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RESUMO 

PONTES, F. Ecosofia das marcas: um olhar sobre as três ecologias através da 
perspectiva psicossocial na publicidade. 2015. 110 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto 
de Psicologia. Programa EICOS, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2016. 

 

A sociedade contemporânea vem passando por uma série de transformações, sobretudo 

quando se observa sua inserção em um cenário marcado por imprevisibilidades, crises 

econômicas, instabilidades políticas, sociais e ambientais. A pós-modernidade, ou 

Modernidade Líquida, se apresenta como o resultado de um processo contínuo e 

interminável de rupturas e fragmentações em seu interior. Nesse contexto, o consumo 

emerge como um tema central. Regulado pelo capitalismo contemporâneo, 

descentralizado através de sua estratégia móvel e rizomática, ele fabrica as relações 

sociais e políticas, cria vínculos culturais e simbólicos e, principalmente, produz 

subjetividades, nas quais as três ecologias (em seus registros: social, mental e 

ambiental) são construídas e atravessadas ecosoficamente nas redes do mercado. Neste 

sentido, o presente trabalho investiga, a partir do paradigma ecosófico e sob o olhar de 

um capitalismo “rizomático”, a atuação das marcas como modelagens marcárias, que, 

por intermédio da publicidade, atuam na produção de uma “subjetividade capitalística” 

(exemplificada como um “modo de ser ecologicamente correto”), ressignificando as 

relações entre sociedade, consumo e natureza. A metodologia reflete um estudo 

qualitativo, de caráter exploratório, baseado nas pesquisas bibliográfica e documental, 

fundamentadas, respectivamente, nas pistas teóricas trilhadas por Félix Guattari, Gilles 

Deleuze e Zygmunt Bauman; e na análise dos vídeos publicitários da Natura, com foco 

na comunicação da linha Natura EKOS, disponibilizados no canal da marca no Youtube, 

de 2010 (data da primeira postagem) a 2015. Dessa forma e à luz desse processo de 

subjetivação, a natureza é transformada, através do olhar de um capitalismo natural e 

imaterial, em uma nova mercadoria de consumo “produtilizada” e publicizada como 

uma marca/grife ontológica, nas redes do mercado, produzindo a ideia de um modo de 

ser “verde” (ecologicamente correto) como um “kit de subjetividade/identidade prêt-à-

porter” singular, segundo uma perspectiva psicossocial. 

 

Palavras-chave: Modernidade Líquida; Ecosofia; Marca; Publicidade; Consumo. 



 

 
 

ABSTRACT 

PONTES, F. Ecosofia das marcas: um olhar sobre as três ecologias através da 
perspectiva psicossocial na publicidade. 2015. 110 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto 
de Psicologia. Programa EICOS, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2016. 

 

Contemporary society has undergone transformations, especially in a scenario marked 

by unpredictability, economic crises, political instability, social and environmental. 

Post-modernity, or “Liquid Modernity” is the result of a continuous and never-ending 

process of ruptures and fragmentations. In this context, consumption is emerging as a 

central theme. Regulated by contemporary capitalism, decentralized through its mobile 

and rhizomatic strategy, produces the social and political relations, creates cultural and 

symbolic links, and mainly creates subjectivities, in which the three ecologies (social, 

mental and environmental) are built and crossed "ecosoficaly" in market networks. In 

this sense, this paper investigates, from “ecosofy paradigm” and under the perspective 

of a "rhizomatic capitalism", the performance of brands like “brands modeling”, which, 

through advertising, act in producing a "capitalistic subjectivity" (exemplified as a 

"green way of being"), modifying the relationships between society, consumption and 

nature. The methodology reflects a qualitative study, exploratory, based on 

bibliographical and documentary research, based respectively in theoretical clues 

threshed by Félix Guattari, Gilles Deleuze and Zygmunt Bauman; and analysis of 

advertising videos by Natura, focusing on communication of Natura EKOS line, 

available on the brand's Youtube channel, from 2008 (year of its inauguration) to the 

present year. Thus and in the light of this subjective process, nature is transformed, 

through the eyes of a natural and immaterial capitalism in a new consumer merchandise 

"productlized" and publicized as a brand / ontological designer, market networks, 

producing idea of a “green way of being” (ecologically correct) as a kit of subjectivity, 

according to a psychosocial perspective. 

 

Keywords: Liquid Modernity; Ecosophy; Brand; Advertising; Consumption. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As profundas transformações sociais pelas quais a sociedade contemporânea 

vem passando nas últimas décadas têm sido objeto de investigação em diversas áreas do 

conhecimento humano, sobretudo quando observamos as produções localizadas na 

Psicologia, Sociologia e Filosofia. Variados autores concedem diferentes denominações 

a essa fenomenologia social: revolução das tecnologias da informação (CASTELLS, 

2000), pós-modernidade ou pós-modernismo (JAMESON, 2000, BAUMAN, 1998, 

2001, HARVEY, 1989, EAGLETON, 1998), Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), 

dentre outras. Para alguns, a mudança representa uma ruptura com o modelo anterior; 

para outros, essa mesma mudança é apenas um outro estágio da velha ordem. 

Neste sentido, algumas características ou paradigmas, tais como: teorias 

universalistas, hierarquia, instituições sólidas, poder central, delimitação de fronteiras, 

distinções claras entre público e privado, estabilidade, etc., são atribuídas por grande 

parte dos teóricos da pós-modernidade à modernidade (NICOLACI-DA-COSTA, 

2004). O que parecia ser uma confortável sensação de estabilidade e perenidade, no 

entanto, tem dado lugar a um tempo de indefinições e incertezas que conferem ao 

mundo novos contornos e feições: a globalização, as comunicações eletrônicas, a 

mobilidade e a flexibilidade, a fluidez, a fragmentação, as rupturas de fronteiras e 

barreiras, as fusões, o imediatismo, a descentralização e extraterritorialidade do poder, a 

imprevisibilidade e o consumismo (NICOLACI-DA-COSTA, 2004).  

 Para Bauman (1998), a pós-modernidade se configura como um período 

marcado pela instabilidade e pela indefinição, uma vez que observa a organização social 

contemporânea através do prisma de uma mobilidade constante, em que as relações se 

liquefazem e se dissipam rapidamente, fluindo de forma cada vez mais volátil. Neste 

sentido, o autor adota o termo “Modernidade Líquida” (2001) e o conceitua como o 

contraponto da Modernidade Sólida, modo como denomina o período anterior, 

solidificado pela sociedade industrial, a sociedade da guerra-fria. De fato, a “solidez” 

das relações da guerra-fria refletia a existência de dois núcleos ideológicos bem 

desenhados e definidos (o capitalista e o comunista), que representavam duas opções 

distintas e antagônicas para serem “escolhidas” (PAZZINATO; SENISE, 1999). A 

Modernidade Líquida inaugura, por sua vez, um tempo de dúvidas e descaminhos, 

mergulhado em indefinições e incertezas, no qual o sujeito se insere em um sinuoso 



16 
 

 
 

labirinto de possibilidades. O olhar incauto poderia localizar a Modernidade Líquida 

como a era da liberdade, desconsiderando as pistas deixadas pelo autor, que sinalizam, 

na verdade, para o surgimento do que denomina ser uma “liberdade fundada na escolha 

de consumidor” (BAUMAN, 2001, p.75).   

No âmbito da Modernidade Líquida, o consumo passa a se configurar como um 

elemento central, transformando a sociedade em uma “Sociedade de Consumo”, na qual 

os consumidores encontram-se expostos a um infinito número de tentações e 

alternativas de compra. Em uma Sociedade de Consumo poucas coisas são definidas e o 

alvo raramente é atingido. O objetivo é, ao contrário, deparar-se com novas descobertas 

ao longo do caminho, sem encerrá-las ou esgotá-las, sempre em busca de um desejo não 

satisfeito (BAUMAN, 1999).  

Neste sentido, aponta-se para o fortalecimento do conceito de “desejo”, muito 

mais flexível e fugaz, sobretudo quando comparado à noção de “necessidade”, fixa e 

inflexível (BAUMAN apud TAVARES; IRVING, 2009). Se antes o consumo fora 

orientado essencialmente para a esfera material, sólida, petrificado pela ordem fabril, 

volta-se, agora, para uma dimensão mais imaterial, a do campo do desejo. Como afirma 

Barbosa (2004), não significa que os atributos técnicos dos produtos deixaram de ser 

relevados, mas que essa motivação se apresenta, cada vez mais, acompanhada de outras, 

referentes à busca de algum tipo de prazer emocional. 

A transição para a era líquido-moderna e o deslocamento da esfera da produção 

para o do consumo também aponta, na visão de Deleuze (1992), para o fortalecimento 

de uma ordem social baseada no “controle”, em detrimento do modelo de sociedade 

disciplinar preconizado por Foucault (1987). Neste cenário, evidencia-se o surgimento 

de novos dispositivos de controle social, cada vez mais sutis e imateriais. O autor 

apresenta a transição de uma forma de poder baseada na lógica do confinamento das 

instituições disciplinares para uma regulação exercida pelo consumo, nas redes do 

mercado, na qual o controle social é operado de forma mais branda, assumindo uma 

roupagem libertária.  

Neste sentido, a Sociedade de Consumo (BAUMAN 2001) pode ser discutida 

através do prisma de uma “Sociedade de Controle” (DELEUZE, 1992), cuja liberdade 

de escolha individual se associa, paradoxalmente, à obrigação de consumir, para ser 
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aceito e pertencer. Através da regulação das relações e da vida, o consumo parece 

dominar e libertar o indivíduo através de uma lógica paradoxal, configurando uma 

eterna batalha de aprisionamento e escape, regulado por um novo tipo de capitalismo, 

que se apresenta cada vez mais descentralizado e dotado de notável mobilidade.  

Para Tavares e Irving (2009), o entendimento deste olhar está relacionado à 

lógica pós-moderna da liquefação do capital, que se apresenta sob a ótica da 

desterritorialização. Neste sentido, o “capitalismo pesado” da era moderna como a “(...) 

autoconsciência da sociedade moderna em sua fase ‘pesada’, ‘volumosa’, ou ‘imóvel’ e 

‘enraizada’, ‘sólida’” (BAUMAN, 2001, p.69), cede lugar ao “capitalismo leve”, fluido 

e sem fronteiras da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), reconhecido também 

como um Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1990). 

Guattari (1990) observa que o capital pós-industrial, ou Capitalismo Mundial 

Integrado, tende a operar em outras esferas que não somente a da produção econômica. 

Ele opera descentralizado, integrando diferentes dimensões (política, social, econômica, 

cultural, ambiental, etc.) e produzindo comportamentos sociais – e de consumo. 

Observa-se, ao que parece, um modelo de capital que se reinventa a todo momento com 

o objetivo de manter-se sempre vivo e atuante. Jameson (2000) corrobora este 

raciocínio ao classificar o capitalismo do mundo contemporâneo como um capitalismo 

“avançado”. Para o autor, a transição para a era pós-moderna tem estreita relação com a 

expansão do capital: “a emergência da pós-modernidade está estritamente relacionada à 

emergência desta nova fase do capitalismo avançado, multinacional e de consumo” 

(JAMESON, 2000 apud KAPLAN, 1993, p. 43). Trata-se de um capitalismo que, ao 

contrário do modelo anterior, tende a ser obcecado por valores, e a conceber o mundo 

como uma coleção infinita de possibilidades (BAUMAN, 2001). 

A compreensão deste cenário está, para Guattari (1990), associada à capacidade 

de observar o homem através das múltiplas dimensões que o produzem e o atravessam. 

Em As Três Ecologias (1990), o autor realiza uma análise crítica no que se refere à 

relação do sujeito com a exterioridade, considerando as relações de transversalidade 

entre as dimensões social, mental e ambiental (paradigma ecosófico). O pensamento 

ecológico-filosófico proposto por Guattari sugere uma tentativa de compreender o 

indivíduo através de seus pontos de contato com a realidade que o produz e o atravessa, 
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evidenciando, sobretudo, a expansão do Capitalismo Mundial Integrado sobre o terreno 

das subjetividades e dos territórios existenciais.  

Guattari (1990) afirma que os modos de vida humanos individuais e coletivos 

evoluem no sentido de uma progressiva deterioração: 

As redes de parentesco tendem a se reduzir ao mínimo, a vida 
doméstica vem sendo gangrenada pelo consumo da mídia, a vida 
conjugal e familiar se encontra frequentemente ‘ossificada’ por uma 
espécie de padronização dos comportamentos, as relações de 
vizinhança estão geralmente reduzidas a sua mais pobre expressão. 
(GUATTARI, 1990, p.7-8). 

Este modo de vida salientado pelo autor estaria lentamente cedendo lugar ao 

imediatismo, ao modo fácil e despreocupado, pois se elegeu, involuntariamente, quem 

possa pensar pelo homem. O sujeito já não encontra mais tantas barreiras existenciais a 

serem superadas, deixando, pouco a pouco, de se perceber como um ser complexo, dual, 

para se tornar uma coisa, um objeto a ser manipulado ao sabor da “moda”, 

transformando-se em um mero ponto de referência estatístico no interior de uma cultura 

consumista, sendo induzido a sair da realidade da qual subsiste para adentrar a uma 

espécie de subjetivo estereotipado. 

Ao que parece, observa-se um tipo de esvaziamento subjetivo, no qual as 

lacunas são preenchidas pela mídia e pelas relações efêmeras produzidas sob à luz do 

consumo, reguladas pelo capital. Este Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 

1990), que se desdobra em um “capitalismo rizomático” ou “conexionista”, se apresenta 

sob a lógica de um império (HARDT; NEGRI, 2001), obliterando os espaços, 

estendendo seu domínio aos estratos mais subjetivos, acometendo a cultura, a religião, 

as artes, as ciências, enfim, todos os domínios da subjetividade humana. Neste ponto, 

Guattari (1990) identifica o que denomina por desequilíbrios “em todas as escalas 

individuais e coletivas” (GUATTARI, op.cit, p.15), acometendo “diversos patamares da 

vida social” (GUATTARI, op.cit, p. 29). 

É na lógica do capitalismo imaterial, aberto, flexível, que opera em rede e se 

expande aos estratos mais subjetivos, que até mesmo as relações entre a sociedade e a 

natureza parecem ser ressignificadas na pós-modernidade. (TAVARES, 2014). Neste 

sentido:  
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[...] as relações entre natureza e sociedade ganham novos contornos e 
dimensões [...] a temática ambiental vem se tornando uma questão 
estratégica de mercado e, ao mesmo tempo, foco de preocupação por 
parte de diferentes segmentos da sociedade (TAVARES, 2009, p.14). 

Para Tavares (2014), o conceito de sustentabilidade vem sendo ressignificado 

pelo mercado e, neste contexto, emerge um novo tipo de consumo, identificado como 

“verde”. No contexto da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001) este consumo parece 

operar através da criação de identidades psicossociais, fabricadas pelo mercado como 

“kits de subjetividades” (ROLNIK, 2000), sobretudo por intermédio do discurso 

publicitário (TAVARES; IRVING, VARGAS, 2013).  

Neste sentido, a publicidade também parece deslocar seu centro de gravidade da 

produção para o consumo, construindo modelagens marcárias que, no âmbito da 

Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001) e sob a lógica desse capitalismo 

conexionista/rizomático (PELBART, 2003), colam e descolam, sustentando a criação de 

identidades plásticas, fluidas e transitórias.  

Na sociedade pós-moderna, onde tudo é “capitalizável”, inclusive a natureza e a 

própria vida (PELBART, 2003), o “consumo verde” tende a ser um bom caminho para 

se pensar o papel das marcas sob a perspectiva ecosófica, já que, o “consumidor verde” 

parece emergir como uma identidade psicossocial, que, através de um processo de 

subjetivação operado nas redes do capital, se expressa sob um novo modo de ser, em 

que a ideia de consumir produtos verdes pode estar relacionada ao sentido de “ser 

ecologicamente correto” (TAVARES; IRVING, 2013). 

Destarte, a ideia central desta pesquisa é a de discutir, sob a luz do conceito das 

três ecologias (mental, social e ambiental), o processo de subjetivação operado pelas 

marcas no mundo pós-moderno através da publicidade, considerando o paradigma de 

um Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1990), em que, no contexto do 

consumo de “produtos ecológicos”, parece ser produzida a ideia de uma “subjetividade 

verde” (TAVARES; IRVING, 2009) como um modo de ser modelado pelo mercado 

(SIBILIA, 2002). Este movimento se estabelece de forma rizomática (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995) e a natureza parece ser significada como produto e vida, ao mesmo 

tempo (PELBART, 2003). 
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As pitas indicam que o conceito de sustentabilidade pode estar sendo 

ressignificando ao sabor do mercado (TAVARES, 2014), refletindo uma natureza cada 

vez mais produtilizada (PELBART, 2003), retratada na publicidade sob a lógica da 

criação de identidades psicossociais de consumo (PONTES; TAVARES, 2014a). O que 

se pretende é realizar uma análise que considere a relação das marcas com a 

exterioridade de forma integrada e rizomática, através da publicidade como estratégia de 

agenciamento, refletindo sobre uma produção de uma subjetividade (observada sob o 

prisma da “subjetividade verde”) que se estabelece no tempo em que a ordem mundial é 

a ordem do mercado (HARDT, NEGRI, 2001). 

Deste modo, ao observar as dimensões de consumo e marca a partir das 

reflexões propostas por Guattari (1990), considerando, para isso, as relações entre 

publicidade, identidade e natureza através do viés psicossocial, desvelando a 

subjetividade líquida, plástica, e mutável do consumidor que se apresenta como um 

modo de ser “ecologicamente correto”, no contexto de um consumo tido como “verde” 

(TAVARES, 2014), o debate central desta pesquisa levará em conta alguns 

questionamentos que deverão ser peremptórios para o desenvolvimento das reflexões 

propostas: 

� A partir de que prisma podem ser brevemente observadas as relações psíquicas, 

sociais e ambientais, que parecem ser permanentemente atravessadas pelas 

estratégias de um capitalismo desterritorializado, móvel, sem fronteiras, 

reconhecido como um Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1990), 

tendo como pano de fundo a Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001) e a 

Sociedade de Controle (DELEUZE, 1992)? 

 

� De que modo as relações entre sociedade e meio ambiente, vêm, neste contexto, 

sendo ressignificadas por intermédio do movimento marcário, que se estabelece 

ecosoficamente nas redes do mercado, dando origem a um consumo tido como 

“verde” sustentado pela criação de um modo de ser “ecologicamente correto” 

(TAVARES. IRVING, 2009) através da construção de identidades móveis, 

fragmentadas, produzidas ao sabor do mercado (ROLNIK, 1997; BAUMAN, 

2001)? 
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Neste cenário, o objetivo específico desta pesquisa está associado à investigação 

da utilização do apelo ecológico por parte das marcas no processo de construção de uma 

identidade fabricada nos meandros do capital, que se apresenta sob um modo de ser 

“ecologicamente correto”, atravessada pela mercantilização do conceito de 

sustentabilidade, que, ao sabor do mercado, ganha novos contornos e dimensões, 

transformando a natureza em um produto embalado para consumo. Sendo assim, o 

presente trabalho tenciona promover uma análise qualitativa do uso do apelo ecológico 

nas peças publicitárias da NATURA, como forma de compreender como este processo 

de subjetivação é operado nas redes do mercado brasileiro. O estudo se desenvolve com 

objetivo de identificar os elementos que apontam para a transformação da natureza em 

oportunidade de negócio (JÖHR, 1994), através da adoção de um marketing verde 

(OTTMAN, 1993) e seu papel no processo de subjetivação e agenciamento do desejo do 

consumidor, o que se estabelece no âmbito de uma Sociedade de Consumo (BAUMAN, 

1999), mais fluida e mutável, operada por um capitalismo conexionista (PELBART, 

2003) que parece atravessar a subjetividade humana, as relações sociais e a natureza. 

A justificativa para tal investigação reside na intenção de lançar um olhar 

crítico sobre o que parece ser uma apropriação mercantilista da problemática ambiental 

por parte do universo corporativo, no sentido de transformá-la em uma nova fonte de 

lucro, refletindo, a partir do olhar psicossocial, sobre a atuação marcária nas dimensões 

subjetiva, social e ambiental, sob a égide da expansão de um consumo verde 

(TAVARES; IRVING, 2009) que se apresenta como um ato consciente, em que a ideia 

de ser ecologicamente correto se relaciona à possibilidade de escolha individual e ao 

sentimento de pertencer e ser aceito coletivamente (BAUMAN, 2001). 

O estudo problematiza, deste modo, a ressignificação das relações entre 

indivíduo, sociedade e natureza, no sentido da produção desta “subjetividade verde” 

que, por intermédio das modelagens marcárias e da publicidade, se desenvolve a partir 

de um apelo ecológico utilizado com outros objetivos que não os essencialmente 

associados à preservação ambiental. Neste cenário, investiga-se a ideia de que a compra 

de produtos “ecológicos” se apresenta como mais uma faceta de uma sociedade que 

vive para consumir e na qual o papel político das marcas é o de incentivar uma 

compulsão excessiva pelo “ter”, cada vez mais e melhor (TAVARES, 2014). 
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A relevância deste debate se encontra no fato de que, diante de um cenário que 

aponta para a escassez dos recursos naturais não-renováveis, a temática ambiental tem 

se tornado, sobretudo a partir da Rio-92, um tema central na contemporaneidade, 

influenciando diversas esferas, inclusive a do consumo (TAVARES; IRVING, 2009). 

Desta forma, torna-se peremptória uma reflexão em relação à influência exercida pelo 

paradigma ambiental no campo do consumo na contemporaneidade, sob a perspectiva 

psicossocial, especialmente ao se considerar que o presente estudo se propõe a realizar 

um enquadramento teórico ainda pouco desenvolvido na esfera acadêmica brasileira. 

A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa de caráter exploratório, baseada 

nas pesquisas bibliográfica e documental. As pistas teóricas trilhadas são fornecidas por 

teóricos como Gilles Deleuze, Félix Guattari, Zygmunt Bauman e outros que 

consubstanciam os olhares apresentados, sobretudo através dos argumentos que se 

desenvolvem a partir dos conceitos de Sociedade de Consumo, Sociedade de Controle, 

Capitalismo Mundial Integrado e Ecosofia, levando em consideração a Modernidade 

Líquida como pano de fundo. A pesquisa documental realizada tem por base a produção 

publicitária da marca Natura, com recorte na produção áudio-visual da submarca Natura 

EKOS, no que se refere às peças disponibilizadas no canal da marca no Youtube, de 

2010 (ano da primeira postagem no canal) até 2015. As análises serão realizadas sob o 

enfoque qualitativo, considerando apenas o conteúdo verbal (falado, cantado ou escrito), 

a partir da técnica da análise de conteúdo, inspirada nos preceitos apresentados por 

Bardin (1977), os quais pressupõem a criação de categorias de análise. Neste sentido, as 

peças serão agrupadas em três categorias, criadas com base nos conceitos teóricos 

apresentados e desenvolvidos ao longo do presente estudo: “Produtilização da 

Natureza”; “Sustentabilidade Líquida” e “Identidade Urbano-Verde”.  

O resultado esperado é a construção de um olhar crítico que desvele os 

elementos associados à produção de subjetivação exercida pelas marcas no mundo pós-

moderno que, por intermédio da publicidade, parecem atravessar as instâncias psíquicas 

e sociais, em âmbito individual e coletivo, constituindo um modo de ser “verde” 

(TAVARES; IRVING, 2009), apropriando-se da temática ambiental, em voga no 

mundo contemporâneo, como uma estratégia de mercado. Neste sentido, o que se espera 

é contribuir com uma nova perspectiva, especialmente em um campo de investigação 
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ainda insipiente, refletindo sobre o que parece ser a reinvenção das relações entre 

indivíduo, sociedade e natureza sob a ordem do mercado mundial de consumo. 

O objeto do presente estudo associa-se à linha de pesquisa “Comunidades, 

Desenvolvimento, Meio Ambiente e Inclusão Social” do Programa EICOS do Instituto 

de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobretudo considerando os 

estudos psicossociais realizados pelo Professor Doutor Fred Tavares, principalmente 

nos campos de investigação relacionados ao consumo e à formação das identidades 

através de processos de subjetivação operados pelo capitalismo contemporâneo, sob a 

perspectiva pós-moderna, sobre quais ampara-se o arcabouço teórico desse estudo. 

