A entrega dos produtos é a encrenca. Meu marido fala que eu não ganho nada, porque só com o 
motorista fazendo as entregas, já gasto muito. De manhã, ele faz as entregas da Natura e à tarde fica 
por conta das crianças. Eu não faço as entregas, porque também não são as pessoas que recebem, 
é alguém da casa, eu peço para entregar em mãos de alguém. 
Eu tenho um estoque imenso. Agora é que, graças a Deus, deu uma minguadinha.  
Tem pessoas que me pedem os produtos quando estou na escola, em compromissos sociais, ou me 
telefonam, ou mandam e-mail. Tem mais mulheres. Tem muitos homens, também, de idades 
variadas: meninos, com espumas de barbear, desodorante, até mais velhos, também, com as 
mesmas coisas – espuma de barbear, desodorante, colônias. Tem tudo. 
Acho que a maior exigência dos clientes Natura é a qualidade. Já aconteceu, por exemplo, de um 
produto ter um defeitinho. A pessoa me liga, eu falo para ligarem no 0800, porque eu não posso fazer 
troca. Já aconteceu de ligarem lá e me ligarem depois: “Nossa, que coisa, é primeiro mundo, eles 
vêm, trocam.” Eu faço muita propaganda desse atendimento que a Natura faz, porque acham que eu 
que tenho que resolver, mas eu não posso fazer nada. E a Natura resolve mesmo, sem você ter que 
sair de casa. 
O banheiro é uma profusão 
Uso tudo da Natura, mesmo viajando. Eu sempre trazia um monte de sabonetes, hoje em dia não 
trago mais, porque com todos esses maravilhosos que tem aí, de Ekos, Pitanga, Tododia.  
Meu banheiro é uma profusão, eu tive que pôr mais prateleira no chuveiro. Meu marido, cada dia que 
chegava, via uma novidade. No chuveiro tem três tipos de shampoos, sabonete líquido. Para o rosto 
tem o do Chronos, tem um Tododia que eu deixo para lavar rosto, um outro esfoliante de face. Eu 
amo. Até eu começar a usar o Chronos – eu tinha acho que 34, 35 anos –, eu lavava o rosto com o 
sabonete que estava ali no banheiro. Nunca cuidei, nunca tive essa preocupação. Hoje em dia eu não 
consigo ir dormir sem lavar o rosto, era uma coisa que eu achava de outro planeta. 
Eu não sou das dez mais vaidosas, não sou muito de sempre estar arrumada e maquiada. Eu tenho 
uma pele boa, então já é mais fácil. Mas acho que a aprendemos a gostar mais de nos curtir, curtir 
mais a pele, o corpo, o banho. É uma delícia, independente de ser vaidosa ou não. Eu acho que é tão 
gostoso tomar banho com sabonete cheiroso, passar um shampoo que vai deixar seu cabelo uma 
delícia. Eu acho que é o “bem estar bem”, independente de vaidade ou não.  
Eventos em casa 
Eu não comprei os primeiros produtos para expor na minha casa. A Sandra me emprestou o “enxoval” 
todo, e eu peguei só pedido. Hoje em dia eu tenho muita pronta-entrega. Teve uma fase complicada, 
que as pessoas não queriam se não tinha na hora. Hoje em dia, acho que todo mundo já entende 
melhor, de esperar, e chega rápido. Chronos e essa parte de shampoos eu sempre tenho bastante 
coisa. Mas sempre acaba o que a achamos que não vai acabar; nunca um evento desses que eu faço 
em casa é igual ao outro, nunca vende a mesma coisa. Sempre é uma surpresa. Tem que contar com 
a paciência das pessoas. 
Eu faço cada evento diferente do outro. Eu tenho um grande amigo que tem umas franquias da Luiza 
Sato, terapeuta corporal, especializada em shiatsu, e ele já foi duas vezes. Manda massagista, eu 
faço massagem para os olhos e as pessoas gostam disso. Eu já cheguei a fazer um com uma 
palestra sobre pele, mas não foi muito bom, porque ninguém quer ouvir nada. O pessoal quer comer, 
bater papo e fazer compras. 
Os eventos não têm uma periodicidade, faço aleatoriamente. No Natal, sempre faço um, às vezes 
dois; às vezes até deixo umas coisas uns dias em casa. Eu faço um evento no primeiro semestre, 
outro no segundo semestre. Depois, no final do ano, final de outubro, novembro. No final de agosto 
sempre faço, porque em final de férias todo mundo tem que renovar o estoque. Tem que ser sempre 
um dia só. Já cheguei a fazer um evento de dois, três dias, mas não funciona; eu fico lá plantada, e o 
número de pessoas que vai é o mesmo, não vale a pena.  
Monto os eventos na sala, na casa inteira. Meu marido chama de “Síndrome Natura”, porque fica uns 
dias antes e uns depois. “Ih, essa semana começou a ‘Síndrome Natura’.” Faço biscoitinhos, 
sanduichinhos, café, chá. Dessa vez, fiz uma coisa divertida, japonesa, com salgadinho japonês, chá 
verde, tudo, porque tinha massagem, a Luiza Sato. Eu adoro, é bem gostoso. Graças a Deus as 
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pessoas gostam. Para mim é o que funciona. Depois que criaram esse setor novo, o Cristal, a Natura 
ajuda muito, fazendo uns encontros, show-rooms, para chamarmos convidados. Para mim não deu 
muito certo isso, as pessoas gostam mesmo de ir na minha casa, já virou programa. 
Os de Natal são ótimos, porque eu monto um monte de estojos, eu mesma faço. Tiro os produtos das 
caixas, das embalagens, e monto coisas em caixinhas; vou na Rua 25 de março, ou no Ceasa, 
compro coisas baratinhas, que tem que ser. A minha segunda irmã, que é superjeitosa, já deu uma 
ótima assessoria, porque eu fiz dois anos com um tipo de embalagem, depois eu mudei um pouco. 
Enfim, acho que a cada dois, três anos, eu mudo. Daqui a pouco não tem mais muito o que fazer, tem 
que voltar para o antigo. Se eu for fazer sozinha, fica mais caro que qualquer coisa. Natura não é 
barato, então não dá para brincar muito com a embalagem, tem que ser sempre as coisas mais 
simples que ficam bonitas e que fazem o maior sucesso. E no Natal, todo mundo tem que dar tanto 
presente... Eu desmonto, faço caixinhas com dois sabonetes, que ficam oito, dez reais, que é o que 
todo mundo quer, e ponho em cestinhas. 
Minhas amigas vão todas. Todo mundo vai, todo mundo usa, e todas, também, conheceram a Lúcia e 
o Luiz. Quando voltamos de Londres, juntamos as amigas dela e as minhas amigas. Todo mundo 
adora ela, estamos sempre juntas.  
No primeiro evento, cem pessoas 
O primeiro evento em casa foi muito marcante. Quando eu somei o que eu tinha vendido, quase tive 
um desmaio. E era o primeiro. Em todos eu fico nervosa, mas nesse primeiro, especialmente, fiquei 
mais nervosa ainda. Foi quando eu conheci o Marcos Costa [maquiador da Natura]. Ele foi em casa, 
conversamos, eu adorei ele já de cara – foi uma empatia gostosa que tivemos – e participou do 
evento. Eu fico superaflita. Eu gosto de tudo pronto já na véspera. Gastei para burro, porque chamei 
gente, investi: manobrista, cafés, sanduíches, tarteletes, docinhos. Marinheiro de primeira viagem. 
Comprei um mundo de coisa que depois ficou rolando na minha casa. Depois teve uma feira na 
escola, doei tudo. Fiquei surpresa com a aceitação, com o retorno que tive das pessoas. Eu tinha 
ligado, uma por uma, e explicava: “Adoraria que você viesse aqui conhecer os produtos, são 
bárbaros, vem para experimentar, para você ver como é.” Eu expliquei para todo mundo. Foram 100 
pessoas nesse primeiro evento. 
Cadastro das vendas 
Eu montei um programa no computador que cadastra todas as vendas que faço. Se comprou comigo, 
está cadastrado. Eu sei a cor de corretivo que cada uma usa. Teve uma que falou: “Eu quero uma 
base, mas agora eu quero mais clara do que a que eu comprei”. Ela já tinha comprado duas, eu olhei, 
é a clara. Esse ano, também estou fazendo umas promoções do ciclo, que eu mando por e-mail. 