O presente trabalho é constituído por 5 (cinco) capítulos, a saber: Capítulo I - O 

mundo que se vê: um retrato do consumo na era líquido-moderna, em que se 

aborda os fundamentos da Sociedade de Consumo (BAUMAN, 1999), sob a perspectiva 

da Modernidade Líquida (BAUMAN, 1999, 2001), com objetivo de apresentar um 

panorama da sociedade contemporânea em que se considera o consumo como elemento 

central na tecitura das relações sociais. Apresenta-se, pois, um consumo que se 

estabelece sob a perspectiva de um controle (DELEUZE, 1992) e que se desenvolve na 

dimensão de um desejo efêmero e fugaz, sob a ótica de um consumidor pós-moderno 

plenamente insatisfeito, que encontra no ato de consumir tanto a liberdade de escolha 

individual como um passaporte para o pertencimento social; Capítulo II - O 

paradigma ecosófico: o domínio do capital em múltiplas dimensões, capítulo em que 

se apresenta a perspectiva ecosófica proposta por Guattari (1990), na qual deve-se 

considerar os três registros ecológicos (mental, social e ambiental) como forma de 

compreender a relação do homem com a realidade que o produz e o atravessa, sobretudo 

considerando o domínio do capitalismo contemporâneo, o qual identifica-se por um 

Capitalismo Mundial Integrado, que se expandiu e se infiltrou nos estratos mais 

subjetivos, deslocando seu centro de atuação da produção para o consumo, assumindo 

uma forma mais imaterial, envolvendo, sob a forma de um “Capitalismo Rizomático” 

ou “Conexionista” (PELBART, 2003) diversas instâncias, como a social, a política, a 

cultural, etc. Evidencia-se neste ponto um capitalismo que se apresenta sob a forma de 

um império (HARDT; NEGRI, 2001), que oblitera os espaços, capitalizando até mesmo 

a natureza, que é transformada em uma oportunidade de negócios (JÖHR, 1994; 

TAVARES; IRVING, 2009); Capítulo III - Publicidade, subjetividade e natureza: 
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um olhar ecosófico e psicossocial, quando os conceitos apresentados nos capítulos 

anteriores confluem para que se possa compreender o surgimento de um “consumidor 

verde” (TAVARES; IRVING, 2009), apresentado a partir da noção um “modo de ser 

ecologicamente correto” que se constrói na publicidade, por intermédio das modelagens 

marcárias, que criam identidades psicossociais de consumo, sob a lógica de que para 

“ser” é preciso “ter”. Evidencia-se este consumidor como uma “subjetividade verde”, 

construída sob a ordem de uma “cultura capitalística”, que encontra no consumo verde a 

oportunidade de oferecer uma modalidade de consumo tida como “consciente”, em que 

se exerce a liberdade de escolha individual, aplaca-se a necessidade humana de 

pertencimento e aceitação (BAUMAN, 2001) e ainda preserva-se o meio ambiente; 

Capítulo IV -Metodologia da pesquisa, em que se discorre sobre os métodos 

utilizados na pesquisa bibliográfica e documental, evidenciando-se o recorte de campo e 

de objeto, os tipos de técnicas e ferramentas metodológicas utilizadas e, além disso, 

apresentando um  breve relato sobre o perfil e o posicionamento de mercado da empresa 

cujas peças publicitárias foram objeto de análise; e, por fim, o Capítulo V - Análise 

prática: Ecosofia em palavras – uma breve análise do texto dos vídeos publicitários 

de Natura EKOS veiculados no canal da marca no Youtube, capítulo no qual é 

realizada uma análise dos vídeos publicitários da submarca Natura EKOS, 

disponibilizados no canal da Natura no Youtube, de 2010 até 2015, com enfoque 

qualitativo, de acordo com os preceitos abordados no capítulo que discorre sobre a 

metodologia da pesquisa e com o objetivo de consubstanciar o olhar teórico 

desenvolvido no trabalho, constituindo-se em um rebatimento prático e contemporâneo 

em relação aos conceitos apresentados ao longo do estudo. 
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CAPÍTULO I 

O MUNDO QUE SE VÊ: UM RETRATO DO CONSUMO NA ERA LÍQUIDO-
MODERNA  
 

Para que seja possível alcançar os objetivos propostos por esta pesquisa, 

delineando os contornos do seu campo de investigação, é necessário que se lance um 

olhar sobre as relações sociais na contemporaneidade, através da noção de uma 

“Sociedade de Consumo” que se desenvolve no âmbito da Modernidade Líquida 

(BAUMAN, 1998, 1999, 2001, 2010), a partir da lógica de um “controle” (DELEUZE, 

1992). O objetivo é revelar as pistas que identificam o consumo como uma ferramenta 

de regulação social, localizando-o como um objeto complexo e multifacetado, uma vez 

que se estabelece como um dispositivo de controle social (DELEUZE, 1992) através de 

uma roupagem paradoxalmente libertária, elementos que se associam à nova forma de 

expressão do capital, tema se ser discutido em maior profundidade no capítulo 

subseqüente. Esta análise recorre a autores como Zygmunt Bauman, Gilles Deleuze e 

Félix Guattari, além de outros que dialogam com o tema investigado. 

1.1 O eterno recomeçar da Modernidade Líquida  

Diferentes autores têm estudado, a partir de diferentes recortes, o conjunto de 

transformações sociais pelas quais tem passado o mundo contemporâneo nas últimas 

décadas. Expressões como Sociedade Global (MEYROWITZ, 1999) revolução das 

tecnologias da informação (CASTELLS, 2000), pós-modernidade ou pós-modernismo 

(LYOTARD, 1979, JAMESON, 2000, BAUMAN, 1998, 2001, HARVEY, 1989, 

EAGLETON, 1998), modernidade tardia (GIDDENS, 1997), etc., são utilizadas para 

denominar o momento histórico atual, evidenciando a descontinuação, ou, tão somente, 

um avanço de estágio em relação ao período anterior. Nicolaci-da-Costa (2004) 

evidencia alguns dos conflitos oriundos desta profusão de termos e ideias: 

Para alguns, os avanços tecnológicos são determinantes do quadro de 
mudanças atual. Para outros, esse papel central é desempenhado por 
fatores econômicos. Para muitos, a mudança representa uma ruptura 
com o que veio antes; para outros tantos, essa mesma mudança é 
apenas um outro estágio da velha ordem (p.83). 

Ainda que por diferentes ângulos, os teóricos da pós-modernidade sustentam o 

esvaziamento de alguns dos elementos ou paradigmas que estavam associados à era 

anterior, sinalizando para as tendências de fragmentação e dispersão das instituições. 
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Neste sentido, as teorias universalistas, as noções de verdade e razão, de emancipação 

universal, as fronteiras, as distinções claras entre público e privado, a estabilidade das 

instituições, etc., têm sido abaladas por processos de mudanças sócio-políticas que 

conferem novos contornos ao mundo atual, como a globalização, a evolução 

tecnológica, as rupturas de fronteiras e barreiras, as fusões e fragmentações, o 

imediatismo, a descentralização do poder, o consumo (NICOLACI-DA-COSTA, 2004).  

Eagleton (1998) apresenta, de forma elucidativa, alguns aspectos quanto à 

distinção entre os dois momentos históricos:  

Pós-modernidade é uma linha de pensamento que questiona as noções 
clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, a ideia de 
progresso ou emancipação universal, os sistemas únicos, as grandes 
narrativas ou os fundamentos definitivos de explicação. (...) vê o 
mundo como contingente, gratuito, diverso, instável, imprevisível, um 
conjunto de culturas ou interpretações desunificadas gerando um certo 
grau de ceticismo em relação à objetividade da verdade, da história e 
das normas, em relação às idiossincrasias e à coerência de identidades 
(p.7). 

Em uma leitura metafórica, Bauman (2001) interpreta essas transformações 

como o derretimento da solidez (modernidade sólida) e a consequente liquefação das 

instituições. Estas, de acordo com o autor, ainda se revelam no mundo contemporâneo, 

porém em constante transformação, movendo-se com mais agilidade e leveza, diferente 

da era anterior, quando eram pesadas (ou sólidas). É no âmbito desta “fluidez” que o 

autor concede à pós-modernidade, portanto, a chancela de “Modernidade Líquida” 

(2001). A origem da solidez apontada por Bauman é associada por Rouanet (2003) aos 

ideais iluministas do Século XVIII, o último século da idade moderna. Para o autor, a 

modernidade pode ser compreendida como um projeto civilizatório em que os ideais do 

Iluminismo predominaram como referenciais para a sociedade, principalmente a 

universalidade, a individualização e a autonomia intelectual, política e econômica. 

As concepções universalistas da era moderna, no entanto, cederam lugar a um 

tempo de incertezas e olhares fragmentados. Com o objetivo de compreender a 

representação figurativa utilizada por Bauman quanto ao derretimento destes elementos 

referenciais (processo de liquefação), seria elucidativo observar que os compostos em 

estado líquido não guardam forma estável ou se fixam em espaços determinados, 

moldando-se ao recipiente que ora os contém (ou tenta contê-los) e contornando 
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obstáculos com grande facilidade. Os fluidos simplesmente correm, transbordam e 

inundam.  

[...] os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma 
com facilidade. [...]os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e 
estão constantemente prontos[...] assim, para eles, o que conta é o 
tempo, mais do que o espaço que lhes toca ocupar; espaço que, afinal, 
preenchem apenas ‘por um momento’. Em certo sentido os sólidos 
suprimem o tempo; para os líquidos, ao contrário, o tempo é o que 
importa (BAUMAN, 2001 p.8). 

A metáfora utilizada por Bauman compreende, ainda, que, protegidos pelas altas 

temperaturas, ou seja, pelo modo transitório e efêmero a partir do qual as relações 

sociais tem se estabelecido na pós-modernidade, o que, na visão do autor, se relaciona 

fundamentalmente a um certo impulso consumista, os líquidos são deliberadamente 

impedidos de se solidificarem, uma vez que:  

A temperatura elevada — ou seja, o impulso de transgredir, de 
substituir, de acelerar a circulação de mercadorias rentáveis — não dá 
ao fluxo uma oportunidade de abrandar, nem o tempo necessário para 
condensar e solidificar-se em formas estáveis, com uma maior 
expectativa de vida (BAUMAN, 2011, p.1) 

A sociedade atual parece viver um mundo sem origem ou destino, passado ou 

futuro, onde se enfatiza a importância de conquistas de caráter transitório, efêmero e 

fugaz, e não a procura dos meios para os fins. Kumar (1997) consubstancia o 

pensamento de Bauman, abordando o tema da seguinte maneira: 

Temos aqui o mundo pós-moderno: um mundo de presente eterno, 
sem origem ou destino, passado ou futuro; um mundo no qual é 
impossível achar um centro ou qualquer ponto ou perspectiva do qual 
seja possível olhá-lo firmemente e considerá-lo como um todo; um 
mundo em que tudo que se apresenta é temporário, mutável ou tem o 
caráter de formas locais de conhecimento e experiência. Aqui não há 
estruturas profundas, nenhuma causa secreta ou final; tudo é (ou não 
é) o que parece na superfície. (p.152) 

O caráter efêmero e descentralizado da pós-modernidade apontado por Kumar e 

também evidenciado por Bauman (2001) é desenvolvido por Giddens (1997) sob a 

concepção de “dinamismo”, quando cita, em particular, o ritmo e o alcance das 

mudanças. Para o autor, o dinamismo se tornou uma das principais características da 

“modernidade tardia”, no sentido de que se introduz nas práticas sociais, conferindo à 

sociedade moderna um ritmo, amplitude e profundidade de mudanças que afetam as 
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relações sociais: "à medida em que áreas diferentes do globo são opostas em 

interconexão umas com as outras, ondas de transformação social atingem virtualmente 

toda a superfície da terra" – e a natureza das instituições modernas (GIDDENS, 1997, p. 

6). 

Neste cenário, observa-se a era líquido-moderna como um período de 

indefinições e transitoriedades. Deleuze e Guattari (1997), à semelhança de Bauman, 

utilizam elementos imagéticos para evidenciar os aspectos decorrentes da transição da 

modernidade para a pós-modernidade. Os autores fazem uma comparação entre o 

“espaço estriado”, característico da era moderna, e o “espaço liso”, traço que seria 

predominante no mundo contemporâneo. O espaço estriado é apresentado como um 

tecido bem demarcado e sedentário (ou “sólido” e “pesado”, na visão de Bauman) e o 

espaço liso é descrito à semelhança do feltro, que não possui demarcações e é nômade 

(como a “fluidez” de Bauman). Deleuze e Guattari indicam, no entanto, que esses dois 

espaços podem interpenetrar-se e transformar-se um no outro, o que naturalmente os 

implica na concepção de coexistência. 

Para Meyrowitz (1999), que utiliza a ideia de “membrana” para se referir às 

fronteiras e contornos dos dois períodos históricos, há que se evidenciar a progressiva 

permeabilidade das membranas que envolvem o mundo atual: 

Uma característica central da nossa era global é uma crescente 
permeabilidade da maior parte das fronteiras físicas, sociais, políticas, 
culturais e econômicas. Isto é, a maior parte das membranas naturais 
ou produzidas pelos homens estão se tornando porosas, às vezes tão 
porosas a ponto de desaparecer funcionalmente (p. 45).  

A metáfora utilizada pelo autor, que sugere a transição das membranas 

impermeáveis às porosas, ilustra o processo por intermédio do qual os elementos e 

instituições da modernidade se liquefazem, se fundem e se interpenetram, apontando 

para o surgimento dos tempos pós-modernos, ou seja, colocando em evidência a 

dinâmica que transforma o aparentemente sólido e estático mundo moderno no fluido e 

instável período pós-moderno. Eagleton (1998), corrobora esse raciocínio ao vincular o 

período pós-moderno a uma linha de pensamento que contraria as normas do 

Iluminismo e as noções de verdade, razão e identidade, até então sólidas e, 

parafraseando Meyrowitz (1999), “impermeáveis”.  
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Ernest Laclau (apud HALL, 2000) emprega o conceito de "deslocamento" para 

definir o que parece ser a dissolução de uma referência centralizadora, que pudesse 

definir o mundo como um todo (KUMAR, 1997; GIDDENS, 1997). Uma estrutura 

deslocada é aquela cujo centro é desarticulado, não em substituição por outro, mas por 

uma pluralidade de centros de poder. A sociedade não consiste em um todo unificado e 

bem delimitado, uma totalidade, produzindo-se através de mudanças evolucionárias e a 

partir de si mesma, como o desenvolvimento de uma flor a partir de seu bulbo. Ela está 

constantemente sendo "descentrada" ou deslocada por forças de si mesma. As 

sociedades da modernidade tardia são caracterizadas pela "diferença"; elas são 

atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma 

variedade de diferentes "posições de sujeito" – isto é, identidades – para os indivíduos 

(LACLAU, apud HALL, 2000). 

Esta fragmentação proporciona a separação, a desconexão, o apartamento dos 

antigos referenciais, garantindo ao sujeito pós-moderno a liberdade de suas próprias 

escolhas (TAVARES; IRVING, 2009). Importante observar, no entanto, que o conceito 

da libertação está, no âmbito da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2010), associado ao 

consumo, que é visto por Bauman (op.cit) como um passaporte para a conquista desta 

liberdade. Assim, desconectados dos grilhões atados às modelagens sociais rígidas e 

bem definidas da era anterior, os indivíduos estão, no interior de uma sociedade 

regulada pelo consumo, “condenados” a serem livres, assumindo a identidade (ou as 

identidades) que ora lhes parece mais interessante. 

Jameson (2000) relaciona este desprendimento do mundo pós-moderno a um 

estágio avançado do capitalismo, cujo funcionamento é permeado por uma lógica que se 

estabelece culturalmente, intimamente conectada ao consumo. Para o autor, constitui-se 

o mundo contemporâneo em uma nova espécie de sociedade, com novos hábitos de 

consumo, em um tempo onde vive-se um constante presente que é arrebatadoramente 

mutante (KUMAR, 1997; JAMESON, 2000). Evidencia-se, portanto, um tempo que se 

fragmenta em uma série de presentes perpétuos, associado à ideia de uma sociedade que 

encontra no consumo a possibilidade de “ser” sem se fixar, metamorfoseando-se a todo 

o momento. 

Neste sentido, o que paira no ar é um sentimento incessante de incompletude. Os 

indivíduos tendem ao recomeço constante, na lógica de uma liberdade fugaz, sempre em 
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busca de algo que não será atingido. A perspectiva pós-modernista em Bauman (1999) 

pode ser entendida como um eterno recomeçar: 

Para abrir caminho na mata densa, escura, espalhada e 
desregulamentada da competitividade global e chegar à ribalta da 
atenção pública, os bens, serviços e sinais devem despertar desejo e, 
para isso, devem seduzir os possíveis consumidores e afastar seus 
competidores. Mas, assim que o conseguirem, devem abrir espaço 
rapidamente para outros desejos, do contrário a caça global de lucros e 
mais lucros (rebatizada de crescimento econômico) irá parar. 
(BAUMAN, 1999, p. 86) 

Os indivíduos estão, mais que nunca, atados ao desejo (e a obrigação) de 

consumir, como forma de buscar uma completude inatingível (BAUMAN, 1999). Neste 

sentido, a liberdade do sujeito é a de se encaixar nos “nichos pré-fabricados da nova 

ordem” (BAUMAN, 2001, p.13), mantendo-se, de certa forma, vinculados a um modelo 

a ser seguido, o que parece localizar esta libertação na esfera do “pseudo”. Há, neste 

contexto, que é o contexto do consumo e dos estilos de vida fabricados por ele, uma 

busca sem fim de quereres fluidos e voláteis (BAUMAN, 2001). Esclarece-se, neste 

ponto, que esses novos padrões não são mais “dados” e nem mesmo “auto-evidentes”, 

eles são muitos, distintos, e, por vezes, chocam-se entre si. 

Em um tempo de eterno recomeço, indefinições, incertezas, rupturas, dissolução 

de barreiras, globalização, enfraquecimento das instituições e referenciais sociais, 

(MEYROWITZ, 1999; KUMAR, 1997; HARVEY, 1989; BAUMAN, 2001) o consumo 

passa a ser observado, por muitos autores, como um importante elemento na 

constituição da tecitura social. Na perspectiva de Bauman (1999, 2001), a sociedade 

contemporânea é observada, através do paradigma de Modernidade Líquida, como uma 

“Sociedade de Consumo” e, portanto, o consumo preenche uma função que se 

estabelece para além daquela de satisfação de necessidades materiais e de reprodução 

social, como uma forma de inserção social (BARBOSA, 2004.).  

1.2 Conquistando e descartando na Sociedade de Consumo 

Marcada por uma série de mudanças, a sociedade contemporânea passou a 

interpretar o mundo e, consequentemente o consumo, de uma nova maneira. As 

transformações associadas à modernidade representaram não só o rompimento com as 

estruturas sociais precedentes, mas a inauguração de um processo ininterrupto e 

interminável de rupturas e fragmentações em seu interior (HARVEY, 1989). Os tempos 
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modernos são marcados pelo fim dos padrões, das certezas e da ancoragem em 

instituições sociais estáveis. É chegado o tempo das indefinições e das incertezas. 

Para Bauman (BAUMAN, 1999, 2001), a sociedade contemporânea é também a 

sociedade pós-moderna do consumo. Sendo assim, para que se lance um olhar sobre a 

constituição societal é necessário que se estabeleçam as bases para se pensar o consumo 

como elemento central no processo de tecitura das relações sociais. Neste sentido, além 

da perspectiva de Zygmunt Bauman, o tema também será desenvolvido através dos 

olhares de autores como Jean Baudrillard (1995), Lívia Barbosa (2004), Mike 

Featherstone (1990) e Gilles Lipovetsky (1989), que discutem o consumo a partir de sua 

dimensão social e observam que a sociedade pós-moderna é, fundamentalmente, uma 

“Sociedade de Consumo”. 

Importante notar que a definição de uma Sociedade de Consumo invoca 

diferentes áreas científicas, evidenciando a multiplicidade de abordagens que variam 

desde aspectos econômicos até os sociais (BARBOSA, 2004). Contudo, para Barbosa 

(2004), quando se opta por utilizar o termo Sociedade de Consumo, enfatiza-se a sua 

dimensão social. O recorte da presente discussão levará em conta, neste sentido, o 

consumo através do olhar psicossocial, considerando suas relações estreitas com a 

produção da ordem social e a constituição subjetiva do indivíduo, que parece ser 

moldada nas redes do mercado de consumo mundial. Neste cenário, Barbosa (2004) 

localiza o consumo como elemento cultural intrínseco à sociedade contemporânea: 

[...] é a cultura da sociedade pós-moderna [...] ele inclui a relação 
íntima e quase causal entre consumo, estilo de vida reprodução social 
e identidade, a autonomia da esfera cultural, a estetização e 
comoditização da realidade, o signo como mercadoria e um conjunto 
de atributos negativos atribuídos ao consumo tais como: perda de 
autenticidade das relações sociais, materialismo e superficialidade, 
entre outros (BARBOSA, 2004, p.8). 

As relações de consumo organizam a vida social porque se constituem como 

importante forma de interação entre o indivíduo e a sociedade: o que comer, o que 

vestir, quais objetos comprar e quais repudiar são comportamentos definidos pelos 

modos socialmente estruturados de uso dos bens de consumo para demarcar relações 

sociais. Nesse sentido, Grant McCracken (2003) define o consumo como “o processo 

pelo qual os bens e os serviços de consumo são criados, comprados e usados” (p. 21). O 
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consumo se delineia, portanto, como um processo sociocultural, ou seja, um elemento 

criador de vínculos e valores entre indivíduos e sociedade. 

Como aporte histórico, Bauman (1999) retorna à era moderna e inicialmente 

observa o gradual deslocamento de uma sociedade até então em sua fase fundadora ou 

industrial, a qual denominou “sociedade de produtores”, para uma “sociedade de 

consumidores”, instável e fluida, definida sobretudo pelo consumo, onde o espaço 

social pode ser pensado como sendo o próprio mercado. A noção de “durabilidade”, 

antes sinônimo de exaltação, perde consideravelmente seu valor. Em tempos de 

Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), o poder de sedução dos bens duráveis é 

suplantado pela necessidade do novo – o que importa não é mais a perenidade do 

objeto, suas dimensões ou estrutura física, mas a garantia de que ele poderá ser 

descartado a qualquer hora e substituído rapidamente por outro, cuja promessa de prazer 

e satisfação pulsará ainda mais pujante.  

Assim, na medida em que as certezas, hábitos e antigos padrões deixam de se 

estabelecer como elementos permanentes ou inquestionáveis (HARVEY, 1989), 

também os bens de consumo nesta nova configuração societal não são mais feitos para 

durar (BAUMAN, 1999). Na lógica da “descartabilidade”, o consumidor 

contemporâneo deseja experimentar novas sensações e substituí-las por outras, 

aparentemente ainda mais prazerosas, e a todo o momento (TAVARES; PONTES et al, 

2015). O hábito de consumir passa a ser entendido não apenas como um direito ou um 

prazer, mas também como um dever do indivíduo, que tanto mais adaptado aos novos 

tempos se estabelece, quanto mais facilmente abandona o obsoleto com 

desprendimento:  

No mundo volátil da modernidade líquida, no qual é difícil uma forma 
manter sua estrutura pelo tempo necessário para garantir a confiança e 
se coagular numa credibilidade de longo prazo (não há como saber se 
e quando o fará, e, de todo modo, é pouco provável que o faça), andar 
é melhor que ficar sentado, correr é melhor que andar, e surfar é ainda 
melhor que correr. Melhor surfista é o que desliza com leveza e 
agilidade, que não é muito exigente quanto às ondas que virão e que 
está sempre pronto a abandonar as antigas preferências (BAUMAN, 
2010, p. 45). 

Na Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), os consumidores estão expostos 

continuamente a novas tentações, excitados e também em estado de perpétua 
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insatisfação, em um eterno recomeçar – o ato de consumir é visto como um 

compromisso, como uma compulsão ou uma obsessão. A vida passa a ser orientada pelo 

consumo e para ele, na lógica de que para “ser” é preciso “ter”, refletindo a 

instabilidade dos processos e das relações entre os indivíduos, em diversos campos de 

sua vida (SENNETT, 2003). Esta necessidade de “possuir”, no entanto, é por vezes 

contraditória e paradoxal, uma vez que o consumismo contemporâneo não busca a 

satisfação das necessidades (sólidas, inflexíveis e finitas), mas se volta para os desejos: 

muito mais voláteis, fluídos, efêmeros e infinitos (TAVARES; IRVING, 2009).  

Neste ponto, é importante ressaltar que um relevante aspecto de reflexão sobre 

sociedade de consumo para Bauman é o desejo. Taylor e Saarinen (apud BAUMAN, 

1999) resumem: “(...) o desejo não deseja satisfação. Ao contrário, o desejo deseja o 

desejo” (p.91). Para o indivíduo contemporâneo, a perspectiva da dissipação do desejo, 

a impossibilidade de ressuscitá-lo, ou habitar um mundo sem nada desejável configura-

se, no tempo líquido-moderno, como um pesadelo. 

O entendimento deste olhar está baseado na lógica pós-moderna de um 

“capitalismo leve e fluido”, que enreda o desejo de consumidores ávidos para serem 

seduzidos (BAUMAN apud TAVARES; IRVING, 2009). Enquanto a modernidade 

opera no “capitalismo pesado” do fordismo como “[...] autoconsciência da sociedade 

moderna em sua fase ‘pesada’, ‘volumosa’, ou ‘imóvel’ e ‘enraizada’, ‘sólida’” 

(BAUMAN apud TAVARES; IRVING, 2009, p.69), a pós-modernidade se associa a 

um capitalismo desterritorializado, móvel, sem fronteiras, identificado como um 

Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1990). 

A fluidez proporcionada por esta nova configuração capitalista, que se associa 

também à liquefação ou fusão das fronteiras físicas, sociais, políticas, culturais e 

econômicas no contexto da globalização (MEYROWITZ 1999), está, para Featherstone 

(1990), associada ao estabelecimento da cultura de consumo, já que “o mundo das 

mercadorias e seus princípios de estruturação são centrais para a compreensão da 

sociedade contemporânea” (p.127). O autor propõe que as inovações técnicas, as novas 

formas de profusão de informações e difusão e proliferação das imagens, levaram a uma 

profusão de mercadorias que possibilitaram ao indivíduo o exercício da individualidade 

e da liberdade de escolha. Ressalta-se, todavia, que esta liberdade de escolha está, no 

contexto da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), relacionada à perspectiva de uma 
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roupagem libertária, isto é, de um indivíduo que parece estar “condenado” à liberdade 

de consumir, para assim existir, ser aceito e pertencer (TAVARES; IRVING, 2013). 