Acho chato telefonar, incomodar a pessoa. Sempre tem um retorninho. Eu tenho um mailing bem 
poderoso, 650 nomes. Não é sempre que eu mando para todas o convite para os eventos em casa; 
quando é final de ano, eu faço e mando para todo mundo. Sempre vem o mesmo número de 
pessoas, entre 60 e 100, não importa quantas eu convido. É bastante gente. Sempre peço para 
alguém me ajudar, porque as pessoas estão sempre correndo, ninguém nunca tem tempo, querem 
fazer o pedido em dois segundos. Uns já sabem o que querem, abrem e saem correndo, vão embora 
e depois eu organizo: peço, mando e mando a conta. Nesses encontros sempre surge um novo 
cliente. Por exemplo, dessa vez foi uma que eu já convidei várias vezes, e nunca tinha ido.  
Beleza brasileira 
Mulher bonita é aquela que está contente, tem que estar de bem com ela mesma. A beleza da mulher 
brasileira é a naturalidade, a simplicidade. Eu acho que o sol faz toda a diferença. O povo brasileiro é 
um povo muito acolhedor, espontâneo, muito mais que as outras pessoas. É uma beleza natural. 
A auto-estima da mulher brasileira está “na lua”. Todo mundo se cuidando, todo mundo se tratando. 
Todo mundo super “em cima”, tem mulher de 40, 50 anos, que não parece de jeito nenhum a idade 
que tem. Ninguém mais deixa a peteca cair.  
Realização pessoal 
O sonho alcançado com a Natura é realização pessoal total. Ter uma coisa que eu faço, que eu 
ganho meu dinheirinho. É uma delícia. Eu já vou fazer cinco anos de Natura.  
Comprei para o meu marido um relógio, ano retrasado – porque eu só guardo meu dinheirinho da 
Natura para fazer o meu investimento, estoque, e vou guardando o resto. Foi ótimo, porque eu 
consegui comprar com o meu dinheiro. Ele quase desmaiou de felicidade, não foi do dinheiro dele, 
como normalmente é. O desafio mesmo foi que, no começo, eu tinha vergonha de falar que eu 
vendia, não sabia vender, “como é que eu falo?”, abordar as pessoas. Hoje em dia, é uma coisa 
natural. Acho esse trabalho de consultoria Natura bom para minha auto-estima. Eu acho que é tão 
gostoso você poder passar para os outros uma coisa bacana que você gosta, curte. 
Trabalhar com Natura só acrescentou. Foi a fase em que já estavam os três filhos na escola - eles 
ficam na escola até às três, três e meia da tarde, e eu queria fazer alguma coisa. Mas que eu não 
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fosse deixar de ter minhas atividades do dia, não fosse ficar presa. Eu estava precisando trabalhar, é 
tão bom quando ganhamos nosso dinheiro. Aprendi depois de mais velha, mas é bom. 
Eu tenho uma meta, mas acho que eu não vou conseguir nunca: ganhar a geladeira. Meu sonho é 
ganhar uma geladeira, uma das “bacanudas” que têm todo ano. Mas é muito difícil; tem muita gente, 
muita gerência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Beatriz Fontoura Andrade Araújo é pessoa expressiva 

e comunicativa. Aqui em um retrato para compor o site. 
A consultora de beleza Beatriz em um 
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produção de um trabalho para a Natura. 
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Em ação - Natura: Beatriz fotografa toda sua 
elegância no preparo do material que comporá sua 

história de vida no projeto Memória Natura. 

Trix no Museu da Pessoa durante a gravação da 
entrevista para o Projeto Memória das 

Comunidades Natura. 
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MARTA FLORES DA SILVA CARDOSO 
 
1. Introdução: 
Meu pai, Gregorio Flores da Silva, é do Rio Grande do Sul, e minha mãe, Maria de Lourdes Carvalho 
da Silva, é do Rio de Janeiro. Meu pai é reformado da Marinha e minha mãe é do lar. 
2. Infância e adolescência: 
Morei no bairro Higienópolis, no Rio de Janeiro, e tenho cinco irmãos. Morava numa casa simples, 
porém com muita dignidade. Tive uma infância tranqüila e tenho saudades da época de brincadeiras 
de pique-esconde com meus irmãos e amigos de vizinhança. As pessoas que sempre vou admirar 
são meus pais, devido ao caráter e integridade que foram fundamentais na formação da minha 
personalidade. 
3. Formação escolar: 
Entrei para a escola pública com 7 anos. Guardo algumas lembranças daquela época, principalmente 
do grupo de amiguinhas que eu tinha. Nós éramos inseparáveis. Depois fiz o ginásio, o segundo grau 
e alguns cursos. Hoje presto serviço somente para a Natura, do que eu tenho muito orgulho. 