As noções de liberdade de escolha individual e de pertencimento, elementos-

chave no entendimento da dinâmica de uma sociedade orientada para (e pelo) consumo, 

apontam novamente para o ato de consumir como uma ação que interfere no processo 

de produção e reprodução do ordenamento social (TAVARES; PONTES et al, 2015). 

Douglas e Isherwood (2006) problematizam: 

Se vem sendo dito que a função essencial da linguagem é sua 
capacidade para a poesia, assumiremos que a função essencial do 
consumo é sua capacidade para dar sentido. Duvidemos da ideia da 
irracionalidade do consumidor. Duvidemos de que as mercadorias 
servem para comer, vestir-se e se proteger. Duvidemos de sua 
utilidade e tentemos colocar em troca a ideia de que as mercadorias 
servem para pensar. Aprendamos a tratá-las como meio não verbal da 
faculdade criativa do gênero humano (DOUGLAS; ISHERWOOD, 
2006, p.108). 

Da visão de Douglas e Isherwood não podemos deixar de reter a ideia de que o 

consumo nos possibilita pensar a maneira como os indivíduos se constituem 

subjetivamente e buscam tecer suas relações sociais, comunicando-se, sob a lógica deste 

“meio não verbal”, através dos bens de consumo no sentido daquilo que eles 

representam socialmente. Os produtos são criados sob a égide da imagem da 

singularidade, do novo e o consumo passa a publicitarizar e a politilizar a própria 

construção social do mercado, que consiste na transformação do indivíduo em 

consumidor. (LAZZARATO; NEGRI, apud TAVARES; IRVING, 2009). 

No âmbito da pós-modernidade a vida é organizada em torno do consumo e 

orientada pela sedução, por um desejo sempre crescente e quereres voláteis (BAUMAN, 

1999). Consumir torna-se, portanto, uma compulsão, um vício, uma obsessão e observa-

se que o “querer” é a libertação do princípio do prazer, como força motivadora do 

consumo. Neste sentido, o fluxo contínuo e incessante das marcas corporativas tende a 

ser um bom caminho para se pensar o desejo. Como dispositivos de controle social, elas 

estão na percepção do consumidor, produzindo, continuamente, as subjetividades como 

identidades psicossociais de consumo (PONTES; TAVARES, 2015a). Por intermédio 

da publicidade, parecem emprestar ao consumo sua capacidade de “dar sentido”, como 

apontam Douglas e Isherwood (1990).  
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Dialogando com as ideias de Bauman, Lipovetsky (1989) interpreta o consumo 

sob o olhar volátil da moda e afirma que sua legitimação e democratização ligam-se à 

elevação do nível de vida, à cultura do bem-estar, do lazer e da felicidade imediata. A 

moda torna-se uma exigência de massa, em uma sociedade que sacraliza a mudança, o 

prazer e as novidades. Para o autor, o consumidor vive na busca de um desejo, pronto 

para viver novas sensações, à busca de prazer, mergulhado na incerteza e na 

insegurança. Assim, em se tratando de uma subjetividade móvel, esta tem no desejo de 

consumir a perpetuação da sua volatilidade e o consumo das marcas comerciais como 

álibi dessa natureza transformacional, efêmera, que representa e inscreve o sujeito na 

sociedade do consumo. 

Neste cenário, Canclini (1999) complementa os conceitos de Bauman e 

Lipovetsky localizando o consumo como forma de ordenação político-social, na medida 

em que se estabelece a partir de um processo em que os desejos são transformados em 

demandas e em atos socialmente regulados. É neste contexto de “politização” do 

consumo, tanto em âmbito individual quanto coletivo, que o cidadão se torna 

consumidor e a cidadania significa portar a identidade de consumidor. Para o autor, “é 

neste jogo entre desejos e estruturas que as mercadorias e o consumo servem também 

para ordenar politicamente cada sociedade” (CANCLINI, 1999, p. 83).  

 Bauman (1998) consubstancia este olhar quando aponta para o fortalecimento da 

esfera privada em detrimento do poder público. Para o autor, o Estado-Nação (enquanto 

ator social) é fragilizado politicamente e os conglomerados financeiros passam a influir 

e a controlar o mercado. Eles desfrutam de grande liberdade para executar manobras 

econômicas que localizam o Estado, muitas vezes, em posição de mero espectador, 

subjugado e com diminuto poder de reação. Este movimento é, muitas vezes, 

ocasionado através do movimento de privatização, já que o enfraquecimento do Estado 

aumenta à medida que as resoluções são delegadas ao mundo corporativo, uma vez que 

se transfere “a tomada de decisões da arena pública para instituições não sujeitas ao 

controle público: reis e príncipes, castas religiosas, juntas militares, ditaduras de partido 

e grandes empresas modernas” (CHOMSKY, 2002, p. 144).  

Destarte, a passagem da “modernidade sólida” para a “modernidade líquida” 

reforça um poder de Estado-Nação para as corporações, na direção de uma regulação 

pelo mercado (HARDT; NEGRI, 2001), em que as relações sócio-políticas são, em 
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âmbito global, regidas pelo consumo. O ato de consumir é definido, novamente, menos 

como um direito ou um prazer e mais como um “dever” do cidadão, sob o olhar de uma 

“politização” do consumo (CANCLINI, 1999). 

É neste contexto que, no âmbito da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), o 

consumo tende a se transformar em uma importante forma de regulação social e as 

relações passam a se constituir e a se organizar sob a lógica da economia mundial. Em 

um processo que transforma os desejos em atos socialmente regulados, que se apresenta 

sob a forma do consumo, ser cidadão significa, antes de qualquer coisa, ser consumidor 

(CANCLINI, 1999). Ao retomar a transição entre a “sociedade dos produtores” para a 

“sociedade de consumidores”, pontuada por Bauman (1999), é possível apontar para um 

novo “cidadão-consumidor”, moldado pelo consumo, como o ponto de chegada (e 

também de partida) desta trajetória, a partir de uma nova configuração do ordenamento 

político-social, regulado pelo mercado e pelo capital.  

Na medida em que a ordem mundial passa a ser a ordem do mercado (HARDT; 

NEGRI, 2001) e o ato de consumir se estabelece mais como um compromisso moral do 

que como uma concessão, o consumo se transforma no meio pelo qual os indivíduos se 

controlam mutuamente, sem, todavia, poderem afirmar-se confinados ou dominados. A 

liberdade proporcionada pelo consumo parece ser apenas uma ilusão criada como 

possibilidade de fuga, que não ousa exceder os limites determinados pelo mercado: 

O indivíduo precisa ter para existir, na lógica de que para “ser” é 
preciso “ter”, ainda que essa existência seja legitimada pelas múltiplas 
possibilidades de modos de ser ofertadas pelo mercado, por 
intermédio da publicidade. (PONTES; TAVARES, 2015a, p.9). 

Deleuze (1992) localiza essa noção de pseudo-liberdade do mundo 

contemporâneo a partir do conceito de endividamento. Para o autor, em contrapartida às 

formas de dominação evidenciadas em outros tempos históricos, os indivíduos passaram 

a ser controlados a partir de movimentos muito mais sutis, quase imperceptíveis ao 

olhar descompromissado. O autor observa que os mecanismos de vigilância foram 

aprimorados e passaram de um caráter institucional para o de uma vigilância geral, onde 

todos controlam todos, e destaca o consumo como um importante dispositivo nesta nova 

configuração. 
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1.3 Do confinamento da Disciplina à liberdade forjada do Controle 

Para aprofundar as reflexões sobre a relação dos indivíduos com o consumo na 

contemporaneidade, é importante que se parta de um olhar sobre a formação da 

sociedade com base na noção de transição do modelo de Sociedade Disciplinar 

(FOUCAULT, 1987), predominante entre os séculos XVIII e XX, para o conceito de 

Sociedade de Controle, abordado por Deleuze (1992), como tentativa de compreender 

os moldes da sociedade contemporânea.  

Segundo Deleuze (1992), as técnicas de poder associadas à coerção da disciplina 

e os meios de confinamento como a prisão, o hospital, a fábrica, a escola e até mesmo a 

família, foram lançados a uma crise generalizada. No âmbito da Modernidade Líquida, 

em que a sociedade se estabelece como uma sociedade de consumo (BAUMAN, 1999, 

2001), novas formas de controle surgem em substituição à lógica disciplinar, se 

configurando em importantes pilares na sustentação da nova maneira de viver e agir 

socialmente. 

Com a transição da disciplina para o controle, Deleuze (1992) destaca, portanto, 

o fim das instituições de confinamento (disciplinar), e o aparecimento de novos 

dispositivos de controle, associados, sobretudo, às condições que permitiram ao capital 

se expandir e se desterritorializar. Se na disciplina o capitalismo era dirigido para a 

produção – a sociedade moderna em sua fase “pesada” e “sólida” (BAUMAN, 1999), 

no controle é para o consumo, se apresentando de forma muito mais leve e imaterial, 

como um Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1990). A partir de um novo 

modelo em que todos vigiam todos, este controle passa, portanto, a ser contínuo, 

simultâneo e descentralizado: 

Pois uma vez que se passa a requerer mobilidade e criatividade, ao 
contrário de automatismo local e repetição serial, o problema do 
controle vem à tona: ‘..como controlar o incontrolável, a criatividade, 
a autonomia e a iniciativa alheias, senão fazendo com que as equipes 
auto-organizadas se controlem a si mesmas?’ (PELBART, 2003, p.98)  

Em relação a este olhar, Hardt (2000) relembra que Deleuze “[...] diz que a 

sociedade em que vivemos hoje é a sociedade de controle, termo que toma emprestado 

do mundo paranoico de William Burroughs” (p. 357) e, destaca a constatação de 

Deleuze sobre a crise, de forma generalizada, das instituições que constituíam a 

sociedade disciplinar, fazendo com que o espaço estriado das instituições disciplinares 
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ceda lugar ao espaço liso da sociedade de controle. Neste sentido, enquanto a sociedade 

disciplinar forjava moldagens fixas e distintas, a sociedade de controle, por sua vez, se 

constitui através de redes flexíveis, moduláveis e híbridas. 

Deleuze (1992) nos apresenta um exemplo elucidativo sobre a dinâmica do 

controle exercido no mundo pós-moderno. No mundo contemporâneo, a escola, antigo 

espaço de confinamento disciplinar, apresenta-se cada vez menos fechada e dissociada 

da esfera profissional, outra dimensão de confinamento disciplinar. Ambos começam a 

relacionar-se exercendo um controle contínuo sobre o operário-aluno ou executivo-

universitário e, cada vez mais, pouco se diferencia o tempo dedicado ao estudo do 

tempo dedicado ao trabalho. Assim, o indivíduo está sempre estudando, trabalhando e 

sendo avaliado e modulado em seu desempenho. Aponta-se, pois, para o 

enfraquecimento das barreiras ou sistemas fechados. Tudo coexiste no campo de uma 

mesma modulação. Assim é exercido o controle em tempos de Modernidade Líquida 

(BAUMAN, 2001): de variadas formas e em diferentes direções, sob a lógica de um 

enredamento (PONTES; TAVARES; 2014a). 

Vale apontar que toda digressão realizada no sentido de compreender a 

efetividade do domínio de uma configuração social em comparação a outra, deve se 

feita com cautela: 

 

Não se deve perguntar qual é o regime mais duro, ou o mais tolerável, 
pois é em cada um deles que se enfrentam as liberações e as sujeições. 
Por exemplo, na crise do hospital como meio de confinamento, a 
setorização, os hospitais-dia, o atendimento a domicílio, puderam 
marcar o início de novas liberdades, mas também passaram a integrar 
mecanismos de controle que rivalizavam com os mais duros 
confinamentos. Não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas 
(DELEUZE, 1992, p.220) 

Para Hardt (in ALLIEZ, 2000) entender a Sociedade de Controle é pensá-la a 

partir do conceito de Biopoder1, que se constitui como a nova ordem mundial. Esta 

forma de poder tem por objetivo a natureza humana e é constituída nas entranhas do 

capital, das instituições transnacionais e do mercado de consumo global. Para Foucault 

                                                 
1Biopoder é um termo criado originalmente por Foucault para se referir à regulação exercida pelos 
estados modernos por meio do que seriam técnicas de controle. O império do Biopoder se estabelece, 
pois, sobre uma instrumentalidade que se encarrega não da morte (como nos estados soberanos), mas que 
se ocupa de conhecer, organizar e controlar a vida. Dessa maneira, a “velha potência da morte em que se 
simbolizava o poder soberano” será agora recoberta pela “administração dos corpos [poder disciplinar] e 
pela gestão calculista da vida [biopoder]” (FOUCAULT, 1988, p. 152). 
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(apud HARDT; NEGRI, 2001, p.43), “A vida agora se tornou objeto de poder”. Pelbart 

(2003) esclarece: 

É nesse sentido que a vida tornou-se um objeto de poder, não só na 
medida em que o poder tenta se encarregar da vida na sua totalidade, 
penetrando-a de cabo a rabo e em todas as suas esferas, desde a sua 
dimensão cognitiva, psíquica, física, biológica, até a genética, mas, 
sobretudo, quando esse procedimento é reformado por cada um de 
seus membros. O que está em jogo nesse regime de poder, de qualquer 
modo, é a produção e a reprodução da vida nela mesma (PELBART, 
op.cit., p.82). 

Na Sociedade de Controle, o mercado mundial opera segundo a lógica de um 

capitalismo desterritorializado, como descreve Hardt (apud TAVARES; IRVING, 

2009): 

Com a Sociedade de Controle, chegamos finalmente a esse ponto, o 
ponto de chegada do capitalismo. Como o mercado mundial, ela é 
uma forma que não tem fora, fronteira, ou então possui limites fluídos 
e móveis. Para retomar o título de minha exposição, a Sociedade de 
Controle já é, de modo imediato, uma Sociedade Mundial de Controle 
(HARDT apud TAVARES; IRVING, 2009, p.74).  

Observa-se, portanto, que a vida é objeto de poder não apenas no sentido do 

domínio vertical, quando se subentende a tentativa de transpassar todas as suas esferas, 

mas sobretudo quando este domínio se desenvolve sinopticamente (BAUMAN, 1999) 

através de um controle que é revalidado por todos, como uma nova tecnologia de poder 

(DELEUZE, 1992). Sobre o tema, o que Pelbart (2003) esclarece é que o controle 

exercido pela nova ordem mundial – a ordem do consumo global – se desenvolve em 

uma sociedade na qual a vida passa a ser objeto de poder, sendo produzida e 

reproduzida nela mesma, em um movimento coletivo: 

Assim, a sociedade contemporânea se constrói através de uma 
moldagem auto-deformante, em mudança permanente, cujas malhas, 
processos, vetores e redes estão em contínua transformação e 
desconstrução. Tudo e todos estão se produzindo e se controlando 
(TAVARES; IRVING, 2009, p.75). 

Neste sentido, a modelagem subjetiva se desenvolve, sob a ordem mundial de 

consumo, tanto através das empresas transnacionais, quanto no que se refere aos 

movimentos micropolíticos, assim como apontam Guattari e Rolnik (2000) quando 

evidenciam a existência do plano molar (macropolítica) e do plano molecular 

(micropolítica). O primeiro conceito se relaciona ao que poderia ser denominado 
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realidade constituída, ou seja, local subjugado preferencialmente pelas instituições 

reprodutoras das relações sociais dominantes. O segundo refere-se à realidade em vias 

de se constituir (territorialização) e, da mesma forma, em vias de se desfazer 

(desterritorializar), lugar de produção onde os fluxos de desejo e de subjetivação se 

relacionam através de inúmeras e múltiplas conexões:  

Os mesmos elementos existentes nos f1uxos, nos estratos, nos 
agenciamentos, podem organizar-se segundo urn modelo molar ou 
segundo um modelo molecular. A ordem molar corresponde às 
estratificações que delimitam objetos, sujeitos, representações e seus 
sistemas de referência. A ordem molecular, ao contrário, é a dos 
f1uxos, dos devires, das transições de fases, das intensidades. Essa 
travessia molecular dos estratos e dos níveis, operada pelas diferentes 
espécies de agenciamentos, será chamada de "transversalidade" 
(GUATTARI; ROLNIK, 2000. p.321) 

Apesar de não existir entre as duas dimensões uma diferença de valor, o 

movimento operado por ambas poderia resultar em uma organização diferenciada 

segundo modelos reacionários ou emancipatórios. Para os autores, um mesmo indivíduo 

ou instituição, poderia operar nas duas dimensões de formas distintas, pois, como 

afirmam Guattari e Rolnik (2000): 

[...] a questão da micropolítica é a de como reproduzimos (ou não), os 
modos de subjetivação dominante.... Um grupo de trabalho 
comunitário pode ter uma ação emancipadora em nível molar, mas o 
nível molecular ter toda uma série de mecanismos de liderança 
falocrática, reacionária etc... Isso pode ocorrer com a Igreja. Ou, o 
inverso: ela pode mostrar-se reacionária, conservadora em nível das 
estruturas visíveis de representação social, em nível do discurso tal 
qual se articula no nível político, religioso etc, ou seja, em nível 
molar. E, ao mesmo tempo ao nível molecular, podem aparecer 
componentes de expressão de desejo, de expressão de singularidade, 
que não conduzem, de maneira alguma, a uma política reacionária e 
de conformismo (GUATTARI; ROLNIK, 2000, p.133). 

Em um contexto simplificado, o plano molar envolve grandes conjuntos 

binários, enquanto a segunda opera segmentações finas, dos devires, das transições. 

Como exemplo e para efeito didático e elucidativo, as corporações e as instituições 

poderiam ser visualizadas como organizações de nível molar, enquanto as multidões, 

realidades moleculares, salvaguardada as eventuais transições baseadas no modo e no 

teor do discurso produzido, conforme observado por Guattari e Rolnik (op. cit). 
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Neste sentido, a Sociedade Mundial de Controle (HARDT; NEGRI, 2001), que 

se apresenta na ordem do capitalismo desterritorializado, é constituída tanto na lógica 

dos grandes agenciamentos molares quanto no âmbito do devir, das transições. Assim, 

as relações psíquicas, sociais e ambientais são atravessadas, permanentemente, pelas 

estratégias do capitalismo contemporâneo como um processo molar/molecular que 

agencia e produz subjetivação (DELEUZE, 1992). É neste cenário em que todos 

produzem todos que o consumo se inscreve e o controle se estabelece em múltiplas 

direções.  

Dessa forma, o consumo se torna a ferramenta de controle que lança tudo e todos 

para dentro dessa nova ordem mundial, em que não há o lugar do poder; afinal, ele está 

em todos os lugares e não está em lugar algum, tal qual o capitalismo 

desterritorializado, que vende as marcas e os estilos de vida, de forma global (KLEIN, 

2002).  

As conquistas de mercado se fazem por tomada de controle e não mais 
por formação de disciplina, por fixação de cotações mais do que por 
redução de custos, por transformação do produto mais do que por 
especialização da produção; enfim, ele cria um homem que não é mais 
o homem confinado, mas o homem endividado (DELLEUZE, 1992, 
p.224).  

Deste modo, a partir da perspectiva da Sociedade de Controle, o consumo se 

estabelece conforme os princípios da transnacionalidade e da imaterialidade. Nesse 

sentido refletir a Sociedade de Controle é olhar a transformação do homem em um ser 

endividado, vivendo em uma eterna moratória consumista de marcas e de novos estilos 

de vida, produzidos pela lógica do consumo da economia global (TAVARES; IRVING, 

2013) 

É no âmbito da Sociedade de Controle que o consumo torna-se, portanto, o 

dispositivo de controle social pós-moderno que as empresas transnacionais passam a 

adotar, através das marcas e de suas estratégias de produção de modos de ser, 

articulando e reproduzindo as novas ordens sociais (HARDT in ALLIEZ, 2000). O 

consumo passa a ser uma ordenação política e social na medida em que se estabelece 

como um processo em que os desejos se transformam em demandas e, como exposto, 

em atos socialmente regulados (CANCLINI, 1999). A Sociedade de Controle 

transforma o consumo em uma “senha” de pertencimento. Isto é, para se estar “dentro”, 
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no espaço desterritorializado do capitalismo leve e fluido de Bauman (2001), 

qualificado por Guattari (1990) como Capitalismo Mundial Integrado, não resta outra 

opção a não ser a de portar a identidade de consumidor. 
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CAPÍTULO II 

O PARADIGMA ECOSÓFICO: O DOMINÍNIO DO CAPITAL EM MÚLTIPLAS 

DIMENSÕES 

Com o objetivo de revelar as bases que sustentam o consumo como elemento 

central na produção e reprodução da ordem social contemporânea, conforme análise 

realizada até aqui, é importante que se faça uma reflexão sobre a expansão do capital, a 

partir da modernidade. Neste sentido, a ordem mundial, observada sob a noção de um 

“Império” (HARDT; NEGRI, 2001), encontra-se atravessada por um Capitalismo 

Mundial Integrado (GUATTARI, 1990), também reconhecido como um “capitalismo 

rizomático” (PELBART, 2003), que, desterritorializado, expande sua atuação aos mais 

variados domínios, produzindo subjetividades, capitalizando tudo e todos. O objetivo é 

realizar uma leitura transversal e interdisciplinar, a partir do paradigma ecosófico, no 

que se refere ao domínio do capital sobre os estratos subjetivos, na medida em que 

atravessa as instâncias psíquicas, sociais e ambientais, produzindo a subjetividade 

plástica e fluida de um consumidor que, no âmbito da Modernidade Líquida 

(BAUMAN, 2001), se expressa através de identidades psicossociais igualmente 

transitórias e fragmentadas, produzidas ao sabor do mercado e por intermédio da 

publicidade, tema a ser desenvolvido no capítulo subseqüente.  

2.1 O Capitalismo Mundial Integrado e as Três ecologias  

Com as transformações associadas à modernidade, os grilhões que atavam o 

sujeito aos antigos referenciais sociais são desfeitos, as fronteiras se fundem 

(MEYROWITZ, 1999), a profusão de mercadorias inunda o mercado com múltiplas 

opções de consumo (FEATHERSTONE 1990) e a sociedade passa a se apresentar sob a 

lógica de uma sociedade que vive para consumir (BAUMAN, 1999, 2001). O homem 

pós-moderno não é mais o homem confinado da disciplina, mas um homem endividado 

(DELEUZE, 1992), condenado a ser livre, controlado à sua própria insaciabilidade, à 

volatilidade de seus desejos e a um sentimento eterno de insatisfação. O consumo se 

estabelece, a partir da estratégia de um Biopoder (HARDT in ALLIEZ, 2000) como um 

dispositivo de controle (DELEUZE, 1992), regulado pelo mercado, produzindo uma 

sociedade de consumo em que todos controlam todos, onde não há “o estar fora”, uma 

vez que consumir é “estar dentro”. 
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Neste sentido, partindo das reflexões propostas, a sociedade de consumo é 

entendida como uma sociedade corporificada pelo Capitalismo Pós-Industrial ou 

Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1990), no sentido de sua forte tendência 

em se expandir aos estratos mais subjetivos, atuando em rede e sob a lógica da 

desterritorialização, regulando as relações sociais – e de consumo. Deste modo, se 

desenvolve em um espaço essencialmente liso (DELEUZE, 1992), em que alcança uma 

velocidade ilimitada, atuando de forma maquínica. Este cenário pode ser resumido: 

[...] pela soberania capitalística com a obliteração dos muros das 
instituições, da desterritorialização corporativa, do fim do 
confinamento e da disciplina, do surgimento, quiçá, do “Império”2 
hardt-negriano, de uma sociedade propriamente capitalística ou de 
uma Sociedade de Consumo (TAVARES; IRVING, 2009, p.128) 

Evidencia-se o fato de que a subjetividade, os bens e o meio ambiente 

encontram-se, no âmbito desta sociedade de consumo, laminados sob a lógica desta 

nova configuração capitalística, sendo necessário, portanto, debruçar-se sobre o que 

poderiam ser os dispositivos de produção de subjetividade, de modo a reapropriar-se 

deles, indo ao encontro de uma “re-singularização” individual e/ou coletiva 

(GUATTARI, 1990). 

A Sociedade de Consumo (BAUMAN, 1999), é, neste sentido, uma sociedade 

regulada pelo Capitalismo Mundial Integrado, através do poder exercido, sobretudo, 

pelas corporações transnacionais, que se configuram como um poder do não-lugar, 

conforme o conceito de imanência: “(...) o capitalismo define um campo de imanência e 

não pára de preencher esse campo. Mas esse campo desterritorializado se encontra 

determinado por uma axiomática (...)” (DELEUZE; GUATTARI, 1976, p.298). Os 

autores esclarecem: 

O poder do capitalismo está precisamente no fato de a sua axiomática 
nunca se saturar, sendo sempre capaz de acrescentar mais um axioma 
aos axiomas precedentes. O capitalismo define um campo de 
imanência e preenche-o constantemente (DELEUZE; GUATTARI, 
1976, p. 261). 

Segundo Guattari (1990), sua lógica operativa é tanto policentrada quanto 

descentralizada, integrando diferentes dimensões (política, social, econômica, cultural, 

ambiental, etc.) e produzindo comportamentos sociais. É um capitalismo que está 

                                                 
2O conceito de Império segundo Michael Hardt e Antonio Negri (2001) será apresentado em seguida. 
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sempre se reinventando, de maneira contínua e infinita, na criação de novos mercados 

de consumo, demandas e novos modos de ser (SIBILIA, 2002). Ele é global e local 

concomitantemente, agencia e manipula os desejos, produzindo subjetividade e 

invadindo todo o socius (TAVARES; IRVING, 2009).  

Deste modo, em meio à produção massiva, em nível mundial e integrado, de 

certos modos de agir, vestir, portar, é possível pensar em produzir subjetividades 

singulares e singularizantes, que escapem às modelizações dominantes? Esta passa a 

ser, portanto, uma meta a ser re-alcançada pelo homem e, neste cenário, é 

imprescindível que se estabeleça um novo olhar no sentido de reconstruir o ser humano 

em sua plenitude subjetiva, sendo “[...] concebível em compensação que a nova 

referência ecosófica indique linhas de recomposição das práxis humanas nos mais 

variados domínios” (GUATTARI, 1990, p.15).  

Este novo “olhar”, que Guattari (1990) denomina por “ecosofia”, se configura 

como um modelo prático e especulativo, ético-político e estético, não sendo uma 

disciplina, mas sim uma simples e eficaz renovação das antigas formas de concepção 

das relações humanas, sobretudo por estarem hoje subjugadas ao comando do capital, 

que se expande aos mais variados domínios da subjetividade humana, transformando a 

sociedade em uma esquizofrênica sociedade  dominada e operada pelo consumo 

(BAUMAN, 1999).  

É necessário, portanto, considerar esta articulação ecosófica no exercício de 

reflexão acerca das bases que sustentam uma sociedade atravessada permanentemente 

pelo capital, através das redes do mercado, em múltiplas dimensões (TAVARES; 

IRVING, 2009). Isto é, para compreender como se estabelece uma Sociedade de 

Consumo (BAUMAN, 1999) corporificada pelo Capitalismo Mundial Integrado 

(GUATTARI, 1990), é imprescindível observar que as relações entre homem, sociedade 

e meio ambiente vem sendo transpassadas – e reconfiguradas, na lógica do mercado 

mundial. O prisma ecosófico aponta para uma ponte que conduz à tentativa de uma 

“ressingularização”, ante ao domínio do capital sobre as subjetividades, como uma saída 

para a recondução do ser por ele mesmo (GUATTARI, 1990).  

De fato, a filosofia moderna proporcionou o desenvolvimento de novas 

perspectivas teóricas para além da lógica cartesiana, construída à luz de um ideal 
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progressista e autodestrutivo, possibilitando a emergência de novos conceitos e 

paradigmas sobre a visão do homem e sua relação com a exterioridade. É neste sentido 

que Guattari (1990) parece se afastar da separação ambientalista dualística do humano 

(cultural) e não-humano (natural), refletindo sobre o conceito de Ecosofia como um 

estudo de fenômenos complexos, incluindo a subjetividade humana, o meio ambiente e 

as relações sociais, intimamente interconectados entre si. A visão de Maffesoli (2005) 

consubstancia este olhar quando afirma haver uma reversibilidade constante que tende a 

estabelecer-se entre o indivíduo e o seu meio, onde este deve ser compreendido não só 

como meio natural, mas também social. 

Para Guattari (1990), cada vez mais está dependente da prática humana o 

equilíbrio ambiental e, paralelamente a esta questão, os modos de vida humanos 

individuais e coletivos estão caminhando ao encontro de uma progressiva deterioração, 

o que torna urgente a adoção de uma ética ecosófica adaptada a esse panorama. Para o 

autor, seria possível anular este processo involutivo caso a sociedade, desde cedo, 

estivesse num patamar mental mais elevado, e que tais modos realmente estivessem 

regredindo. 

Evidencia-se que as redes de parentesco têm sido reduzidas e empobrecidas a 

cada dia, que a vida doméstica vem sendo reduzida ao consumo da mídia, que a 

convivência dos casais e das famílias vive uma espécie de padronização de 

comportamento e que a relação com o outro tem perdido, a cada dia, sua expressão, 

profundidade e riqueza (GUATTARI, 1990). O panorama converge para o olhar de 

Bauman (2008) em relação à perda da aspereza no que tange às relações humanas no 

mundo contemporâneo. Para o autor, o contato com o outro não se estabelece mais 

como um sentimento de completude, estabilidade e conforto. Em vez disso, as relações 

humanas se transformaram em uma fonte de ansiedade, quando a busca desesperada por 

novos laços reflete um caminho “salpicado de relacionamentos frágeis e superficiais” 

(BAUMAN, 2008, p.49). 

 Um dos principais desafios para a humanidade estaria, portanto, na reversão 

desta deterioração, em seu plano mais profundo, implodindo os caminhos que 

conduzem o homem à subjetividade estereotipada. Importante destacar que o conceito 

de subjetividade indicado aqui é o que enquadra o homem como ser psíquico envolvido 

e envolvente, não podendo ser meramente encarado como um objeto no (ou do) meio:  



47 
 

 
 

É a relação da subjetividade com uma exterioridade – seja ela social, 
animal, vegetal, cósmica – que se encontra assim comprometida numa 
espécie de movimento geral de implosão e infantilização regressiva. 
(GUATTARI, 1990, p.8). 

Diante deste contexto, é possível inferir que o homem tem trocado a autonomia, 

oriunda do amadurecimento imposto pelas necessidades do existir, pela inércia diante da 

descoberta, abandonando o real significado do conhecimento, essencial para tal 

existência. Guattari (1990) acrescenta: “A alteridade tende a perder toda a aspereza. O 

turismo, por exemplo, se resume quase sempre a uma viagem sem sair do lugar, no seio 

das mesmas redundâncias de imagens e comportamento” (p.8). Para Debord (1997) que 

observa a sociedade contemporânea como uma profusão de imagens, sendo assim 

classificada como uma “sociedade do espetáculo”, o ser humano perdeu a capacidade de 

produzir sua própria representação da realidade, que vem sendo substituída pelas 

imagens espetaculares, sob diversas formas, sendo a publicidade um dos vetores 

destacados pelo autor. Neste ponto, Baudrillard (1988) aponta para o que seria a 

formação de um simulacro, em um processo de estetização da realidade. 

A despeito do que poderia parecer um espetáculo de imagens singulares, este 

cenário aponta, no entanto, para o caminho da generalização, “no sentido de uma 

usinagem pela mídia” (GUATTARI, 1990, p.15), o que Campbell (2001) também 

denuncia, todavia, sob a forma de uma homogeneização ou padronização imposta pela 

produção em massa e serial dos bens na sociedade de consumo, ou o “marketing de 

massa” do período fordista (KOTLER, 2012). Para Guattari (1990), a reversibilidade 

opera no sentido de uma reinvenção ecosófica:  

[...] só a articulação ético-política – a que eu chamo de ecosofia – 
entre os três registros ecológicos (o do meio ambiente, o das relações 
sociais e o da subjetividade humana) é que poderia esclarecer 
convenientemente tais questões (GUATTARI, op.cit.,. p.8). 

As pistas indicam que a perspectiva ecosófica poderia ser uma saída ante ao 

domínio e a serialização operada pelo capital, em múltiplas dimensões: 

 [...] trata-se, a cada vez, de se debruçar sobre o que poderiam ser os 
dispositivos de produção de subjetividade, indo no sentido de uma re-
singularização individual e/ou coletiva (GUATTARI, op.cit.,. p.15). 

A reflexão filosófica proposta por Guattari considera, pois, a reconstrução das 

relações humanas em todos os níveis, sobretudo considerando o fato de que o capital se 



48 
 

 
 

deslocou e se desterritorializou, ampliando seu império sobre o conjunto da vida social, 

econômica e cultural, infiltrando-se nos estratos subjetivos mais profundos 

(GUATTARI, 1990). Este movimento é conduzido sob a lógica de um Biopoder, que 

articula a vida social por dentro expressando-se como um controle, que se estende e se 

amplia ecosoficamente por todas as dimensões, sejam elas psíquicas, sociais ou 

ambientais, sustentado pela atuação das marcas comerciais (PONTES; TAVARES; 

2014b) em uma sociedade dominada pelo espetáculo (DEBORD, 1997).  

Considerando o grau de mobilidade do capital na Modernidade Líquida 

(BAUMAN, 2001), as contribuições da lógica ecosófica residem na ideia de que o 

pensamento simplista não garante a existência do sujeito, pelo menos no que tange à sua 

plenitude. A complexidade necessária para tal se estabelece na medida em que o 

pensamento questiona a si mesmo, adentrando por diversos campos, para além da 

consciência: 

O sujeito não é evidente: não basta pensar para ser, como o 
proclamava Descartes, já que inúmeras outras maneiras de existir se 
instauram fora da consciência, ao passo que o sujeito advém no 
momento em que o pensamento se obstina em apreender a si mesmo e 
se põe a girar como um pião enlouquecido, sem enganchar em nada 
dos Territórios reais da existência. (GUATTARI, 1990. p.17). 

Ao apontar para a necessidade da articulação ético-estética e política, em 

permanente movimento através de questionamentos quanto às normas e premissas 

sociais por vias de encadeamentos políticos e de práticas cotidianas, Guattari não se 

limita à simplicidade paradigmática de uma lógica totalizante, preferindo enfatizar 

a heterogeneidade e a diferença, sintetizando combinações e multiplicidades de forma a 

traçar estruturas rizomáticas mais do que criando estruturas unificadas e holísticas 

(GUATTARI, 1990): 

As três ecologias deveriam ser concebidas como sendo da alçada de 
uma disciplina comum ético-estética e, ao mesmo tempo, como 
distintas uma das outras do ponto de vista das práticas que as 
caracterizam. Seus registros são da alçada do que chamei 
heterogênese, isto é, processo contínuo de ressingularização. Os 
indivíduos devem se tornar a um só tempo solidários e cada vez mais 
diferentes. (GUATTARI, 1990, p.55). 

No sentido de um rápido diálogo sobre a questão da complexidade no campo 

científico, é imprescindível notar que o autor nos conduz através da sobreposição de 
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diferentes olhares, refletindo, como propõe Vasconcelos (2002), sob a ótica de uma 

cooperação disciplinar, através de uma visão de mundo de caráter transversal. Ao 

propor que o sujeito seja observado de forma integrada, na qual sejam consideradas as 

relações de interdependência que o produzem e o atravessam, Guattari nos permite 

pensá-lo para além do paradigma da simplicidade, considerando a união entre a unidade 

e a multiplicidade, quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo e 

há dependência e interação entre o objeto e seu contexto (VASCONCELOS, 2002).  

A complexidade que se expressa na reflexão proposta por Guattari (1990) se 

estabelece na medida em que o capitalismo “pós-industrial” passa a atuar sob o regime 

de um Biopoder, que articula a vida social de forma rizomática (HARDT; NEGRI, 

2001). Se antes imaginava-se a existência de espaços preservados (como o corpo, o 

inconsciente, a subjetividade ou o meio ambiente) e a ilusão de salvaguardá-los em 

alguma espécie de autonomia, hoje a vida parece em grande parte subjugada a tais 

mecanismos de modulação da existência. 

Evidencia-se, pois, a necessidade de uma articulação entre os três registros 

ecológicos como forma de encontrar dispositivos de produção de subjetividade que se 

estabeleçam de modo emancipado ante ao domínio capitalista, para recompor, como 

forma de autopreservação, as práxis humanas em suas múltiplas dimensões. O autor 

salienta que: “[...] é exatamente na articulação: da subjetividade em estado nascente, do 

socius em estado mutante, do meio ambiente no ponto em que pode ser reinventado, que 

estará em jogo a saída das crises maiores de nossa época” (GUATTARI, 1990, p.55). 

Neste contexto, é importante observar a atuação deste capitalismo leve e fluido, 

apresentado, no âmbito da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001) como um 

Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1990), sobre as subjetividades, sobretudo 

considerando que “o poder capitalista se deslocou, se desterritorializou [...] ampliando 

seu domínio sobre o conjunto da vida social, econômica e cultural do planeta  [...] 

infiltrando-se no seio dos mais inconscientes estratos subjetivos” (GUATTARI, op. cit, 

p.33), apresentando-se sob a forma de um “capitalismo rizomático” (PELBART, 2003), 

que atravessa ecosoficamente as instâncias psíquicas, sociais e ambientais. 

O que se deve reter do paradigma ecosófico (GUATTARI, 1990) no âmbito da 

presente investigação, é, fundamentalmente, o fato de que as relações humanas devem 
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ser observadas de modo transversal, sobretudo ao se considerar que o sujeito, como 

aponta Deleuze (1992), é construído na exterioridade, através dos múltiplos pontos de 

contato com a realidade que o produz e o atravessa ininterruptamente. Trata-se de uma 

subjetividade móvel, em perpétuo estado latente, em que uma nova dobradura garantirá 

um novo sujeito a cada instante. É necessário, pois, observar o domínio do capital sobre 

o processo de subjetivação do sujeito nas múltiplas dimensões em que se apresenta, 

evidenciando-se, deste modo, que o capitalismo se expandiu, se deslocou e se apropriou 

rizomaticamente das mais diversas esferas da vida em sociedade. 

2.2 A subjetividade como matéria-prima do Capitalismo Rizomático 

Ao evidenciar o surgimento do capitalismo pós-industrial, o qual prefere 

denominar Capitalismo Mundial Integrado (CMI), que corporifica a Sociedade de 

Consumo (BAUMAN, 1999, 2001), Guattari (1990) enfatiza seu domínio sobre as 

subjetividades e o localiza no centro de um olhar crítico que aponta para a “recondução” 

em direção à singularização. O autor salienta que as antigas formas de capitalismo 

sempre se utilizaram do binômio economia/subjetividade para se reproduzir, porém, 

essa propensão ainda não manifestava claramente sua real importância e por isso, não 

foram, sob este aspecto, consideradas pelos teóricos do movimento operário. Na 

concepção de Almeida (2002), entre os séculos XV e XVI já emerge o modo de 

produção capitalista, na sua expressão mercantilista, trazendo o “germe” de outra forma 

reguladora: a do Mercado.  

Nas eras que se seguiram ao desenvolvimento da acumulação capitalista, 

evidencia-se uma crescente força da economia na definição dos comportamentos e 

condutas, consoante aos seus interesses (ALMEIDA, 2002). O autor (op. cit.) observa 

que, muitos séculos antes, o capital já produzia e reproduzia comportamentos e modos 

de vida. Neste ponto é relevante inferir que, tanto na Modernidade Líquida (BAUMAN, 

2001), quando a sociedade se articula esquizofrenicamente em torno do consumo, 

quanto em diferentes momentos históricos e configurações sociais, do mesmo modo que 

se utiliza da produção econômica para dilatar suas garras e se expandir, ele (o capital) 

necessita e consome também de certo tipo de subjetividade para existir. 

A noção de Deleuze (1992) sobre esta mutação do capitalismo é elucidativa. O 

autor sustenta que esta mudança transformou rapidamente uma economia baseada na 
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lógica da concentração, da produção e da propriedade para outra que evidencia o 

consumo e as redes desterritorializadas do mercado mundial. Assim, aponta para 

mudanças estruturais pelas quais passou o sistema, sempre localizadas em um conjunto 

complexo de aparelhos de regulação adequados a cada fase específica de seu 

desenvolvimento:  

Não é uma evolução tecnológica sem ser, mais profundamente, uma 
mutação do capitalismo. É uma mutação já bem conhecida que pode 
ser resumida assim: o capitalismo do século XIX é de concentração, 
para a produção e de propriedade. Por conseguinte, erige a fábrica 
como meio de confinamento, o capitalista sendo o proprietário dos 
meios de produção, mas também eventualmente proprietário de outros 
espaços concebidos por analogia (a casa familiar do operário, a 
escola). Quanto ao mercado, é conquistado ora por especialização, ora 
por colonização, ora por redução de custos de produção. (DELEUZE, 
1992, p.223-224) 

Trata-se de um capitalismo não mais dividido entre dois grandes grupos, o dos 

países industrializados e dos fornecedores de insumos, uma vez que a produção se 

descentraliza, assim como a fonte de matérias-primas e o alvo final: 

[...] atualmente o capitalismo não é mais dirigido para a produção, 
relegada com frequência à periferia do terceiro mundo [...]. É um 
capitalismo de sobre-produção. Não compra mais matéria-prima e já 
não vende produtos acabados. O que ele quer vender são serviços, e o 
que quer comprar são ações. Já não é um capitalismo dirigido para a 
produção, mas para o produto, isto é, para a venda ou para o mercado. 
Por isso ele é essencialmente dispersivo, e a fábrica cedeu lugar à 
empresa. A família, a escola, o exército, a fábrica, não são mais 
espaços analógicos distintos que convergem para um proprietário, 
Estado ou potência privada, mas são agora figuras cifradas, 
deformáveis e transformáveis, de uma mesma empresa que só tem 
gerentes. (DELEUZE, 1992, p.226) 

Em Revolução Molecular, Guattari (1981) afirma que a noção de empresa 

capitalista deveria se estender aos Equipamentos Coletivos – a escola, a igreja, a 

família, a mídia, os partidos políticos, as empresas, sindicatos, centros de saúde, etc., e a 

noção de posto de trabalho, à maioria das atividades não assalariadas:  

De certa maneira, a dona-de-casa ocupa um posto de trabalho em seu 
domicílio; a criança ocupa um posto de trabalho na escola, o 
consumidor no supermercado, o telespectador diante de seu vídeo.... 
Quando as máquinas parecem trabalhar sozinhas, na verdade o 
conjunto da sociedade é adjacente a elas. (p.199) 
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Neste sentido, parte-se do pressuposto de que esta (a ordem capitalística) é a 

ordem do mundo, e, portanto, não pode ser tocada sem que se comprometa a própria 

ideia de vida social organizada (GUATTARI; ROLNIK, 2000). Considerando a 

extensão dos valores capitalistas às esferas coletivizadas citadas por Guattari (1981), até 

mesmo os setores não produtivos da sociedade tornam-se adjacentes ao setor produtivo, 

passando, de certo modo, a produzir. O raciocínio consubstancia a visão da Deleuze 

(1992) no que se refere ao consumo como uma ferramenta de controle social, 

principalmente no sentido da desterritorialização, em que o funcionamento das 

instituições, ou Equipamentos Coletivos (GUATTARI; ROLNIK, 2000) são cada vez 

mais intensos e extensos, através de um processo perene de construção e desconstrução 

subjetiva: 

O CMI afirma-se, em modalidades que variam de acordo com o país 
ou com a camada social, através de uma dupla opressão. Primeiro, 
pela repressão direta no plano econômico e social - o controle da 
produção de bens e das relações sociais através de meios de coerção 
material externa e sugestão de conteúdos de significação. A segunda 
opressão, de igual ou maior intensidade que a primeira, consiste em o 
CMI instalar-se na própria produção de subjetividade: uma imensa 
máquina produtiva de uma subjetividade industrializada e nivelada em 
escala mundial tornou-se dado de base na formação da força coletiva 
de trabalho e da força de controle social coletivo (GUATTARI, 
ROLNIK, 2000, p.39). 

Deste modo, os equipamentos coletivos produzem uma subjetividade 

capitalizada, cuja função é a de tornar homogêneos os valores do capitalismo, 

preparando os indivíduos para a produção econômica e subjetiva. Mesmo que um 

indivíduo não consiga ser inserido no mundo do trabalho para produzir, ele estará apto a 

reproduzir as relações subjetivas capitalizadas. 

Observa-se, neste sentido, a expansão de um capitalismo do tipo rizomático ou 

conexionista (PELBART, 2003), já que, o lucro produzido graças à nova operação do 

capital não decorre da mais-valia simplista e tradicional, mas, fundamentalmente, da sua 

expansão desterritorializada, da transformação em capital daquilo que jamais fora 

“capitalizável”. O capitalismo leve de Bauman, ou rizomático/conexionista, conforme 

apontado por Pelbart (2003) se apresenta, na lógica da Modernidade Líquida 

(BAUMAN, 2001), com novas “garras”, passando a ocupar todos os espaços, 

ampliando sua atuação no mercado. Pelbart (2003) esclarece: 
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Claro que o objetivo final do capitalismo permanece o mesmo, visa o 
lucro, mas o modo pelo qual ele agora tende a realizá-lo [...] 
prioritariamente através da rede. Capitalismo em rede, conexionista, 
rizomático [...] um funcionamento mais flexível, ondulante, aberto, 
com contornos bem definidos, conexões mais múltiplas [...] Que o 
capitalismo tenha se apropriado desse espírito, dessa lógica, desse 
funcionamento, não poderia deixar-nos indiferentes (p.97). 

Importante ressaltar que o conceito de capitalismo rizomático apresentado pelo 

autor é inspirado no conceito de rizoma de Deleuze e Guattari (1995): 

Resumamos os principais caracteres de um rizoma [...]. Ele não é feito 
de unidades, mas de dimensões, ou antes de direções movediças. Ele 
não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e 
transborda. Ele constitui multiplicidades lineares a n dimensões, sem 
sujeito nem objeto [...]. Oposto a uma estrutura, [...], o rizoma é feito 
somente de linhas. [...] O rizoma é uma antigenealogia. É uma 
memória curta ou uma antimemória. O rizoma procede por variação, 
expansão, conquista, captura, picada. [...], o rizoma se refere a um 
mapa que deve ser produzido, construído, sempre desmontável, 
conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, 
com suas linhas de fuga. [...] unicamente definido por uma circulação 
de estados [...] todo tipo de "devires" (p.32) 

Neste contexto, se outrora, o capitalismo da produção foi imóvel e fixo, 

operando através de uma lógica transcendente, agora ele é móvel e desterritorializado, 

apresentando-se através da perspectiva de imanência, ou seja, o Capitalismo Mundial 

Integrado (GUATTARI, 1990) reflete as lógicas do rizoma e do agenciamento 

(PELBART, 2003), tendendo frequentemente a “descentrar seus focos de poder das 

estruturas de produção de bens e de serviços para as estruturas produtoras de signos, de 

sintaxe e de subjetividade, por intermédio, especialmente, do controle que exerce sobre 

a mídia, a publicidade” (GUATTARI, 1990, p.31).  

Assim, a subjetividade torna-se “capitalística”, sendo produzida pela mídia e 

pelos Equipamentos Coletivos (GUATTARI, 1981), que, de modo geral, impõem 

modelos de como se viver, não sendo, deste modo, uma posse do indivíduo, mas sim 

uma produção continua que se estabelece a partir da relação com o outro, 

compreendendo-se esse “outro” como tudo o que produz efeito nos corpos e nas 

maneiras de viver. Aqui, a subjetividade é encarada como produção social. Ela é 

essencialmente fabricada e modelada no registro social, regulada pelas ondulações do 

capital e assumida por indivíduos em suas existências particulares. Ou seja, no contexto 
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da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), toda subjetivação é uma modelização do 

sistema capitalista (GUATTARI; ROLNIK, 2000). 

Neste ponto, é importante que se lance um olhar sobre o desejo na esfera do 

capital e das subjetividades. Evidencia-se, pois, a noção de que o indivíduo não deseja 

sozinho. Desejar é uma “produção maquínica”, constante, transversal, dispersa, 

incessante, produzida a partir do contato com o exterior, em suas múltiplas dimensões. 

O desejo não é dado previamente, nem tampouco se origina de dentro para fora. Ele 

nasce fora, de um encontro ou de um acoplamento. É um processo ininterrupto de 

produções simultâneas e imanentes. Conforme exposto, na visão de BAUMAN (1999), 

pensar a Sociedade de Consumo é pensar também nesta produção incessante do desejo, 

como desejos líquidos, insaciáveis e incompletos, que moldam o consumidor sob a 

lógica de uma mutabilidade, de quereres infinitos e voláteis. Nesse sentido, desejar é 

passar por devires, construídos incessantemente a partir desta lógica produtiva 

(DELEUZE, GUATTARI, 1976). 

O olhar que se quer descrever é o do desejo sendo produzido no sentido de uma 

produção maquínica, já que “só há desejo agenciado ou maquinado. Você não pode 

apreender ou conceber um desejo fora de um agenciamento determinado, sobre um 

plano que não preexiste, mas que deve, ele próprio, ser construído” (DELEUZE; 

PARNET, 1998, p.77). Se o desejo não deve ser apartado de um processo de 

agenciamento, estabelecido em um plano pré-existente, seria possível inferir que o 

indivíduo não deseja algo localizado ou individualizado, mas deseja inevitavelmente um 

conjunto, como, por exemplo, no caso de uma mulher que deseja um vestido – ela não o 

deseja em dissociação, mas em um contexto que pré-existe em sua vida. Ela deseja o 

vestido, o estilo, a festa, os olhares. O desejo deve ser pensado como um 

construtivismo, contradizendo o par sujeito-objeto, em sua representação binária entre 

aquele que deseja e aquilo que é desejado, pois existe unicamente em função de um 

agenciamento no qual está incluído.  

Estando conectado à produção e não mais à falta, o desejo se desloca, portanto, 

de uma compreensão que o referenciava no plano material para a constatação de uma 

dimensão bem mais imaterial, aquela do desejo que deseja a si próprio. Ou seja, neste 

sentido há que se considerar o enfraquecimento do conceito de necessidade, como 

aponta Bauman (1999) para o fortalecimento da concepção de processo desejante, cujo 
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fluxo contínuo e incessante evidencia a lógica da insaciabilidade, da produção e do 

agenciamento, que produz o indivíduo e o localiza como uma dobra, em constante 

formação (DELEUZE, 1992).   