4. Família atual: 
Sou casada. O nome do meu marido é Jáder Luis, ele tem 44 anos e é formado em Economia. Tenho 
uma filha de 18 anos de nome Maria Gabriela, que no momento é estudante do curso de Nutrição. 
5. Vida profissional: 
Comecei a trabalhar com 17 anos, mas em casa, pois meu pai não podia dar mesada para todos os 
filhos. Então comecei a dar aula particular para crianças, assim eu tinha sempre um dinheirinho para 
comprar minhas coisas.  
Meu primeiro emprego com carteira assinada foi em um colégio particular, onde trabalhava como 
secretária. Tenho saudades das amizades que fiz ali, tanto do meu chefe como dos professores e 
alunos. Depois de um ano, fui convidada por minha cunhada a trabalhar na extinta Rede Manchete de 
Televisão. Foram três anos ótimos que passei lá, mas parei de trabalhar quando minha filha nasceu. 
6. Ingresso na Natura: 
Meu primeiro contato com a Natura como consumidora foi o produto Água de Colônia Mamãe e Bebê 
que ganhei de presente do meu marido. Eu gostei tanto que passei a ser uma consumidora assídua 
dos produtos. Depois, minha comadre, conversando comigo, me perguntou por que eu não me 
tornava uma consultora. Fiquei pensando que, sendo uma consultora Natura, eu poderia ajudar no 
orçamento em casa, fazer novas amizades e ganhar meu próprio dinheiro. Foi então que me inscrevi 
e adorei! Isso foi em 2002 e amo até hoje o que faço. 
7. Conceitos - Visão Natura: 
Ser uma consultora Natura é coisa séria. Tem que ter dedicação total. Cada dia me orgulho mais de 
trabalhar com a Natura, pois é uma empresa que, além de valorizar a beleza, contribui para o meio 
ambiente, incentivando a reciclagem com os refis e não fomentando o desperdício. Com a Natura, 
não só aprendi a me valorizar mais como também a valorizar tudo o que me cerca.  
Meu conceito de beleza é, acima de tudo, estar bem comigo mesma, não me importando com os 
padrões estipulados pela sociedade. E para alcançar esse estágio de bem estar e auto-aceitação, os 
produtos com os quais me identifico muito são os óleos trifásicos, pois além de terem um aroma 
agradável, deixam minha pele com sensação de frescor. 
8. Mudanças mais marcantes: 
Antes de ser uma consultora da Natura, tudo era monótono para mim... Eu achava que faltava algo, 
mas não sabia o que era. Estava cansada de ficar em casa e não ter uma atividade. Eu sabia que eu 
poderia ser mais que uma simples dona de casa... Sabia também que eu poderia ajudar meu marido 
de alguma forma, mas eu queria que fosse algo que me deixasse feliz. Depois que me tornei uma 
consultora, meu relacionamento com meu marido ficou ainda melhor, tanto que o coloquei para me 
ajudar também. E os clientes que conquistei durante esse tempo se tornaram meus amigos. Tenho 
paciência e disposição para atendê-los na hora que eles querem.  
Meu sonho profissional é ser uma promotora de vendas, e tenho certeza de que vou conseguir. 
9. Segredos e dicas de vendas: 
Meu relacionamento com as outras consultoras é ótimo. Minha promotora é excelente, pois está 
sempre disponível para nos atender.  
Meus clientes confiam em mim pela objetividade nas respostas de suas dúvidas. Não vacilo na 
explicação sobre um produto, por isso leio muito sobre tudo o que se refere a produtos da Natura. 
Conquisto novos clientes usando panfletos, cartões e muita simpatia.  
Para as futuras consultoras, sempre falo o seguinte: todo bom vendedor tem que ser atirado e ter 
carisma. Não fique com medo do seu potencial de venda. Acredite em você! 
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10. Avaliação:  
O meu maior desejo é ver minha filha sempre feliz, tanto na sua vida pessoal quanto na profissional. 
Luto por isso. E o meu maior sonho é ser uma promotora de vendas da Natura. Sei que se eu 
conseguir, a minha vida vai mudar, e tenho certeza que vai ser para melhor.  
Sou uma pessoa determinada e sempre lutei por meus sonhos. Com muita humildade e honestidade, 
consegui chegar aonde cheguei e tenho certeza de que conseguirei muito mais do que isso, pois 
garra e disposição não me faltam. 
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