O agenciamento é um conceito amplo que não se equipara a outros mais 

comumente empregados como estrutura, sistema ou forma, comportando componentes 

heterogêneos – biológicos, sociais, imaginários, maquínicos (GUATTARI; ROLNIK, 

2000). Sua definição se aproxima do conceito de “rizoma”, estruturas sem margens, 

bordas ou definição: “Os sistemas em rizoma ou "em treliça" [...] podem derivar 

infinitamente, estabelecer conexões transversais sem que se possa centrá-los ou cercá-

los” (Ibid, p 322.). Múltiplo como os agenciamentos, em um rizoma é possível 

vislumbrar 'formas', mas não sem defini-las como diagramas compostos de meios sem 

começo e fim, em que sua existência dependa apenas da apropriação que se faz de seus 

segmentos e de seus fragmentos. Sob esta lógica, Deleuze e Guattari (1995) elucidam o 

conceito: 

Um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões 
numa multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida 
que ela aumenta suas conexões. Não existem pontos ou posições num 
rizoma como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. 
Existem somente linhas [...] A noção de unidade aparece unicamente 
quando se produz numa multiplicidade uma tomada de poder pelo 
significante ou um processo correspondente de subjetivação (p.17). 

Para simplificar o entendimento, seria relevante compreender o processo de 

agenciamento pensando o desejo como vinculado ao fora, dentro de uma paisagem, em 

lugar de mantê-lo preso e limitado ao domínio intrapsíquico, uma vez que, antes, ele 

está agenciado ao contexto histórico e político vivido. Deleuze e Guattari não eliminam 

a noção de inconsciente, mas defendem uma ideia diferente do inconsciente freudiano, 

representacional ou estrutural. O entendimento do inconsciente passa pela produção, por 

um inconsciente maquínico, a fim de compreender o processo de subjetivação:  

A subjetividade não é fabricada apenas através das fases 
psicogenéticas da psicanálise ou dos ‘matemas do inconsciente’, mas 
também nas grandes maquinas sociais, mass-midiáticas, lingüísticas, 
que não podem ser qualificadas de humanas (GUATTARI, 1992 
p.20). 

Este cenário reflete o imaterialismo e o não-lugar, justamente as dimensões em 

que o consumo se inscreve, com bens e serviços voltados para desejos voláteis e 
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efêmeros (BAUMAN, 1999), produzidos e agenciados pelo mercado capitalista 

(DELEUZE; PARNET, 1998). Assim, para se estar “dentro”, ou seja, no espaço 

desterritorializado do capitalismo rizomático, identificado por Guattari (1990) como um 

Capitalismo Mundial Integrado, o indivíduo precisa consumir, em um movimento 

compulsivo e esquizofrênico de eterna insaciabilidade e insatisfação (BAUMAN, 1999), 

moldando-se sob a lógica do mercado, como uma subjetividade “capitalística” 

(GUATTARI, 1981). 

Hardt e Negri (2001) reafirmam o pensamento de Guattari (1990) e Pelbart 

(2003), através do olhar das organizações empresariais, que são produtoras de 

subjetividades, influenciando o consumo (e os consumidores) por meio de marcas 

corporativas, como uma forma de alegoria (emblema) pós-moderna, que atua no 

mercado como dispositivo sedutor de controle, a serviço da estratégia de Biopoder. Os 

autores sinalizam que: 

As grandes potências industriais e financeiras produzem, desse modo, 
não apenas mercadorias, mas também subjetividades. Produzem 
subjetividades agenciais dentro do contexto biopolítico: produzem 
necessidades, relações sociais, corpos e mentes [...] (HARDT; 
NEGRI, 2001, p.51). 

Sob este aspecto, mais adequado do que a simples noção de “sujeito”, seria 

observar os “componentes de subjetivação”, pois, ainda que a subjetividade esteja no 

inconsciente do indivíduo, ela é construída na exterioridade (GUATTARI, 1990). 

Assim, os fenômenos de expressão social não são resultados de uma somatória de 

subjetividades individuais. Na verdade, a subjetividade individual é resultante de um 

emaranhado de agenciamentos coletivos extraídos do social.  

Neste ponto pode-se inferir que a subjetividade não é passível de centralização 

ou domínio por determinado indivíduo. Não é possível tê-la na palma das mãos para 

moldá-la como se deseja. É, ao contrário, a subjetividade que constrói o indivíduo 

através das relações com o mundo, o que, no presente estudo, se estabelece no âmbito 

de uma sociedade de consumo, corporificada pelo Capitalismo Mundial Integrado, que 

atua e se estabelece em múltiplas dimensões (GUATTARI, 1990). 

Destarte, na Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), a subjetividade, as 

relações sociais e até mesmo o meio ambiente são atravessados pelo capital 
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(GUATTARI, 1990), e, neste sentido, a constituição subjetiva do indivíduo e, 

consequentemente, o modo como se relaciona com o mundo, torna-se capitalística. 

Tavares e Irving (2009) apontam para o fato de que “o capitalismo conexionista ou 

rizomático é mundial e integrado porque, além de operar em redes flexíveis, atua em um 

bloco, de forma desterritorializada” (p.110). Neste sentido, tende, inexoravelmente, à 

destruição das antigas estruturas territorializadas para expandir, de forma tentacular, um 

inconsciente maquínico, desejante, cujo efeito revela-se em uma espécie de angústia 

coletiva. Guattari (1981) afirma que o capitalismo não explora unicamente a força de 

trabalho, mas também manipula as relações de produção, insinuando-se na economia 

desejante dos explorados. E, ainda, que os indivíduos são fabricados pelo sistema para 

responder aos imperativos de seu modo de produção. 

As corporações atuam, por exemplo, no agenciamento desses desejos. Para 

Deleuze e Guattari (1976), “[...] se o desejo produz, ele produz real [...] o ser objetivo 

do desejo é o próprio real” (p.34). O desejo não é dado previamente, ele é explorador e 

vai mobilizando os indivíduos para as singularidades, não para a direção ao objeto 

(posse), como poderia ser inferido a priori, o que o conduziria à satisfação das 

necessidades, mas pelo simples fato de poder desejar, em um movimento de 

insaciabilidade e infinitude, que também se evidencia em Bauman (1999; 2001; 2010). 

Neste sentido, Guattari (1992) e Deleuze (1998) desenham novamente as linhas 

de oposição à filosofia de Descartes, rompendo com uma imagem de produção de 

pensamento associada à forma pessoal e individual de um sujeito empírico. Pensar não é 

um ato isolado ou involuntário, mas um processo que pressupõe o contato com o “fora”, 

que se apresenta como uma dimensão que emite singularidades e envolve o movimento 

infinito do pensamento. Este “fora”, em uma Sociedade de Consumo (BAUMAN, 1999) 

é construído nas entranhas de um Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1990) e 

rizomático (PELBART, 2003), que se expande ecosoficamente em múltiplas dimensões, 

sobretudo através da atuação das corporações transnacionais, que produzem modos de 

ser expressos como identidades psicossociais de consumo, através do apelo publicitário 

que regula a atuação marcária (PONTES; TAVARES, 2014a). É neste panorama que 

novas modalidades de consumo, como o consumo verde, se estabelecem como mais 

uma modelagem capitalística. Neste sentido, o “consumidor verde” se apresenta como 
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uma subjetividade em formação, como uma dobra inacabada produzida pelo mercado no 

contexto da problemática ambiental (TAVARES; IRVING, 2009). 

No âmbito do Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1990), o conceito 

deleuziano (1992) da dobra é, pois, um interessante caminho para se pensar a 

experiência subjetiva no que se refere à modelagem exercida pelo mercado. A dobra 

significa tanto o território subjetivo quanto seu próprio processo de produção. Neste 

sentido, a dobra exprime a subjetividade como território existencial e o próprio processo 

de subjetivação através do qual se produzem estes territórios. Assim, o modo de 

subjetivação traduz certa captura da subjetividade no interior de um determinado 

sistema de códigos e, neste caso, o sistema de códigos originário do sistema de 

produção capitalista. A subjetivação refere-se, aqui, portanto, às diferentes formas de 

produção da subjetividade em uma determinada formação social. Neste ponto, é 

possível compreender que cada formação ou contexto histórico-social irá “dobrar” o 

sujeito. 

Basta compreender, e, sobretudo ver e tocar as montanhas a partir de 
seus dobramentos para que percam sua dureza, e para que os milênios 
voltem a ser o que são, não permanências, mas tempo em estado puro, 
e flexibilidades. Nada é mais perturbador que os movimentos 
incessantes do que parece imóvel. Leibniz diria: uma dança de 
partículas reviradas em dobras (DELEUZE, 1992, p.195). 

A ideia da dobra deleuzeana facilita a compreensão do processo de subjetivação 

já que, através desta perspectiva, deve-se pensar sua produção, ao longo da história e 

dos diferentes contextos sociais existentes, segundo os mais diversos modos de 

constituição da relação do sujeito com a exterioridade. Para Deleuze (1991), tudo no 

mundo existe “dobrado”. A dobra, neste caso, pode ser caracterizada como o ponto de 

contato com o exterior através do qual se constitui um determinado tipo de relação 

consigo; o modo pelo qual se produz “o novo lado de dentro desse lado de fora” 

(DELEUZE, 1991, p. 104), o que, em uma reapropriação simplista, nada mais seria que 

o “dentro do fora”. A dobra não pode ser vista, portanto, independente do campo social, 

já que toda produção subjetiva está conectada à produção de determinado tipo de 

configuração do campo social (GUATTARI, 2000). Sendo assim, seria possível inferir 

que são essas múltiplas dobraduras do “fora” que vão produzir diferentes modos de 

expressão da subjetividade. 



59 
 

 
 

Neste sentido, a subjetividade é plural, polifônica, se constitui de forma 

rizomática e imanente e não conhece nenhuma instância dominante de determinação 

que guie as outras instâncias segundo uma determinação unívoca. A subjetividade se 

estabelece em um espaço de nomadismo generalizado, onde tudo circula, em um mundo 

dos estados das coisas, em que tudo se torna intercambiável (GUATTARI, 1992). 

Este processo é operado sob a lógica do controle e se estende pelas dimensões 

psíquicas, sociais, políticas e culturais, sendo atravessado permanentemente pela ordem 

do mercado mundial e desenhado nas entranhas do capital. Guattari (1990) acrescenta 

que a busca por novos dispositivos de “ressingularização” pressupõe a subjetividade 

como meta a ser re-alcançada, a partir de um olhar transversal: 

A subjetividade, através de chaves transversais, se instaura ao mesmo 
tempo no mundo do meio ambiente, dos grandes Agenciamentos 
sociais institucionais e, simetricamente, no seio das paisagens e dos 
fantasmas que habitam as mais íntimas esferas do indivíduo. A 
reconquista de um grau de autonomia criativa num campo particular 
invoca outras reconquistas em outros campos. (p.55). 

O Capitalismo Mundial Integrado opera, portanto, na esfera psicossocial, 

atuando em um processo contínuo de subjetivação, atravessando as três ecologias. 

Segundo Guattari, a “máquina capitalística produz [...] aquilo que acontece conosco 

quando sonhamos, quando devaneamos, quando fantasiamos, quando nos apaixonamos 

e assim por diante. [...]” (GUATTARI; ROLNIK, 2000, p. 16). Essa ordem capitalística 

é projetada de forma rizomática, na realidade do mundo e na realidade psíquica. Ela 

produz os relacionamentos interpessoais, fabrica a relação com a produção, com a 

natureza, com o movimento, com o corpo, com o tempo, em suma, ela fabrica a relação 

do homem com o mundo e consigo mesmo (GUATTARI; ROLNIK, 2000). 

O capital está em todo o lugar e fabrica, a todo o instante, as relações sociais e a 

vida. A partir de uma lógica totalizante, parece se apresentar, na dimensão da 

Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), sob a forma de um Império, anulando as 

diferenças entre o “dentro” e o “fora” (HARDT e NEGRI, 2001), obliterando quaisquer 

espaços disponíveis, sempre em busca de novos nichos de mercado e oportunidades de 

negócio, exemplificado nessa pesquisa pelo desenvolvimento do mercado de consumo 

verde (TAVARES; IRVING, 2009). Em seu processo de globalização, o capital se 

reorganiza e se reinventa, afastando a terrível possibilidade de saturação, criando novos 
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meios de exploração e novos mercados, expandido a sua atuação sob a forma de um 

rizoma (PELBART, 2003).  

2.3 O Império Líquido-Moderno que transborda em si mesmo: a busca incessante 
por novos nichos de mercado 

Antes que se iniciem as reflexões sobre a lógica do Império, tal qual preconizado 

por Michael Hardt e Antonio Negri (2001), é importante que o conceito histórico e 

tradicional de Imperialismo seja relembrado. O desenvolvimento tecnológico de meados 

do século XIX possibilitou às potências capitalistas que dominavam o cenário 

econômico global naquela época, um aumento significativo da produção industrial e, 

por consequência, a produção de um excedente comercial que precisava, de alguma 

forma, ser absorvido, tanto sob a forma de investimentos em novos mercados 

consumidores, quanto por intermédio de uma cadeia de suprimentos que fosse capaz de 

sustentá-lo (PAZZINATO; SENISE, 1999). Deste modo, as potências Européias, em 

especial a Inglaterra, que tomou a dianteira do processo, seguidas por Estados Unidos e 

Japão, iniciaram uma corrida de expansão imperialista e, através da partilha de 

territórios do continente africano e asiático, estabeleceram estreitos contatos comerciais 

e promoveram a exploração econômica destes novos países-mercados. Importante 

ressaltar que o processo imperialista travestiu-se de um discurso ideológico com o 

objetivo de respaldar a dominação neocolonialista: 

O processo de dominação e exploração européia sobre povos menos 
desenvolvidos foi necessariamente acompanhado de uma forte 
justificativa ideológica exercida de várias formas. Se, no começo da 
expansão colonialista do século XVI, os ibéricos se colocaram como 
defensores da fé religiosa que iria salvar os povos pagãos, nesta fase 
imperialista a justificativa européia se deu no campo da cultura e do 
progresso científico (PAZZINATO; SENISE, 1999, p.210). 

Neste sentido, mais do que uma simples política de expansão territorial, é 

possível inferir que o processo imperialista pressupunha o domínio de um grupo 

específico sobre outro, através da construção de uma hegemonia ético-política, em que 

as dimensões geográficas, culturais e econômicas do dominado encontravam-se 

subjugadas pelo dominador. A lógica do imperialismo clássico pressupõe a mudança de 

foco de operações internas nos países capitalistas avançados para relações externas, 

quando a dominação colonial e a exploração econômica se apresentam de modo 

transparente e direto (WOOD, 2003). A autora (op.cit.) observa que, com o passar das 
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décadas, houve a transição entre este modelo direto de coerção para uma forma de 

dominação “não-direta”. Enquanto no imperialismo tradicional a dominação colonial e a 

exploração econômica eram transparentes, a principal caracterização do “novo 

imperialismo” passou a ser a dominação não-direta, que tornou as relações “opacas”. As 

formas de coerção econômicas são diferentes da política e da militar: a “compulsão” é 

impessoal, opera como uma imposição do “mercado” (WOOD, 2003).  

A noção de transição da forma de operação do processo imperialista proposta 

por Ellen Wood consubstancia a visão de Michel Hardt e Antonio Negri (2001). Para os 

autores, o imperialismo como tal o conhecemos do ponto de vista histórico pode ter 

desaparecido, sem, no entanto, que o Império deixe de estar em ação e expansão. 

Destacando o enfraquecimento da soberania dos Estados-nação na nova ordem 

econômica mundial, Hardt e Negri (2001) sustentam que o Império se inscreve na 

diluição das fronteiras e do controle multifacetado: 

o Império não estabelece um centro territorial de poder, nem se baseia 
em fronteiras ou barreiras fixas. É um aparelho de 
descentralização e desterritorialização [...] O Império administra 
entidades híbridas, hierarquias flexíveis e permutas plurais por meio 
de estruturas de comando reguladoras (p.12). 

Considerando o processo de globalização, a ordem produtiva mundial despreza 

limites, barreiras e fronteiras nacionais e, deste modo, cada vez mais as relações 

econômicas se estabelecem de forma independente de controles políticos (BAUMAN, 

1999). O poder regulatório do Estado-nação tem, portanto, se enfraquecido 

paulatinamente (CANCLINI, 1999) e este declínio aponta justamente para o 

estabelecimento do Império (HARDT; NEGRI, 2001). À primeira vista, esta ideia de 

enfraquecimento do Estado-nação surpreende. Ora, se o imperialismo tradicional 

consistia justamente no poder centralizador e potencialmente elástico de um estado 

absolutamente forte e autoritário, como pode o Império continuar se expandindo em 

contradição a esta lógica operativa? Hardt e Negri (2001) sinalizam para a divergência 

entre as dinâmicas. No âmbito da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), o Império 

não estabelece um centro territorial de poder, nem se baseia em fronteiras ou barreiras 

limitantes. É através da lógica da descentralização e da desterritorialização que se 

estabelece no atual cenário, incorporando, “gradualmente, o mundo inteiro dentro de 

suas fronteiras abertas e em expansão” (HARDT; NEGRI, 2001, p.12). 
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Esta descentralização é operada segundo uma nova ordem mundial, que faz valer 

a ordem do mercado (HARDT; NEGRI, 2001), segundo as bases de um Capitalismo 

Mundial Integrado (GUATTARI, 1990; ROLNIK, 2000), que persegue o lucro acima 

de qualquer outro objetivo (CHOMSKY, 2002) e, fundamentalmente, onde “não há um 

fora”: 

O mercado capitalista é uma máquina que sempre foi de encontro a 
qualquer divisão entre o dentro e o fora. [...] em sua forma ideal, não 
há um fora do mercado mundial: o planeta inteiro é seu domínio. 
Poderíamos utilizar a forma do mercado mundial como modelo para 
compreender a forma da soberania imperial em sua totalidade 
(HARDT in ALLIEZ, 2000, p. 361). 

Retomando-se novamente a dimensão histórica do tema, em que parte do 

território mundial fora parcelado e dividido entre os países dominantes, o mapa mundial 

podia ser codificado em cores européias, com limites claros e definidos. Além disso, a 

marcação entre os três mundos (Primeiro, Segundo e Terceiro) era clara e 

razoavelmente bem destacada. Hoje, o Império se constitui através de entidades 

híbridas, flexíveis e plurais e “as distintas cores nacionais do mapa imperialista do 

mundo se uniram e mesclaram, num arco-íris imperial global” (HARDT; NEGRI, 2001, 

p. 13).  

A própria divisão espacial entre o Primeiro, o Segundo e o Terceiro mundo 

refletem o hibridismo desta nova ordem mundial, dando lugar a um imbróglio em que 

não é difícil encontrar partes de um no outro, em uma miscelânea de contradições. 

Guattari (1990) corrobora este pensamento quando afirma que a nova ordem 

capitalística contradiz os dualismos clássicos, baseados em uma ideologia maniqueísta 

ultrapassada: 

Por exemplo, a oposição entre Terceiro Mundo e mundo desenvolvido 
explode por todo lado. Vimos isso com essas Novas Potenciais 
Industriais, cuja produtividade tornou-se incomparável a dos 
tradicionais bastiões industriais do Oeste, mas sendo esse fenômeno 
acompanhado de uma espécie de terceiro-mundização interna nos 
países desenvolvidos, reforçada ainda por cima por uma exacerbação 
das questões relativas à imigração e ao racismo. Não nos enganemos: 
a grande agitação em torno da unificação econômica da Comunidade 
Européia em nada refreará essa terceiro-mundização de zonas 
consideráveis da Europa (p. 13).    

Nesse contexto de ruptura, de descentramento, de multiplicação, dos 

antagonismos e de processos de subjetivação que emerge o olhar ecosófico, uma vez 
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que a apreensão das relações humanas se desloca do plano da simplicidade para o plano 

da transversalidade (GUATTARI, 1990). 

Estas transformações refletem as mudanças do próprio processo produtivo. Na 

pós-modernidade, a produção de riqueza tende cada vez mais à produção da própria 

vida social, quando o econômico, o político e o cultural cada vez mais se sobrepõem e 

se complementam um ao outro. Constituído na esteira ondulante do capital, das 

instituições transnacionais e do mercado global, o Império não só administra um 

território de não-lugar com os seres que fazem parte dele, como cria o próprio mundo 

que habita (HARDT; NEGRI, 2001). Nesse sentido, obliteram-se os espaços, não há 

mais “o fora”, e o consumo passa a regular as relações sociais e a vida.  

De um lado, vislumbramos a expansão das relações da exploração capitalista por 

toda parte que, não se limitando à fábrica, tendem a ocupar o terreno social por inteiro. 

Do outro, as relações sociais se investem completamente sobre as relações de produção, 

tornando impossível qualquer exterioridade entre produção social e produção 

econômica. Assim, “Na passagem do moderno para o pós-moderno, e do imperialismo 

ao Império, é cada vez menor a distinção entre o dentro e o fora” (HARDT, NEGRI, 

2001, p.206). A dialética do dentro e do fora foi substituída por um jogo de graus, 

intensidades, hibridismo e artificialidade. O declínio do fora vem acompanhado também 

de um declínio da rígida distinção entre público e privado, pois os espaços públicos da 

sociedade moderna tendem a desaparecer no mundo pós-moderno. 

Tavares e Irving (2009) ratificam que no mundo pós-moderno, não existe mais a 

dialética simplista entre “o fora” e “o dentro”, uma vez que a noção de consumo 

difundida nesta nova ordem implode as separações entre público e privado. Tudo é 

unificado e, ao mesmo tempo, difuso, de forma que seria impossível distinguir lados 

verdadeiramente opostos. Esta noção suscita a lógica do Controle, uma vez que o poder 

passa a dominar todas as esferas da vida social, sendo imanado em múltiplas direções: 

Nesse mundo ‘sem fora’, o confinamento ficou ultrapassado como 
tecnologia de poder-saber. Seguindo os apontamentos de Deleuze, o 
homem confinado pelos muros das instituições disciplinares, sujeito à 
vigilância de um olhar constante que o submete à norma, está cedendo 
lugar ao homem endividado da sociedade contemporânea. Detentor 
de cartões de crédito, de débito e bancários, que oferecem acesso aos 
bens e serviços através da utilização de senhas em sistemas digitais, o 
consumidor é condenado à dívida perpétua (SIBILIA, 2002, p.37). 
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Neste sentido, a mutação do capitalismo aponta o mercado mundial como seu 

ponto de chegada, tendo, assim, o globo inteiro em seu domínio. Isso porque o mercado 

capitalista é uma máquina que sempre foi de encontro a qualquer divisão entre o dentro 

e o fora. É contrária à lógica do mercado a existência de barreiras e exclusões 

(TAVARES; IRVING, 2009). Assim, tão maior ele será e florescerá quanto novos 

nichos e oportunidades de negócio forem incluídos em sua esfera de geração de lucro. 

Hardt e Negri (2001) traçam, pois, as lições da passagem da modernidade para a 

pós-modernidade acentuando três pontos importantes: a produção econômica e a 

política se fundem; as fronteiras entre as noções de público e privado se diluem; e o  

domínio das instituições transnacionais sobre a nova ordem mundial cresce 

gradativamente. Dessa forma, o consumo se torna o dispositivo de controle que lança 

tudo e todos para dentro dessa nova ordem mundial, na qual as corporações representam 

a força transnacional nesse “espaço liso” do “Império”, sempre em busca de novos 

mercados, de demandas latentes, de uma oportunidade ainda não explorada (KOTLER, 

2012). 

Neste contexto de dominação e saturação econômico-global, onde não existe um 

“fora”, o capitalismo se mantém em permanente busca por novas formas de exploração. 

Bauman (2010) destaca uma dimensão paradoxal relacionada a este processo, a partir da 

qual tece a noção de imperfeição do sistema capitalista. Para o autor, o capitalismo não 

apresenta sucesso ao tentar conciliar coerência e completude, já que, quando age em 

consonância com seus próprios princípios, gera problemas indissolúveis, afastando-se 

de sua própria natureza mediante qualquer tentativa de solucioná-los. O sociólogo 

compara o capitalismo ao parasitismo, na medida em que ambos buscam um organismo 

saudável, ora imaculado, e o exploram, prejudicando fatalmente o hospedeiro, 

comprometendo a existência das duas partes envolvidas. Assim como o parasita, o 

capitalismo está, a todo o momento, em busca de novos organismos, novas dimensões, 

novas formas de exploração, novos recursos em busca da obtenção de lucro necessário 

para alimentar o sistema.   

Neste sentido, as instituições capitalistas sempre se manterão em busca de novas 

formas de obtenção de lucro, de modo a postergar o indesejado momento em que suas 

fontes estarão esgotadas, e o farão de qualquer forma e a qualquer custo. Assim, ao 

ocupar todos os espaços, flexibilizando sua ampliação no mercado, este novo capital 
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tende a transformar até mesmo o que não era capitalizável em capital (PELBART, 

2003). 

É neste contexto que Tavares e Irving (2009) aludem para o surgimento de um 

novo modo de consumo. É o “consumo verde”, em que a própria natureza se transforma 

em um produto a ser explorado e a ser consumido. Em um ambiente mundial em que 

tudo e todos são envolvidos pelo capital (HARDT, NEGRI, 2001; GUATTARI, 1990) e 

controlados pelo desejo de consumir (DELEUZE, 1992), a natureza passa a ser vista 

como uma oportunidade de mercado (TAVARES; IRVING, 2009). É o capitalismo se 

reinventando, encontrando uma novo hospedeiro, uma nova fonte de exploração 

(BAUMAN, 2010). 

Neste sentido, a comercialização de “produtos verdes”, que se sustenta, ao que 

parece, através da criação de um “modo de ser ecologicamente correto”, pode ser um 

importante caminho para refletir sobre a atuação das marcas à luz da perspectiva 

ecosófica (GUATTARI, 1990). Estaríamos, no âmbito da Modernidade Líquida 

(BAUMAN, 2001) e sob a lógica de um Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 

1990), também reconhecido como um capitalismo rizomático (PELBART, 2003) e 

parasitário (BAUMAN, 2010), observando um processo de transformação do não-

capitalizável em capital (PELBART, 2003) e da liquefação da noção de sustentabilidade 

(TAVARES; IRVING, 2013), que se ressignifica ao sabor do mercado de consumo 

mundial? 

2.4 A natureza está à venda: da Sociedade de Consumo à Sociedade de Consumo 
verde  

A noção de Sociedade de Controle (DELEUZE, 1992), também discutida por 

Hardt e Negri (2000) através da noção de que não há um “fora”, reforça a influência e o 

poder das corporações em uma sociedade regulada pelo consumo e pelo ato de consumir 

(BAUMAN, 1999). O novo modelo de capital, agora mundial e integrado (GUATTARI, 

1990) ou rizomático (PELBART, 2003) e parasitário (BAUMAN, 2010) se apresenta, 

na lógica da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), com novas “garras”, expandindo 

a sua atuação no mercado, segundo o prisma de um Império, onde a ordem mundial 

passa a ser a ordem do mercado (HARDT, NEGRI, 2001). 



66 
 

 
 

O raciocínio de Bauman (2010) acerca da natureza parasitária do capital é 

consubstanciado pelas ideias de Tavares e Irving (2009), ao ressaltarem o fato de que a 

natureza passou a ser considerada, pelas empresas e pelos consumidores, um produto a 

ser consumido. A lógica ressaltada pelos autores é a do capitalismo encontrando novos 

nichos de mercado e novos meios de exploração, reterritorialização e domínio. Um 

parasita em busca de um novo organismo para explorar, até que se findem os recursos. 

Neste sentido, o próprio capital se reinventa, uma vez que sua constituição rizomática 

(PELBART, 2003) favorece a mobilidade, a flexibilidade e os hibridismos, 

possibilitando um trânsito sem horizontes entre informações, estilos e universos, 

relacionando-se e proliferando-se em rede. 

Conjugando as propriedades rizomáticas do capital, de expansão em rede e 

hibridização, em que não se reconhece um “fora”, com sua natureza parasitária, 

evidencia-se o surgimento de novas perspectivas mercantis, assim como assinala 

Bauman (2010) quando exemplifica o poder de reinvenção capitalista ao mencionar a 

crise financeira que eclodiu no cenário internacional a partir de 2008: 

A atual contração do crédito não é um sinal do fim do capitalismo, 
mas apenas da exaustão de mais um pasto. A busca de novas 
pastagens terá início imediatamente, alimentada, como no passado, 
pelo Estado capitalista, por meio da mobilização forçada de recursos 
públicos (usando os impostos, em lugar do poder de sedução do 
mercado, agora abalado e temporariamente fora de operação). Novas 
“terras virgens” serão encontradas e novos esforços serão feitos para 
explorá-las, por bem ou por mal (p.10). 

Tavares e Irving (2009) observam que, neste cenário de reinvenção do capital, a 

natureza foi ressignificada, passando a representar uma nova oportunidade de negócio 

para as empresas. Neste cenário, também o próprio conceito de “sustentabilidade” se 

ressignifica, assumindo os contornos do capital e do consumo mundial. Para os autores, 

a escassez dos recursos naturais não-renováveis, que traz a tona o debate ambiental em 

todo o mundo, tem despertado o interesse das empresas por apresentar-se a partir de 

uma postura “sustentável”.  

No âmbito da Sociedade de Consumo (BAUMAN, 1999), a incrível profusão de 

mercadorias (FEATHERSTONE 1990) disponíveis ao consumidor reflete o sucesso das 

economias capitalistas, ao mesmo tempo em que acentua o consumo insustentável dos 

recursos naturais não-renováveis, o que tem provocado o aumento das reflexões 
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acadêmicas no que se refere ao “consumismo” da sociedade, como destaca Portilho 

(2003): 

(...) esta abundância passou a receber uma conotação negativa, sendo 
objeto de críticas que consideram o ‘consumismo’ um dos principais 
problemas da sociedade industrial (...) A partir da percepção de que os 
atuais padrões de consumo estão nas raízes da crise ambiental (...) a 
crítica ao ‘consumismo’ passou a ser vista como contribuição para 
construção de uma sociedade sustentável” (PORTILHO, 2003, p. 44). 

Assim, mediada pela noção de sustentabilidade ecológica (GUIMARÃES, 

1997), a temática ambiental vem se tornando uma questão estratégica de mercado e, ao 

mesmo tempo, foco de preocupação por parte de diferentes segmentos da sociedade 

(TAVARES; IRVING, 2009). E as práticas de marketing têm acompanhado as 

mudanças no comportamento e nas atitudes do consumidor (KOTLER, 2010): o que 

antes ficava estagnado nas prateleiras dos supermercados, hoje é considerado prioritário 

nas listas de compras – produtos fabricados sob a chancela da preocupação com o meio-

ambiente, produtos recicláveis, não-poluentes, etc. “Isso é o que chamamos de 

consumerismo ambiental” (OTTMAN, 1994, p. 1).  

Holliday et al (2002), associa a expansão de produtos verdes no mundo à maior 

conscientização do mercado consumidor, à divulgação na mídia de temas ecológicos e 

às campanhas de marketing criadas pelas empresas e dirigidas para o mercado. Para 

Pádua et al (2004), a maior visibilidade da temática ambiental, que reflete um maior 

interesse por parte dos diversos atores sociais pela ecologia, tem como pano de fundo a 

crise ambiental enfrentada pelo mundo contemporâneo. Diante da exaustão crescente 

dos recursos naturais e da alteração do clima no planeta, o cuidado com o meio 

ambiente passou a ser uma questão real e presente em qualquer discussão sobre o futuro 

da humanidade. O autor identifica quatro vertentes do pensamento ecológico, sem, no 

entanto, apresentá-las como entes dissociados: 

 
É importante ter em mente, contudo, que essas diferentes áreas do 
pensamento ecológico não são compartimentos estanques, isolados 
entre si. No fundo, elas são diferentes facetas de uma mesma realidade 
e se complementam mutuamente: a Ecologia Natural nos ensina sobre 
o funcionamento da natureza, a Ecologia Social sobre a forma como 
as sociedades atuam sobre esse funcionamento, o Conservacionismo 
nos conduz à necessidade de proteger o meio natural como condição 
para a sobrevivência do homem, e o Ecologismo afirma que essa 
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sobrevivência implica uma mudança nas bases da vida do homem na 
Terra. (PÁDUA et al, 2004, p.16) 

A necessidade de alteração para uma forma de vida mais sustentável acentuada 

em Pádua et al (op. cit), evidencia o importante papel das corporações neste cenário, 

que têm observado o desdobramento da temática ambiental sob a ótica de uma 

“sustentabilidade corporativa” (LINS, 2005) sem, no entanto, prescindir de sua evidente 

oportunidade econômica e estratégia: 

Primeiro, devemos admitir que o desenvolvimento sustentável ainda é 
amplamente ignorado pela maioria das empresas em todo o mundo 
(...) Entretanto, alguns líderes de negócios aderiram ao conceito ao 
perceberem que (...) a ideia envolvia um esforço sério de 
desenvolvimento econômico para atender às necessidades da 
população. (...) alguns reagiram positivamente à proposta, ao 
compararem os temas referentes à sustentação do planeta àqueles 
pertinentes à sustentação de uma corporação (...)” (HOLLIDAY et al, 
2002, p.18). 

Neste sentido, não se pode negligenciar o fato de que, em um mundo dominado 

pelo capital, uma corporação se sustenta, sobretudo, pelo lucro (CHOMSKY, 2002) e, 

para Pelbart (2003), a atuação das empresas neste mercado tem, portanto, se 

desenvolvido através da lógica da “mercantilização” da natureza. Este movimento é 

acelerado pela articulação do capital (aberto, flexível e conexionista), encontrando as 

condições necessárias para metamorfosear-se no mercado, como um capitalismo 

rizomático (PELBART, 2003) e parasitário (BAUMAN, 2010), que precisa se 

redescobrir para continuar vivo na pujante ordem do mercado imperial global (HARDT; 

NEGRI). É neste capitalismo imaterial que o consumo se configura, com bens e 

serviços produzidos na lógica de uma sociedade que se reconhece não mais pela 

necessidade, mas pelo desejo de consumir (BAUMAN, 1999), na apropriação dos 

recursos naturais, agora “de forma sustentável” (TAVARES; IRVING, 2009). É um 

capitalismo que se reinventa, que descobre novos mercados, que se metamorfoseia para 

explorá-los. 

A sustentabilidade corporativa se apresenta, pois, como uma nova estratégia de 

negócio (PONTES; TAVARES, 2015b), que se estabelece a longo prazo e incorpora as 

dimensões social e ambiental às diretrizes da companhia, de forma a capitalizar novas 

oportunidades (JÖHR, 1994), o que frequentemente se desenvolve através da adoção de 

um marketing verde (OTTMAN, 1993), que promove tanto a criação de produtos e 



69 
 

 
 

marcas verdes quanto o desenvolvimento de um consumo “sustentável” ou 

“ecologicamente correto” (KINLAW, 1997). 

A profusão do consumo no mundo contemporâneo é vista por Kupstas (1997) 

como uma imposição da máquina capitalista, que termina por criar “necessidades de 

uso”, aludindo para a lógica do que, estas, na verdade, seriam desejos que se utilizam da 

roupagem de “necessidade”, se apresentando, assim, através de um contorno muito mais 

flexível e revogável, garantindo a volatilidade necessária para a manutenção do 

consumismo: 

Contudo, como não conhecemos tal produto nem estamos habituados 
a usá-lo, e muitas vezes nem sequer precisamos dele, é preciso que se 
faça criar em cada um de nós a necessidade de consumi-lo, e é preciso 
que tenhamos meios para consumi-lo (KUPSTAS, 1997, p. 99). 

Para Pereira et al (2009), os recursos naturais também são bens de consumo, no 

entanto, ainda não são percebidos de tal forma pelo consumidor, que tende a associar 

um bem ao consumo somente quando recebe o invólucro de um produto, através da 

atuação artificial-industrial. É nesta trajetória que Pelbart (2003) observa que esses 

“bens de consumo naturais” estão gradativamente sendo transformados no que Pereira 

et al (2009), denomina “bens de consumo artificiais”, ou seja, movimentando-se através 

da lógica de uma “produtilização” verde.  

Tavares e Irving (2009) acrescentam que uma pista para compreender esse 

movimento é a noção de Capitalismo Natural desenvolvida por Paul Hawken, Amory 

Lovins e Hunter Lovins (2012):  

Dessa forma, através dessa perspectiva de rede, surge uma nova 
qualificação de capitalismo: o “Capitalismo Natural”, que expressa as 
relações entre o natural (conservação e fornecimento), a produção e o 
uso do capital produzido pelo homem. Ou seja, a sinergia entre o 
capital natural e o capital tradicionalmente conhecido é entendida por 
Hawken como a “próxima Revolução Industrial”. (TAVARES; 
IRVING, 2009, p. 107) 

Hawken et al (2002) observa que os recursos naturais oferecidos pelo planeta se 

constituem fundamentalmente em uma importante forma de capital, uma vez que são 

largamente utilizados no processo produtivo, dando origem às coisas que compramos, 

vendemos, utilizamos, consumimos. Essa importância cresce na medida em que o 

planeta já sinaliza para uma “insuficiência de condições” no que se refere ao 
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fornecimento de recursos naturais (PEREIRA et al, 2009). O capital natural é a origem 

da produção e, por isso, tem o poder, sobretudo, de limitá-la, em uma relação de 

interdependência flagrante: 

O capital natural compreende todos os conhecidos recursos usados 
pela humanidade: a água, os minérios, o petróleo, as árvores, os 
peixes, os solos, o ar etc., mas também abrange sistemas vivos, os 
quais incluem os pastos, as savanas, os mangues, os estuários, os 
oceanos, os recifes de coral, as áreas ribeirinhas, as tundras e as 
florestas tropicais. Estes estão se deteriorando em todo o mundo num 
ritmo sem precedente [...] Quanto mais pessoas e empresas 
sobrecarregam os sistemas vivos, tanto mais os limites da 
prosperidade passam a ser determinados pelo capital natural, não pela 
capacidade individual [...] Um meio ambiente saudável oferece 
automaticamente não só ar e água limpos, chuvas, produtividade 
oceânica, solo fértil [...] como também [...] o processamento de 
resíduos [...] e a regeneração atmosférica. A humanidade herdou 3,8 
bilhões de anos de capital natural. Em se mantendo os padrões atuais 
de uso e degradação, muito pouco há de se restar no final do próximo 
século [...] O Capitalismo Natural reconhece a interdependência 
fundamental entre a produção e o uso do capital produzido pelo 
homem, por um lado, e a conservação e o fornecimento do capital 
natural, por outro (p .2-3).  

Para os autores, uma economia demanda quatro tipos de capital para funcionar 

adequadamente: o capital humano, o financeiro, o capital manufaturado e o capital 

natural, “constituído de recursos, sistemas vivos e os serviços do ecossistema” 

(HAWKEN et al, op.cit., p.4). Neste sentido, o sistema industrial emprega as três 

primeiras formas para promover a transformação do capital natural nos bens úteis para 

nossa vida cotidiana. Os autores sinalizam para o fato de que este modo de exploração 

leva a um desenvolvimento insustentável porque aniquila o capital mais importante para 

sua própria sobrevivência: o natural.  

Outro ponto que merece destaque é que, segundo a lógica do Capitalismo 

Natural (HAWKEN et al, 2002), o meio ambiente passa a ser um fator de produção de 

extrema importância, uma vez que abastece e sustenta continuamente o conjunto da 

economia e, deste modo, limita o crescimento econômico. Ora, se este é o tipo de 

capital utilizado pelos outros três como matéria-prima na escala produtiva, sua 

disponibilidade e funcionalidade o transformam no principal limitador do 

desenvolvimento econômico, fato que o localiza em posição de destaque e importância 

na constituição das esferas social, econômica e ambiental no mundo. 
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Neste contexto, a partir dos olhares de Hawken et al, Guattari e Pelbart, Tavares 

e Irving (2009) aludem para o fato de que o Capitalismo Natural transforma o não-

capitalizável em capital através da lógica do Capitalismo Mundial Integrado, sob a 

perspectiva de uma “cultura capitalística” (ROLNIK, GUATTARI, 2000). Dessa forma, 

para os autores, ao se partir desta noção de Capital Natural, a natureza passa a ter valor 

econômico, já que “a entrada das empresas, no contexto da temática ambiental, leva a 

uma nova ordem, ou seja, torna capitalizável o que não é capital, transformando a 

natureza em uma nova mercadoria de consumo” (TAVARES; IRVING, 2009, p.135). 

Pelbart (2003) sustenta este raciocínio: 

O capitalismo transforma o não-capital em capital, não só paisagens, 
ritmos, mas também maneiras de ser, de fazer, de ter prazer, atitudes, 
e nisso consiste sua inventividade nos últimos anos, na intuição de 
antecipar desejos do público, com a importância crescente dos 
investimentos culturais e tecnológicos. [...] O exemplo dos produtos 
ecológicos é gritante, na medida em que eles foram incorporados ao 
mercado, ao passo que uma suspeita crescente derrubou sua 
lucratividade, dada essa dinâmica própria ao desgaste inerente à 
mercantilização da autenticidade. Uma nova forma de mercantilização 
da autenticidade está na espetacularização da própria experiência e da 
vida, espetacularização que Debord entendeu com razão como sendo o 
último estágio da mercadoria (p. 104). 

A natureza se torna um produto a ser consumido, contribuindo para o surgimento 

do consumo verde, que se instala na sociedade contemporânea através da expansão do 

capital, na lógica de uma sociedade que se estabelece pelo consumo (BAUMAN, 2001). 

É a sociedade de consumo se expressando também como uma sociedade de consumo 

verde, na qual a natureza é vislumbrada, apresentada e comercializada como um produto 

a ser adquirido, através de identidades e modos de ser construídos e modelados pela 

publicidade: 

Diante dessas contradições, é inegável que a “alma” do Capitalismo 
Natural esteja relacionada ao “espírito” do Capitalismo Mundial 
Integrado, preconizado por Guattari. E o seu movimento rizomático 
opera tanto na produção das subjetividades e na criação de modos de 
ser, quanto na produção simbólica do denominado ‘consumo 
sustentável’ (TAVARES; IRVING, 2009. p.122). 

Assim, a própria natureza torna-se um “novo capital” de consumo no mercado 

(PELBART, 2003; HAWKEN et al, 2002), através da ideia de “produtilização” verde 

(PELBART, 2003), que transforma os recursos naturais em bens de consumo. Nesta 
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lógica operativa, atravessado por um capitalismo rizomático (PELBART, 2003), que 

ressignifica e amplia os territórios do capital, o mercado internacional tem atuado 

também sob a lógica ambiental. As relações entre sociedade e natureza passam a ser, de 

forma ecosófica, atravessadas pelas redes do mercado (TAVARES; IRVING, 2009), 

produzindo, através de uma “subjetividade capitalística” (GUATTARI, 1981; ROLNIK, 

2000) novos modos de ser (subjetividades “verdes”), como identidades psicossociais3 

orientadas ao consumo de produtos percebidos como “ecológicos”.  

Neste contexto:  

O mercado do consumo verde, graças aos maciços investimentos 
realizados pelas empresas, em campanhas de comunicação de 
marketing, vem se destacando pela criação e oferta de produtos 
verdes, que passam a incorporar novos enfoques, tais como: qualidade 
do processo de fabricação de forma sustentável; produtos fabricados 
com a quantidade mínima de materiais; acondicionamento em 
embalagens leves e recicláveis [...] (TAVARES; IRVING, 2009).  

 
Dessa forma, observa-se que as empresas passam a utilizar-se do marketing 

ambiental, ou “marketing  verde” (OTTMAN, 1993)  e suas premissas ecológicas como 

parte de suas estratégias comerciais, através de abordagens que enfatizam o olhar do que 

parece ser uma “sustentabilidade líquida” (PONTES; TAVARES, 2015b). 

Os apelos utilizados nos produtos ecológicos são desenvolvidos, a 
partir das premissas do marketing, como uma ferramenta empresarial 
na alavancagem do “negócio verde”, no mundo. Através do 
conhecimento do mercado, o “marketing verde” investe na criação de 
novas demandas e desejos de mercado, através do olhar do 
capitalismo imaterial, de produtos com promessas ecológicas 
(TAVARES; IRVING, 2009, p. 09) 

Para Portilho (2003), o consumidor responde a este movimento observando, no 

momento da compra, os aspectos que acreditam estarem relacionados e uma 

preocupação das empresas com o meio ambiente. São os consumidores “verdes” que 

objetivam conscientemente produzir, segundo o seu comportamento de consumo, um 

efeito nulo ou favorável sobre o meio ambiente e à sociedade (LAGES; NETO, 2002). 

Portilho (2003) esclarece: 

                                                 
3Este assunto será aprofundado no próximo capítulo. 
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O consumidor verde foi amplamente definido como aquele que, além 
da variável qualidade/preço, inclui em seu “poder de escolha”, a 
variável ambiental, preferindo produtos que não agridam, ou são 
percebidos como não agredindo o meio ambiente (p.4).  

A publicidade possui um papel preponderante no cenário em que emerge este 

novo tipo de consumidor (TAVARES; IRVING, 2009), moldado na lógica de uma 

subjetividade plástica, segundo o conceito deleuzeano da dobra (DELEUZE, 1992), 

como uma dobra verde, em constante formação. Trata-se de uma subjetividade 

inacabada, constituída pelo mercado: 

[...] compreender o indivíduo contemporâneo é, antes de qualquer 
coisa, observá-lo sob uma perspectiva do devir, ou seja, da fluidez e 
mutabilidade do indivíduo como estratégia de uma virtualidade 
identitária [...] (PONTES; TAVARES, 2015a, p.9). 

Assim, este consumidor doravante observado como um “consumidor verde” 

(TAVARES; IRVING, 2009) emerge como uma proposta identitária sustentada pelo 

discurso publicitário, que relaciona esta maneira de ser estereotipada à ideia de se viver 

bem consigo mesmo, e à noção de uma vida mais equilibrada, orientada pelos ideais de 

prazer pessoal, pertencimento social e contato consciente com o meio ambiente.  

Banerjee et al (1995) sustenta que a publicidade assume um invólucro verde 

quando, implícita ou explicitamente, relaciona produto e meio ambiente, promovendo 

um estilo de vida “verde”, com referência ou não a um produto ou serviço, ou, ainda 

quando apresenta a empresa a partir de uma imagem de responsabilidade ambiental. 

Neste sentido, o apelo ecológico tem por objetivo diferenciar o produto, quer seja no 

âmbito da composição do produto em si ou da embalagem, quer seja como elemento 

agregado à reputação de uma empresa, marca ou publicidade (GIANCOMINI FILHO, 

2004).  

No contexto do consumo verde, as marcas, por intermédio da publicidade, 

ressignificam o conceito de sustentabilidade (TAVARES; 2014), ocultando o real 

objetivo do discurso através de uma linguagem da sedução (CARVALHO, 1996). Neste 

sentido, a natureza é transformada em um produto embalado para consumo (PELBART, 

2003) e o consumidor verde emerge como uma nova subjetividade capitalística 

(GUATTARI, ROLNIK, 2000), apresentando-se sob a lógica de um “modo de ser 

ecologicamente correto” que se estabelece por intermédio da criação de identidades 
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psicossociais de consumo (TAVARES; IRVING, 2009), fragmentadas e ressignificadas 

a todo o momento pelo mercado (ROLNIK, 1997; BAUMAN, 2001). 
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CAPÍTULO III 

PUBLICIDADE, SUBJETIVIDADE E NATUREZA: UM OLHAR ECOSÓFICO E 

PSICOSSOCIAL 

A Sociedade de Controle (DELEUZE, 1992) transforma o consumo em um 

passaporte que garante a inclusão do sujeito na vida social. Para ser considerado cidadão 

e se manter vivo em uma Sociedade orientada pelo (e para) o consumo (BAUMAN, 

1999, 2001), o indivíduo precisa desempenhar seu papel político de consumidor 

(CANCLINI, 1999). Em tempos de Modernidade Líquida, o consumismo assume um 

papel central na produção social (BAUMAN, 2001), sendo regulado por um 

Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1990) ou rizomático (PELBART, 2003), 

observado também como um capitalismo parasitário (BAUMAN, 2010), que não 

reconhece o “fora” (HARDT; NEGRI, 2001), flexibilizando-se para capitalizar até 

mesmo o que, até então, pertencia à ordem do não-capitalizável (PELBART, 2003). 

Neste contexto, a natureza passa a ser transformada em um produto a ser consumido e o 

consumidor verde emerge como uma “subjetividade verde”, refletindo um “modo de ser 

ecologicamente correto”, expresso como uma identidade psicossocial de consumo, 

construída e desconstruída pelo discurso publicitário. Este movimento ocorre 

ecosoficamente (GUATTARI, 1991), através da “cultura capitalística” (GUATTARI, 

1981; e ROLNIK, 2000), segundo a lógica do mercado, neste caso, do “mercado verde”, 

ressignificando as relações entre sociedade, consumo e natureza na contemporaneidade. 

3.1 Discurso publicitário e consumo: reflexões sob a ótica de uma “cultura 
capitalística” 

Na Sociedade de Consumo (BAUMAN, 1999) os indivíduos estão expostos a 

um incontável número de tentações de consumo e estão livres para decidir qual direção 

seguir, desde que, naturalmente, permaneçam nos trilhos do consumo. As marcas 

simbolizam esta liberdade de escolha e atravessam com uma leveza quase imperceptível 

as relações sociais. Como suporte para esta dinâmica, onde os imperativos comerciais 

promovem a estetização da vida cotidiana (FEATHERSTONE, 1990) estão os meios de 

comunicação, onipresentes, velozes. Portanto, a cultura do consumo é também a cultura 

das mídias (KELLNER, 2001); e a publicidade destaca-se como importante ferramenta 

no enredamento dos desejos do consumidor pós-moderno (TAVARES; IRVING; 

VARGAS, 2013).  
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Para Baudrillard (1988), que se dedicou ao estudo do impacto das mídias e da 

tecnologia na vida contemporânea, no decorrer do século XX, os mecanismos adotados 

pelo capitalismo para ocultar seu inegável caráter explorador alteram sua orientação do 

campo da produção para o do consumo. Para o autor, a abundância dos objetos e a 

publicidade, veiculada através dos meios de comunicação de massa, são elementos 

fundamentais para a constituição da sociedade contemporânea: 

Evidência fantástica do consumo e da abundância, criada pela 
multiplicação dos objetos, os serviços, dos bens materiais, originados 
como que uma categoria de mutação fundamental na ecologia 
humana. [...] ao espetáculo permanente da celebração do objeto na 
publicidade e as centenas de mensagens diárias emitidas pelos mass 

media (BAUDRILLARD, 1988, p.15). 

Retomando a Sociedade de Controle (DELEUZE, 1992), através da noção de 

que o consumo se desenvolve como um dispositivo de controle pós-moderno, 

configurando-se como uma “senha” de pertencimento e garantindo, assim, a inclusão no 

espaço desterritorializado do Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1990), a 

publicidade passa a ser a ferramenta utilizada pelas corporações que, através de suas 

marcas comerciais, produzem e agenciam os desejos (DELEUZE, PARNET, 1998), 

moldando indivíduos que se constituem sob a lógica de uma subjetividade capitalística 

(GUATTARI, 1981), articulando e reproduzindo as novas ordens sociais (HARDT in 

ALLIEZ, 2000).  

Neste sentido, Hardt e Negri (2001) apontam para o fato de que as empresas não 

se limitam à lógica produtiva tradicional, na qual o produto em si era o ponto mais 

importante da cadeia (transferência do campo de produção para o de consumo, na visão 

de Baudrillard), mas, assim como Guattari (1990), evidenciam a produção de 

subjetividades, de necessidades, o agenciamento dos desejos, enfim, a articulação da 

própria vida. Para Tavares e Irving (2009), a publicidade é o instrumento utilizado pelas 

empresas para garantir essa sedução:  

[...] a marca produz a percepção do mercado, por meio do marketing, 
da publicidade e da mídia, enredando os desejos dos consumidores, 
que esperam avidamente para serem seduzidos. Nesse sentido, o papel 
do capitalismo é estratégico para garantir essa sedução (p.103). 

No âmbito da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), em que as necessidades 

sólidas e inflexíveis dão lugar aos desejos, evidencia-se o sujeito como um “processo 
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desejante” (DELEUZE; GUATTARI, 1976). Não se trata mais do simples desejo de 

algo perdido, mas, como exposto, de uma produção, uma experimentação incessante, 

que passa a ser entendida como uma produção “maquínica”, atravessada por diversos 

fluxos: “A produção como processo não cabe nas categorias ideais e forma um ciclo 

cujo princípio imanente é o desejo” (DELEUZE; GUATTARI, 1976, p. 10). Ressalta-se 

o desejo no sentido de máquina devido à sua capacidade de emitir fluxos. O sujeito não 

deseja propriamente falando, como se fosse o sujeito do desejo, mas o desejo é que 

acontece nele, que o faz ser o que é – ou deixa de ser. Em outras palavras, não é o 

sujeito que se apropria do desejo e sim o desejo que acontece nele.   

Para compreender o papel da publicidade no âmbito do agenciamento dos 

desejos e da produção de subjetivação, é imprescindível que o tema seja conceituado 

através da perspectiva do discurso, sob o olhar psicossocial. Na noção de Fairclough 

(2001), o discurso é concebido como uma forma de agir socialmente, sendo através dele 

que se estabelece a interação de um sujeito com o outro no mundo social. Nas palavras 

do autor (op.cit.): “Primeiro, implica ser o discurso um modo de ação, uma forma em 

que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como 

também um modo de representação” (p. 91). Neste sentido, existe “uma relação 

dialética entre o discurso e a estrutura social, existindo mais geralmente tal relação entre 

a pratica social e a estrutura social; a última é tanto uma condição como um efeito da 

primeira” (ibid, p. 91).  

Neste panorama, nota-se, portanto, que os discursos são “complexos de signos e 

práticas que organizam a existência e a reprodução social”4 (NORTON, 2000, p. 14). 

Nesta linha lógica, constituem-se, sobretudo, como a base da estrutura social, uma vez 

que não apenas representam suas convenções, mas constituem, moldam e restringem 

tais convenções, fazendo com que o mundo e as relações sociais adquiram significados:  

O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da 
estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: 
suas próprias normas e convenções., como também relações, 
identidades e instituições que lhe são subjacentes. O discurso é uma 
pratica, não apenas de representação do mundo, mas de significação 
do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 91).  

                                                 
4 Tradução livre do autor. 
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A análise da lingüista Nelly de Carvalho (1996) em relação ao discurso 

publicitário dialoga com a teoria social do discurso tal como concebida por Fairclough. 

Para a autora, “o discurso publicitário é um dos instrumentos de controle social” (p.17) 

e executa esta função substituindo termos que indicam autoridade e poder pela 

linguagem da sedução. Neste sentido, a publicidade induz a uma visão dinâmica do 

social, privilegiando as ideias mais atuais, os fatos emergenciais, as inovações 

tecnológicas, as novidades de última hora, ou seja, os intertextos sociais. 

O texto publicitário, qualquer que seja a mensagem implícita, é o 
testemunho de uma sociedade de consumo e conduz a uma 
representação da cultura a que pertence, permitindo estabelecer uma 
relação pessoal com a realidade particular. Sua mensagem primeira e 
explícita é o estímulo ao consumo de um produto, mas ele põe em 
destaque determinado aspecto de uma cultura, como um projetor 
poderoso, sem deixar de criar em torno de si algumas zonas de sombra 
(CARVALHO, 1996, p.106).  

As ideias de Tavares (2005) confluem para o olhar de Carvalho (op. cit.) quando 
ressaltam que:  

O discurso está presente na publicidade como retórica argumentativa 
persuasiva e manipuladora sob as formas textual e linguística, 
produzido, distribuído e consumido mediante um contexto, sendo 
constituído por fatos socioculturais, e cuja produção de sentido se faz 
através de um senso comum compartilhado, ou seja, cognoscível, 
entre as partes (p.19) 

Ao representar a cultura na qual está inserida, a mensagem publicitária 

representa também a estrutura social vigente. Neste sentido, evidencia-se o alcance que 

o discurso tem na sociedade como um todo. Esse alcance é viabilizado por consequência 

da inserção do discurso em todas as práticas e eventos sociais dos quais os indivíduos 

participam (FAIRCLOUGH, 2001). O consumo é, portanto, um desses eventos sociais, 

um dos cosmos da estrutura social abordada por Fairclough (2001); e o discurso 

publicitário, é a linguagem que o sustenta. Através dele, as marcas representam a cultura 

vigente (CARVALHO, 1996), produzem e reproduzem a ordem social, criam práticas, 

modos de ser (SIBILIA, 2002), de pensar e de agir, negociando significados e regulando 

o consumo.  

Importante ressaltar que a noção de cultura em uma sociedade de consumo 

corporificada pelo Capitalismo Mundial Integrado é compreendida, em Rolnik e 

Guattari (2000), como uma “cultura capitalística”. Os autores apresentam a distinção 
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entre os três sentidos usuais de cultura: cultura-valor, cultura-alma coletiva e cultura-

mercadoria. A noção de cultura-valor representa a ideia de que é possível ter ou não ter 

determinada cultura. Através desta perspectiva seria possível, portanto, distinguir entre 

quem tem e quem não tem determinada cultura (artística, científica, filosófica, etc.). 

Esta noção permite, ainda, através de certo julgamento de valor, classificar os que 

pertencem ao meio culto ou inculto. O termo “cultura-alma coletiva” representa o 

sinônimo de “civilização”. Nesse caso, estamos diante do conceito de que todos os 

indivíduos, grupos ou povos possuem determinada identidade cultural. Nesse sentido, 

seria possível falar de cultura africana, cigana ou ocidental, referenciando traços 

culturais que identificam e caracterizam os indivíduos a partir uma dimensão cultural 

comum. Por fim, a denominação cultura-mercadoria aproxima-se, de acordo com os 

autores, ao conceito de “cultura de massa”. Nesse caso, o foco não seria determinar se 

certo indivíduo possui ou não determinada “cultura”, ou mesmo de delimitar traços 

culturais comuns. A noção de cultura-mercadoria refere-se aqui a bens ou 

equipamentos, assim como conteúdos teóricos e ideológicos, que estão à disposição das 

pessoas que desejam consumi-los (filmes, livros, produtos em geral). Seria possível, 

portanto, que indivíduos com repertórios culturais distintos (primeiro sentido) 

provenientes de culturas diferentes (segundo sentido) partilhem a mesma cultura-

mercadoria, em qualquer lugar do mundo. 

No entanto, todas as noções de “cultura” são, na perspectiva dos autores 

(GUATTARI; ROLNIK, op.cit.), atravessadas pela “cultura capitalística”:  
Não existe, a meu ver, cultura popular e cultura erudita. Há uma 
cultura capitalística que permeia todos os campos de expressão 
semiótica. É isso que tento dizer ao evocar os três núcleos semânticos 
do termo ‘cultura’ [...] No fundo, só há uma cultura: a capitalística. É 
uma cultura sempre etnocêntrica [...] Há muitas maneiras de a cultura 
ser etnocêntrica, e não apenas na relação racista do tipo cultura 
masculina, branca, adulta etc. Ela pode ser relativamente policêntrica 
ou polietnocêntrica, e preservar a postulação de uma referência de 
‘cultura-valor’, um padrão de tradutibilidade geral das preocupações 
semióticas, inteiramente paralelo ao capital. Assim como o capital é 
um modo de semiotização que permite ter um equivalente geral para 
as produções econômicas e sociais, a cultura é o equivalente geral para 
as produções de poder. As classes dominantes sempre buscaram essa 
dupla mais-valia: a mais-valia econômica, através do dinheiro e a 
mais-valia de poder, através da cultura-valor. Considero essas duas 
funções – mais-valia econômica e mais valia do poder – inteiramente 
complementares. Elas constituem, juntamente com uma terceira 
categoria de equivalência – o poder sobre a energia, a capacidade de 
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conversão das energias umas nas outras – os três pilares do 
Capitalismo Mundial Integrado (p.23-24). 

O que se evidencia é a tendência, no capitalismo, para a mercantilização de todas 

as dimensões da vida social, sobretudo por intermédio da publicidade, que produz não 

somente o consumidor, mas o “indivíduo” do capitalismo imaterial (LAZZARATO; 

NEGRI, 2001). Para Debord (1997) é através do processo de “espetacularização 

midiática” que o consumo se inscreve e que o consumidor se toma um “consumidor de 

ilusões” (p. 25). Salienta-se, pois, o fato de que o processo de produção e consumo de 

mercadorias é inseparável do processo de produção e consumo de imagens: as imagens 

se transformaram em mercadorias, ou existem para incentivar o consumo de 

mercadorias na “sociedade do espetáculo”. Sendo assim, “o espetáculo é o capital em tal 

grau de acumulação que se torna imagem” (DEBORD, 1997, p. 25). 

Neste sentido, a publicidade é utilizada como técnica para espetacularizar, 

persuadir e influenciar, manipulando a linguagem sob as estratégias de um capitalismo 

rizomático, que transforma as relações sociais, a vida e a natureza em um produto a ser 

consumido (PEBART, 2003). O horizonte que se avista parece apontar para a 

apropriação da linguagem, sobretudo por parte das organizações molares (GUATTARI; 

ROLNIK, 2000), que a transformam em um instrumento para maximizar os lucros, uma vez 

que “por intermédio do discurso publicitário, as empresas se servem da linguagem para 

convencer e seduzir. Com a publicidade, o capitalismo se apodera da linguagem e 

utiliza sua força para fins comerciais” (QUESSADA, 2003, p. 121). 

Nota-se que, com o objetivo de agenciar e produzir o desejo, o discurso 

publicitário apresenta argumentos e, como qualquer outro, tenta através deles impor seu 

objetivo. Ou seja, em qualquer discurso, como nos políticos ou religiosos, há uma base 

informativa que, manipulada, serve aos objetivos do emissor (CARVALHO, 1996). No 

entanto, o elemento verbal que representa a ordem ou convite se apresenta através de 

um imperativo revestido de roupagens que dissimulam as reais intenções do texto 

(CARVALHO, 1996), o que torna ainda mais difícil identificar a ordem capitalística 

subjacente (GUATTARI, 1981), tornando-o ainda mais perverso. 

Toda a estrutura publicitária sustenta uma argumentação icônico-
lingüística que leva o consumidor a convencer-se consciente ou 
inconscientemente. Tem a forma de diálogo, mas possui uma relação 
assimétrica, na qual o emissor, embora use o imperativo, transmite 
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uma expressão alheia a si própria. O verdadeiro emissor permanece 
ausente do circuito da fala; o receptor, contudo, é atingido pela 
atenção desse emissor em relação ao objeto. (CARVALHO, 1996, 
p.13).  

A “argumentação icônico-lingüística” mencionada por Carvalho (op. cit.) 

reforça a dimensão social do discurso publicitário, que se estabelece em consonância 

com o meio, representando o “senso comum” citado por Tavares (2005). A publicidade 

projeta um determinado aspecto desse ambiente compartilhado, elaborando-o de acordo 

com seus interesses mercantilistas, criando uma realidade simulada. Carvalho (1996) 

complementa: 

Organizada de forma diferente das demais mensagens, a publicidade 
impõe, nas linhas e entrelinhas, valores, mitos, ideais e outras 
elaborações simbólicas, utilizando os recursos próprios da língua que 
lhe serve de veículo, sejam eles fonéticos, léxico-semânticos ou 
morfossintáticos (p.13). 

Com o fim último de convencer e seduzir, a peça publicitária utiliza estratégias 

lingüísticas para fabricar imagens e símbolos abundantes que, associados à linguagem 

verbal, criam a realidade ideal, estimulando o desejo. Villaça e Góes (1998) 

acrescentam que os desejos são produzidos “na forma de signos e não de objetos 

materiais. O consumo é menos alguma coisa real e mais propriamente um signo, porque 

é o signo que se deseja” (p. 50). Tavares (2005) observa que a publicidade transforma 

esse desejo em uma necessidade, na medida em que, “produz e agencia valores, saberes 

e naturaliza os desejos do consumo, tornando-os necessidades básicas, simbolizando-os 

por meio da ideologia de aceitação e pertencimento, compartilhada por todos como um 

ideal de existência” (p.126). 

O raciocínio remete à lógica já exposta do consumismo contemporâneo que, no 

âmbito da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001) não tenciona a satisfação das 

necessidades sólidas e finitas, mas orienta-se, sobretudo, aos desejos, fluídos e 

efêmeros. O raciocínio de Vestergaard e Schroder (2000) corrobora esta visão. Para os 

autores, o objetivo final de toda publicidade é vender o produto, no entanto, para ser 

tecnicamente eficaz, deve estimular primeiramente o desejo de compra e despertar a 

atenção do consumidor através de mensagens sedutoras. A ideia que ser que passar é a 

da manipulação do desejo e dos agenciamentos, como uma produção contínua regulada 

por um capitalismo que atravessa múltiplas dimensões (GUATTARI, 1990). A 
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publicidade tem cada vez mais orientado o seu foco para a construção de um simulacro 

do real em detrimento das funcionalidades objetivas dos produtos.  

Importante perceber que este movimento é constituído na ordem do capitalismo 

contemporâneo, que, conforme exposto, tem preterido a dimensão material na medida 

em que se aproxima sobremaneira da cognição, dos dispositivos de subjetivação, das 

esferas da comunicação e de afetividade. Nessa lógica, produz-se uma Sociedade de 

Consumo na qual o interesse está no desejo e não mais no objeto e a publicidade é uma 

ferramenta essencial para garantir esta sedução. Slater (2002) sinaliza que o 

individualismo radical, nessa cultura do consumo reflete uma sociedade “(...) 

orgulhosamente superficial, profundamente interessada nas aparências” (p.19). Para ele, 

o consumismo torna-se puro jogo de signos. 

Baudrillard (1988), comentado por Costa Lima (1990) explica que o crescente 

poder da publicidade sobre a sociedade está estabelecido no que ele chama de “a lógica 

do Papai Noel”, já que se estabelece sob a ideia da fábula e da adesão. Neste sentido, 

acredita-se na publicidade porque ela permite disfarçar o motivo da compra, que 

ultrapassa as causas racionais. O produto serve ao consumidor, portanto, como um álibi. 

“Ele não acredita na publicidade mais do que a criança no Papai Noel. O que não o 

impede de aderir da mesma maneira a uma situação infantil interiorizada e de se 

comportar de acordo com ela" (BAUDRILLARD apud COSTA LIMA, 1990, p.292). 

O raciocínio proposto por Baudrillard (apud COSTA LIMA, op.cit.) pode ser 

exemplificado pela crescente utilização do apelo ecológico no âmbito do consumo 

contemporâneo (TAVARES; IRVING, 2009), já que, neste sentido, o consumo de 

produtos verdes aparece atenuado pela proposta de ser “ecologicamente correto”, 

através da criação de identidades psicossociais de consumo e da representação da 

natureza como um produto a ser adquirido (PELBART, 2003), ressignificando a noção 

de sustentabilidade ecológica (TAVARES; 2014). 

Observa-se, pois, a vinculação do consumo ao campo do imaginário, no sentido 

de que o que se consome são, na verdade, sonhos e imagens (FEATHERSTONE, 1990).  

Neste aspecto, o consumo se revela como uma rede de sonhos e desejos celebrados no 

imaginário da cultura do consumidor, o que se estabelece sobretudo por intermédio da 

publicidade. Certamente ela não é a única responsável por vincular objetos de consumo 
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a representações, mas tem grande relevância, nas sociedades capitalistas, no 

estabelecimento dos elos entre as dimensões material e imaterial. Ainda que se 

considere que a conexão entre produtos e sonhos (desejos) não dependam 

exclusivamente dos esforços dos anunciantes e de suas marcas, Campbell (2001) credita 

à publicidade grande importância nisso:  

Que há uma estreita relação entre os devaneios da pessoa e sua 
seleção, compra, uso e disposição de bens e serviços se revela 
patentemente no caráter de muitos anúncios. Estes, tipicamente, se 
dirigem mais aos sonhos do que às necessidades, numa tentativa de 
associar determinados produtos a acalentadas ilusões e, 
consequentemente, despertar o desejo (p.133). 

Sob este aspecto, retoma-se o olhar de uma Sociedade de Consumo como uma 

sociedade dos desejos revogáveis, líquidos, transitórios (BAUMAN, 1999). Para 

Quessada (2003), pensar a Sociedade de Consumo significa pensar no papel das marcas 

na constituição da estrutura social, uma vez que passam a ocupar um importante espaço 

no cotidiano da vida das pessoas, graças ao crescimento meteórico do investimento em 

marketing e publicidade (KLEIN, 2002). Na Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001) o 

papel das marcas não é o de encerrar ou de completar, mas o de “promover a vida sob 

uma eterna obsessão compulsiva pelo mais, pelo melhor, de forma inacabada” 

(TAVARES; IRVING; VARGAS, 2013, p.5).  

Através do discurso publicitário, o movimento marcário se estabelece, portanto, 

sob a égide de um desejo de consumo eternamente insatisfeito, oferecendo ao 

consumidor inúmeras possibilidades de “ter identidade”, ou como assinala Bauman 

(2001), poder ter múltiplas identidades. No contexto do consumo verde (TAVARES; 

IRING, 2009), as marcas se apresentam como a possibilidade de um consumo 

“consciente”, em que a liberdade de escolha se associa à ideia de pertencimento e de 

preservação do meio ambiente, o que se expressa sob a noção de um “modo de ser 

ecologicamente correto”, como uma subjetividade (verde) produzida pelo mercado 

(TAVARES; 2014). 

3.2 As modelagens marcárias e a “subjetividade verde” sob o olhar psicossocial 

A Sociedade de Consumo (BAUMAN, 1999), onde os consumidores estão 

expostos a um incontável numero de tentações, dominados por seus próprios desejos, 

muito mais flexíveis e transitórios, agenciados a todo o momento pela publicidade, que 
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produz não somente o consumidor, mas o “indivíduo” do capitalismo imaterial 

(LAZZARATO; NEGRI, 2001), consonante à lógica de uma subjetividade capitalística 

(GUATTARI, 1981), também pode ser compreendida como a civilização das marcas 

(TAVARES; IRVING, VARGAS, 2013).  

Neste cenário, no âmbito da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), o olhar 

psicossocial contribui para refletir sobre o que parece ser o fluxo contínuo e incessante 

de marcas comerciais que, sob a égide de um capitalismo rizomático (PELBART, 

2003), se expandem, atravessam e constroem o imaginário do indivíduo, produzindo, 

por intermédio da publicidade, as subjetividades, como identidades revogáveis e 

líquidas, metamorfoseadas pelo desejo e pela liberdade de se desconstruir enquanto 

sujeitos do consumo, da fantasia e de um prazer incompleto. 

Em uma sociedade de consumo, o papel político das marcas é o de incentivar 

uma compulsão excessiva pelo “ter”, cada vez mais e melhor (TAVARES, 2014). Elas 

representam a liberdade do sujeito pós-moderno, que se apresenta a partir de uma 

subjetividade móvel, em “estado líquido”, com o desejo de pertencer sem se fixar, como 

um álibi dessa natureza transformacional e efêmera (LIPOVETSKY, 1989). 

Ampliando o debate e trazendo um outro olhar, Baudrillard (1998) observa que, 

no processo de transformação dos bens em mercadoria-signo, o valor de uso inicial dos 

produtos é substituído pelo valor de troca. No império do signo, como denomina o 

período contemporâneo, a mercadoria é transformada em signo e o signo em 

mercadoria, levando a uma estetização da realidade, que é produzida pela publicidade 

sob a forma de um simulacro, espelhando a realidade, porém tornando-a mais real do 

que ela é. Ou seja, o valor está na ideia que a publicidade constrói como uma verdade. 

Na noção de Tavares e Irving (2009): 

A mercadoria (objeto) é menos importante no discurso do consumo e, 
no seu lugar, figuram as marcas com espírito, personalidade e valor. 
Igualmente, se evidencia a insaciabilidade do desejo junto a um 
consumidor livre, que deseja ser seduzido (p. 50-51) 

 Neste sentido, em uma Sociedade de Consumo (BAUMAN, 1999) corporificada 

pelo Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1990), o valor dos bens está 

diretamente relacionado à sua representação simbólica, ou seja, àquilo que significam 

como marca, sob a lógica de uma alegoria pós-moderna. Barbosa (2004) esclarece: 
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[...] a cultura está hoje, organizando a economia em aspectos básicos: 
o valor dos bens depende mais do seu valor cultural (de signo) do que 
do seu valor de uso ou de troca. A maioria das mercadorias assume a 
forma de signos e de representações. A confirmar esse movimento 
assistiremos a uma desmaterialização da economia (BARBOSA, 
2004, pp. 35-36). 

As mercadorias são, portanto, vendidas sob a roupagem de marcas que inundam 

a sociedade de consumo e representam estilos de vida, vestindo e revestindo a vida 

social (KLEIN, 2002). Nesse sentido, parte-se do raciocínio de que “as pessoas usam as 

mercadorias de forma a criar vínculos ou estabelecer distinções sociais” 

(FEATHERSTONE, 1990, p.31). O que se observa é um cenário em que as marcas 

colam e descolam na percepção do consumidor, como modelagens marcárias, fabricadas 

e ressignificadas ao sabor do mercado, sustentando o ideal de pertencimento, porém 

baseadas na liberdade de escolha individual (TAVARES; IRVING, 2009). Nesta 

perspectiva, Gazurek, comentado por Torres (2015), assinala que: 

Marcas como Harley Davidson ou Apple, por exemplo, construíram 
verdadeiras comunidades repletas de significados no seu entorno. O 
que se criou à volta dessas marcas foi de fato uma tribo de pessoas 
unidas pelos mesmos valores e os mesmos interesses. (GAZUREK, 
apud TORRES 2015, p. 50). 

Para Maffesoli (2005) a pós-modernidade é o palco para a formação destas 

tribos, que acabam por proporcionar mudanças tanto para vida individual quanto 

coletiva. O autor esclarece que uma “tribo” não é tão somente um grupo que convive 

entre si, mas que partilha valores, através dos quais se caracteriza cada grupo para seus 

membros e para quem os enxergam fora dele. O valor da mercadoria está, como 

evidencia Barbosa (2004) localizada não em seu valor de uso, mas em seu valor de 

signo, ou seja, naquilo que representa socialmente, e as modelagens marcárias 

participam, por intermédio do discurso que se estabelece na publicidade, deste processo 

de significação (FAIRCLOUGH, 2001), através da linguagem da sedução 

(CARVALHO, 1996), criando uma estetização da realidade (BAUDRILLARD, 1988). 

Sampaio (2000), citando Featherstone, afirma que: 

A longevidade dos objetos e a dimensão simbólica de seu uso não são 
vistas como predefinidas somente no âmbito na produção, mas estão 
associadas ao modo particular de sua apropriação no âmbito do 
consumo, estando relacionados, por exemplo, à utilização e 
renegociação das associações simbólicas dos objetos para ressaltar 
diferenças nos estilos de vida, a fim de demarcar relações sociais (p.2) 
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O que se apreende em Featherstone (1990) é que “o consumo, portanto, não deve 

ser compreendido apenas como consumo de valores de uso, de utilidades materiais, mas 

primordialmente como o consumo de signos” (FEATHERSTONE, 1990, p. 121-122), 

conforme também reiterou Barbosa (2004) no sentido da representação social da 

mercadoria. 

Sob a perspectiva de Campbell (2001), este movimento ocorre pela busca de um 

prazer emocional, significando que a compra foi motivada não somente pelos atributos 

técnicos da mercadoria, mas, fundamentalmente, pela vontade do consumidor vivenciar 

uma “emoção” por meio dela. O termo “emoção” pode ser entendido aqui como 

sentimento intenso de prazer não necessariamente conectado à funcionalidade objetiva 

do bem adquirido (adquirindo o bem por seu “valor de uso”), mas no sentido de um 

desejo (reconhecendo o bem por seu “valor de signo”), baseado em um tipo de querer 

transitório e socialmente construído, que Bauman (1999) observa sob a lógica da 

insaciabilidade e da volatilidade da sociedade de consumo. 

A ideia é também apresentada por Baudrillard (1988) no sentido de que há muito 

tempo os consumidores deixaram de buscar nos produtos os benefícios relacionados aos 

atributos técnicos. O autor (op.cit., p. 87) ressalta que, no final dos anos 70 e início dos 

80, que “não já a necessidade (sólida, inflexível e “pesada” na visão de Bauman), mas o 

desejo” constitui-se nas engrenagens básicas impulsionadoras do consumo. Neste 

sentido, as marcas representam as imagens que estetizam a realidade, criando um 

simulacro mais real do que o próprio real, reafirmando uma configuração social baseada 

no consumo (BAUMAN, 1999). 

Importante que se observe a dimensão psicossocial a partir da qual as marcas se 

apresentam na sociedade de consumo, uma vez que representam a liberdade individual 

de escolha ao mesmo tempo em que unem em torno de si diversas tribos que partilham 

dos mesmos valores, interesses e identidades, sob a lógica do pertencimento. Essas 

identidades são, no entanto, fabricadas e desconstruídas a todo o momento no mercado, 

em um ritmo frenético de agitação incessante, flexibilizadas pelo livre arbítrio 

consumista e produzidas à luz do capitalismo globalizado (SIBILIA, 2002).  

As marcas e o que elas representam socialmente configuram, portanto, a 

liberdade de escolha do sujeito pós-moderno que, tal qual apreende-se em Bauman 
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(1999), está condenado a ser livre em um sentimento perpétuo de indecisão. Para Slater 

(2002), o ato de consumir é um ato privado, estando o consumidor apto a fazer escolhas. 

O autor retrata a “soberania do consumidor” como uma imagem sedutora de liberdade, 

através da qual se pode decidir o que se quer, como, quando, onde, etc., o que estaria 

associado ao que Campbell (2001) denominou como uma “ânsia de singularização”, 

sendo uma reação à homogeneização provocada pelo consumo. No entanto, Slater (op. 

cit.) consubstancia a provocação de Bauman (1999) sobre a pseudo-liberdade de um 

sujeito que vive angustiado ante à insaciabilidade de seu próprio desejo quando 

problematiza: 

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 formulamos enquanto identidades sociais e 
exibimos essas identidades. O que torna o consumo o campo 
privilegiado da economia, do significado, da subjetividade, da 
privacidade e da liberdade. Por outro lado, todos esses significados 
(...) passaram a ser cruciais para a competição econômica e a 
organização racional, passaram a ser os objetos da ação estratégica das 
instituições dominantes (...). Por isso a controvérsia (...) para 
determinar se o consumo é uma esfera de manipulação ou de 
liberdade, se o consumidor é soberano ou súdito, ativo ou passivo, 
criativo ou determinado (p.39). 

 O que se revelam são as pistas que parecem indicar o consumo como um dever, 

uma coação, configurando-se como uma senha para “estar dentro”, sobretudo quando a 

ordem mundial tornou-se a ordem do mercado e o consumo passou a ser adotado como 

um controle (HARDT in ALLIEZ, 2000). As modelagens marcárias são, neste sentido, 

o passaporte para esta viagem “obrigatória”, que não tem ponto de chegada ou destino 

certo. Deste modo, “(...) para que as possibilidades continuem infinitas, nenhuma deve 

ser capaz de petrificar-se em realidade para sempre. Melhor que permaneçam líquidas, 

fluídas...” (BAUMAN, 2001, p.74). Este olhar é consubstanciado pela visão de Sibilia 

(2002), em que o mercado produz, lança e relança esquizofrenicamente modelos de 

comportamentos como “kits de subjetividades” (ROLNIK, 2000), os quais são adotadas 

e descartados em igual frenesi pelos consumidores. 

A ideia que se pretende passar é a de um “ter humano” que encontra no consumo 

das marcas uma estratégia de valor subjetivo, porque para “ser” é preciso “ter” ou pelo 

menos “parecer”, “[...] sobretudo, sob uma perspectiva do devir, ou seja, na fluidez e 
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mutabilidade do indivíduo como estratégia de uma virtualidade identitária (TAVARES; 

IRVING; VARGAS, 2013, p.8). 

 Evidencia-se, pois, a representação de fluxos mercadológicos regulados por um 

capitalismo rizomático (PELBART, 2003) que expande sua atuação a outras dimensões 

para além da econômica, como as psíquicas, sociais, políticas e culturais, reforçando sua 

essência parasitária (BAUMAN, 2001), sempre em busca de novas oportunidades de 

negócio. As modelagens marcárias acompanham, pois, a configuração capitalística que 

se estabelece sob a lógica desta expansão desterritorializante, incorporando novos 

valores para atingir cada vez mais consumidores, em diferentes nichos de mercado. A 

expansão do consumo verde no mundo através do frequente aparecimento de “marcas 

verdes” (TAVARES; IRVING, 2009, p.45) é uma das pistas que indicam este 

movimento. 

Destarte, no âmbito de um capitalismo que regula as relações humanas 

(GUATTARI, 1990), atravessando as dimensões social e subjetiva, mercantilizando o 

desejo e a própria vida (PELBART, 2003), até mesmo as relações entre sociedade e 

meio ambiente vem sendo ressignificadas sob a ótica mercadológica, apontando para a 

criação de um consumidor que se apresenta como uma “subjetividade verde” 

(TAVARES; IRVING, 2009), refletindo a lógica de um modo de ser que se constitui 

através de marcas que desenvolvem o apelo verde em suas ações promocionais 

(PONTES; TAVARES, 2015a). 

[...] através da lógica do movimento do Capitalismo Mundial 
Integrado, no contexto do consumo de produtos com apelos 
ecológicos [...] é produzida a ideia de uma “subjetividade verde” 
como um modo de ser modelado pelo mercado, de forma rizomática 
em que a natureza é, também, significada como produto e vida 
(TAVARES; IRVING, 2009, p.114). 

 No contexto em que a natureza e a vida vêm sendo mercantilizadas nas redes do 

capital cada vez mais aberto e flexível (PELBART, 2003) e em que as empresas vêm 

observando a temática ambiental como uma oportunidade de negócio (JÖHR, 1994), 

sobretudo através do desenvolvimento de um “marketing verde” (OTTMAN, 1993), a 

“subjetividade verde” do consumidor emerge como uma nova forma de subjetividade 

moldada pelo capital (GUATTARI, 1981; GUATTARI, 1990), dando origem a um 

novo estilo de vida pré-fabricado pelo mercado. 
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 O paradigma ecosófico proposto por Guattari (1990), especialmente quando 

discorre sobre a expansão do capital, que se desloca e se desterritorializa em extensão e 

em intenção, ampliando sua atuação sobre o conjunto da vida social, econômica e 

cultural, alastrando-se pelo interior dos estratos mais subjetivos, sustenta as bases de 

reflexão sobre a expansão do movimento marcário, que, no âmbito do consumo verde 

estimula a produção de um modo de ser associado à preocupação com o meio ambiente 

(TAVARES; IRVING, 2009), que se estabelece como mais uma modelagem do sistema 

capitalista e se expressa sob a forma de “identidades prêt-à-porter” (SIBILIA, 2002) 

fabricadas freneticamente na ordem do mercado mundial. 

3.3 Identidade, consumo e natureza: a produção do “modo de ser ecologicamente 
correto” 

Antes do início da discussão sobre a formação das identidades no âmbito da 

Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), é importante relembrar que, na lógica do 

Império (HARD; NEGRI, 2001), o Capitalismo Mundial Integrado se aproxima dos 

estratos mais subjetivos (GUATTARI, 1990), garantindo um tipo de expansão que 

acontece em rede, através da noção deleuzeana de rizoma. As fronteiras se fundem 

(MEYROWITZ, 1999), os espaços se obliteram (HARD, NEGRI, 2001) e o capital 

viaja muito mais livre e fluido, alastrado-se em alto grau de intensidade e rapidez 

(BAUMAN, 2001), atingindo múltiplas direções, dimensões e capitalizando até mesmo 

o não-capitalizável (PELBART, 2003).  

Como exposto, o capitalismo se apropriou dos meios de produção de 

subjetivação e se espalhou por entre as diversas dimensões (psíquicas, sociais, políticas 

e culturais), sob a lógica de um enredamento. Portanto, seja no prisma mundial 

integrado ou rizomático, como observado por Guattari (1990) e Pelbart (2003) 

respectivamente, o capital é uma operação de poder e domínio, antes de ser uma 

operação orientada ao lucro “[...] sua existência semiótica inscreve-se sistematicamente 

no conjunto dos movimentos locais de desterritorialização técnicos e sociais que 

‘diagramatiza’ e reterritorializa nas formas de poder dominantes” (GUATTARI, 1981, 

p.110). Além disso, “[...] o capital nada mais é do que o político, o social, o 

técnicocientífico, articulados uns aos outros. Esta dimensão diagramática geral aparece 

cada vez mais claramente com o papel crescente do capitalismo...” (GUATTARI, 

op.cit., pp.198). 
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Variadas possibilidades de ser, de pensar e de agir são, portanto, modeladas na 

esteira no capital que, por intermédio do discurso publicitário, dão origem a múltiplas 

identidades, que remetem a uma subjetividade móvel, regulada pelo consumo (SIBILIA, 

2002). São modos de ser produzidos pelo mercado, que se expressam sob a forma de 

“identidades prêt-à-porter” (prontas para uso), sobretudo através da publicidade e das 

ações de marketing: 

[...] a ilusão de uma identidade fixa e estável, característica da 
sociedade moderna e industrial, vai cedendo terreno aos “kits de perfis 
padrão‟ ou “identidades prêt-à-porter”, segundo as denominações de 
Suely Rolnik (p. 33). 

Rolnik (1997) afirma que essas identidades são reconfiguradas pelas lógicas do 

mercado e do consumo global, produzindo novas subjetividades de consumo: 

[...] a mesma globalização que intensifica as misturas e pulveriza as 
identidades, implica também na produção de kits de perfis-padrão de 
acordo com cada órbita do mercado, para serem consumidos pelas 
subjetividades, independentemente de contexto geográfico, nacional, 
cultural, etc. Identidades locais fixas desaparecem para dar lugar a 
identidades globalizadas flexíveis que mudam ao sabor dos 
movimentos do mercado e com igual velocidade. (p.19). 

Retomando a transição da “disciplina” para o “controle”, em que as “prisões” 

agora são outras, o sujeito pós-moderno é profundamente dominado pelo desejo de 

consumir e, por mais que procure a libertação, está preso a uma dívida sem fim, vivendo 

em uma eterna moratória consumista de marcas e de novos estilos de vida produzidos 

pela lógica do mercado mundial. O consumo passa a operar através de um desejo 

produzido incessantemente, em função de um estado contínuo de excitação e 

permanente insatisfação (BAUMAN, 2001). 

Deste modo, ao resgatar o pensamento de Bauman (2001) no contexto de uma 

sociedade orientada para o consumo, amplia-se o debate sobre a questão identitária. É 

mister observar que as identidades fixas e sólidas da modernidade têm sido substituídas 

pelas identidades móveis e fluídas da pós-modernidade, que, como aponta Rolnik 

(1997), gravitam na órbita do mercado e do capital, agora “leve”, fluido e 

desterritorializado (BAUMAN, 2001).  

Numa “sociedade de consumo”, a liberdade individual é a liberdade de se “ter 

identidade”, ou de poder ter múltiplas identidades (BAUMAN, 2001), como um 
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passaporte outorgado pela comunicação publicitária e sua lógica discursiva 

(TAVARES, 2005). Em um mundo em que tudo é deliberadamente instável, as 

identidades são produzidas à luz do capitalismo “leve” e fluido. Elas são, assim, 

oscilações contínuas, maleáveis pela liberdade de escolha individual, tensionadas no 

desejo de consumir (BAUMAN, 2001), reguladas pelo mercado, como “kits de 

subjetividades”.  

Sendo assim, esses “kits de subjetividades” ou “kits de perfis-padrão” 

(ROLNIK, 2000) operam sob o regime da descartabilidade. Tal qual assinala Bauman, 

[...] o mercado de consumo se rejubila, enchendo galpões e prateleiras com novos 

símbolos de identidades, originais e tentadores [...] identidades descartadas (BAUMAN, 

2005, p. 88). Para o autor, essas identidades representam escolhas de “modos de vida”, 

sendo assim uma característica da Sociedade de Consumo, midiatizadas pela 

publicidade. São identidades produzidas individual ou coletivamente, reguladas pelo 

consumo, como estratégias de pertencimento psicossocial, porém desintegradas, a todo 

o momento, por desejos não satisfeitos. 

Rolnik (1997) dialoga com Bauman quando aponta para o enfraquecimento das 

antigas estruturas que identificavam o sujeito. Para a autora, as antigas referências 

identitárias, sólidas e pouco flexíveis, tendem a desaparecer caso não consigam produzir 

o perfil requerido para gravitar em alguma órbita do mercado. A transição deste antigo 

modelo identitário para a proposta dos “kits de perfis-padrão” é, deste modo, 

engendrada nas redes do capital, da mídia e do consumo. Os “kits de perfis-padrão” ou 

“identidades prêt-à-porter” são, como aponta Rolnik, estilos de vida, de 

comportamentos produzidos para serem consumidos por quaisquer indivíduos nas 

sociedades modernas. São verdadeiros “kits de subjetividade”, prontos para serem 

usados, modificados, descartados. 

Identidades prêt-à-porter [...] quando estas são consumidas como 
próteses de identidade, seu efeito dura pouco, pois os indivíduos-
clones que então se produzem, com seus falsos-self estereotipados, 
são vulneráveis a qualquer ventania de forças um pouco mais intensa. 
Os viciados nesta droga vivem dispostos a mitificar e consumir toda 
imagem que se apresente de uma forma minimamente sedutora, na 
esperança de assegurar seu reconhecimento em alguma órbita do 
mercado. (ROLINK, 1997, p.3) 
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Segundo Rolnik (1997), este tumultuado processo de subjetivação regulado nas 

esteiras do mercado também pode ser observado através do princípio antropofágico, por 

meio do qual se observa na individuação uma constituição híbrida, por conta de 

permanentes agenciamentos individuais, coletivos e impessoais, sob o prisma da 

incorporação dos valores de um “outro”. Para a autora, as partículas deste “outro 

admirado” são “engolidas”, produzindo, “na invisível química dessa mistura” (p.16), 

uma verdadeira transmutação do sujeito. 

Assim, ao transpor o conceito de antropofagia para o campo do desejo, Rolnik 

(1997) afirma que “antropofágico” é o processo de composição e hibridação das 

forças/fluxos, “o qual acaba sempre devorando as figuras da realidade, objetiva e 

subjetiva e, virtualmente, engendrando outras” (p.5). Neste sentido, o caráter efêmero e 

fragmentado dessa subjetividade – e de sua produção – é notório no deslocamento dos 

indivíduos, na era do capitalismo globalizado e flexível, tendo as marcas comerciais, 

por exemplo, um papel estratégico para sublimar a ideia do “outro admirado” no âmbito 

do consumo. 

Neste contexto, é relevante observar que a produção dos elementos de 

subjetivação transpõe, no âmbito da Sociedade de Consumo, orientada para (e pelo) 

desejo de consumir (BAUMAN, 2001), os antigos modelos identitários, característicos 

da era industrial, dando origem a estes “kits de perfis-padrão” ou “kits de 

subjetividade”, que orbitam em torno das redes formadas pelo mercado (ROLNIK, 

1997), através de indivíduos híbridos, constituídos permanentemente por agenciamentos 

individuais e coletivos, através de um processo antropofágico de consumo e produção 

esquizofrênica de si (PONTES; TAVARES, 2015b). 

Ao revelar este olhar, Rolnik (1997) localiza o conceito de antropofagia no 

terreno do desejo, “trazendo para a esfera da subjetividade, e reinterpretando, aquilo que 

o Movimento Antropofágico apontou no domínio da estética e da cultura brasileiras” 

(p.15): 

Estendido para o domínio da subjetividade, o princípio antropofágico 
poderia ser assim descrito: engolir o outro, sobretudo o outro 
admirado, de forma que partículas do universo desse outro se 
misturem às que já povoam a subjetividade do antropófago e, na 
invisível química dessa mistura, se produza uma verdadeira 
transmutação. (ROLINK, 1997, p.16) 
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No campo do princípio antropofágico, promovido pelo “nomadismo do desejo”, 

que opera o esvaziamento do conflito e da existência crítica, o indivíduo elege o pré-

aprovado, a partir dos kits fixos – de acordo com a configuração do momento – 

indeléveis, anestésicos e estáveis, sempre subtraindo ao máximo a existência do outro 

para incorporá-la à sua. Neste ponto, Rolnik (1997) se refere ao encontro com o outro 

como um exercício ativo de desterritorialização, em que o sujeito se permite afetar pelo 

outro à medida que o incorpora: 

Antes de mais nada, este modo depende de um grau significativo de 
exposição à alteridade: enxergar e querer a singularidade do outro, 
sem vergonha de enxergar e de querer, sem vergonha de expressar este 
querer, sem medo de se contaminar, pois é nesta contaminação que a 
potência vital se expande, carregam-se as baterias do desejo, 
encarnam-se devires da subjetividade. (ROLNIK, 1998, p.8). 

Neste sentido, é peremptória a conexão com as ideias de Deleuze (1998) e 

Guattari (1990) no que tange ao processo de subjetivação. Para os autores, a 

subjetividade é resultado de um processo que se desenvolve nas conexões do desejo 

com fluxos heterogêneos que variam ao longo da existência, dos quais o indivíduo é 

resultante, como exposto anteriormente. Rolnik (1997) reafirma este olhar quando 

aponta para o fato de que ao mesmo tempo em que as identidades são pulverizadas neste 

processo de subjetivação, variados “kits-de perfis-padrão” vão sendo produzidos ao 

sabor do mercado. Para a autora, “as subjetividades são levadas a se reconfigurar em 

torno de tais figuras delineadas a priori [...] submetendo-se a um movimento de 

homogeneização generalizada” (ROLNIK, 1997, p.17). 

As pistas oferecidas sugerem a construção de um sujeito modelado pelo 

consumo, através da lógica de um mercado mundial globalizado, regulado pela atuação 

de corporações transnacionais que parecem produzir subjetivação de modo permanente 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995), sob a lógica do devir e do agenciamento, fabricando, 

por intermédio da publicidade, modos de ser e modelos fluidos de “identidades prêt-a-

poter” (ROLNIK, 1997) de caráter transitório, regulados pelo desejo de consumir e de 

pertencer.  

 Deste modo, através do discurso publicitário, as marcas contribuem para 

produzir a subjetividade fluida do consumidor, através da criação de ideias e valores de 

consumo de maneira psicossocial. Essa subjetividade plástica é agenciada por uma 
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poderosa operação de marketing, que faz o indivíduo acreditar que para “ser” é preciso 

ao mesmo tempo se diferenciar e pertencer, se reconfigurando aos diversos 

espaços/territórios percorridos à busca de uma aceitação circunstancial. 

Como aponta TAVARES (2005): 

O sujeito é socialmente aceito porque compra. E o social, por sua vez, 
produz esta subjetividade, por intermédio do consumo. [...] Observa-
se que o discurso publicitário manipula o indivíduo e o coletivo por 
meio da narrativa da fábula e da fantasia como alegorias de uma 
retórica publicitarizada (p. 21).  

Ainda segundo o autor (op.cit.), "As marcas comerciais [...] sustentam a 

estrutura do ser e do grupo, sob os princípios de adesão, pertencimento e 

reconhecimento” (p.21). Elas podem construir símbolos, através de processos 

comunicacionais que fabricam subjetividades, como identidades flutuantes, fetichizando 

as mercadorias, transformando-as em marcas de sedução. Através da produção e 

agenciamento de valores e saberes há, conforme exposto, a naturalização dos desejos de 

consumo que são oferecidos como um ideal de existência. 

Essas identidades, que consubstanciam e respaldam as diferentes maneiras de 

ser, de agir e de pensar, são produzidas por intermédio da publicidade através de um 

discurso ético e estético que vende estilos de vida e produzem a ideia de pertencimento 

localizando o consumo, deste modo, na esfera psicossocial, tanto pela liberdade de 

escolha individual do consumidor com objetivo de ser aceito e reconhecido pelo 

coletivo (ser igual, mas também ser diferente) quanto pelo prazer de consumir (e se 

consumir) para si mesmo, ao mesmo tempo, em um processo antropofágico de 

subjetivação (PONTES; TAVARES; 2015b).  

Retomando a relação entre a natureza e consumo, através da reflexão sobre a 

expansão do mercado de “produtos verdes”, Tavares (2014) aponta para o fato de que 

através desta noção de “identidades prêt-a-poter”, vem sendo produzindo um novo 

modo de ser, percebido como “ecologicamente correto”: 

Diversas campanhas publicitárias (de RSE à venda de produtos e 
serviços com apelos ecológicos) de grandes empresas no Brasil, assim 
como reportagens veiculadas nas principais revistas de circulação 
nacional, enfatizam a produção de uma identidade ecologicamente 
correta, por meio dos seus discursos, como um “modo de ser verde”. 
Sendo esse considerado uma identidade prêt-à-porter modelada pelo 
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mercado do “consumo verde”, que expressa valores, atitudes e ações 
de uma ordem social, na qual representa uma “ética” a ser consumida. 
(TAVARES, 2014, p. 91)  

O autor descreve que a noção de responsabilidade socioambiental, aliada à 

criação deste modo de ser, como uma identidade pronta para uso, sustentada pelo apelo 

“ecologicamente correto”, ajuda no posicionamento das empresas que exploram esse 

mercado, através de apelos simbólicos que traçam representações sociais, incluindo 

certa visão distorcida em relação à preservação da natureza. Através da produção e 

venda de estilos de vida, a marca produz e reproduz essa percepção no mercado, por 

meio do marketing, da publicidade e da mídia. Neste sentido, as relações entre 

sociedade e natureza se reinventam: 

O olhar da temática da sustentabilidade no Brasil vem se 
configurando, assim, pela perspectiva mercadológica, espelhando a 
lógica do capitalismo rizomático, considerando o cenário da sociedade 
de controle no qual o consumo é uma característica determinante. 
Nesse cenário, a estratégia de sustentabilidade se liquefaz nos platôs 
do mercado como uma marca capitalizada pelos principais atores 
sociais envolvidos em sua produção (por intermédio de diferentes 
agenciamentos), sobretudo na produtilização do sentido da natureza 
[...] (TAVARES, 2014, p. 91) 

No âmbito da Modernidade Líquida (Bauman, 2001), as relações entre 

indivíduo, sociedade e natureza se inscrevem na ordem mundial do consumo e são 

atravessadas pela lógica do mercado, constituindo indivíduos que se apresentam sob a 

noção de uma subjetividade verde, na qual a natureza é veiculada a partir de um “modo 

de ser ecologicamente correto” (PONTES; TAVARES; 2015a).  

Deste modo, o consumo de produtos verdes ressalta a liberdade de escolha do 

indivíduo a partir da noção de um consumo “consciente”, cujo apelo “ecológico” se 

desenvolve na publicidade como estratégia de pertencimento psicossocial, sobretudo no 

que se refere à criação de identidades padronizadas, moldáveis e pré-fabricadas pelo 

mercado. Este movimento reflete uma atuação marcária transversal que se estabelece no 

âmbito de uma Sociedade de Consumo, corporificada pelo Capitalismo Mundial 

Integrado, que atravessa as instâncias psíquicas, sociais e ambientais, agencia os desejos 

e produz subjetivação (GUATTARI, 1990; PONTES; TAVARES; 2014b). 



96 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo, serão apresentadas as bases metodológicas que orientaram a 

fundamentação teórica da pesquisa, bem como as que sustentaram a análise de conteúdo 

dos vídeos da NATURA, disponíveis no canal da marca no Youtube. A análise foi feita 

com base nas peças da submarca Natura Ekos, a primeira marca lançada pela empresa 

em linha com sua noção de sustentabilidade corporativa. Este trabalho foi realizado a 

partir da técnica da análise de conteúdo, com base nos preceitos de Bardin (1977), sobre 

os quais foram definidas algumas “categorias de análise”, a partir das quais os vídeos do 

universo amostral serão enquadrados e analisados quantitativa e qualitativamente. O 

objetivo da análise prática é o de verificar se a marca utiliza, por intermédio de sua 

comunicação publicitária e a partir do olhar psicossocial, o apelo ecológico como 

estratégia de mercado, respaldando as reflexões teóricas propostas. Neste sentido, os 

métodos empregados tem a intenção de possibilitar o diálogo entre as correntes teórico-

filosóficas apresentadas e o movimento publicitário de modelização marcária. 

4.1 Pesquisa bibliográfica 

A revisão bibliográfica deste trabalho, conforme exposto inicialmente, foi 

realizada com base na literatura existente sobre os assuntos abordados, cujo conteúdo 

contribuiu para a realização de uma leitura psicossocial e multidisciplinar do tema. Para 

tal, foram considerados autores como Félix Guattari, Gilles Deleuze, Zygmunt Bauman 

e outros cujas reflexões dialogam com o objeto analisado. No âmbito desta pesquisa, 

recorre-se às publicações que oferecem o embasamento teórico-filosófico necessário 

para fundamentar as ideias, permitindo desenvolver o tema a partir de um olhar atual, 

contemporâneo e transversal. 

4.2 Pesquisa Documental 

A pesquisa documental leva em conta a produção publicitária da NATURA e 

utiliza, para fins de análise prática, a técnica da análise de conteúdo, com base nos 

preceitos de Bardin (1977). As escolhas do objeto de estudo e do método empregado na 

investigação encontram-se devidamente fundamentadas a seguir. 
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4.2.1 Definição e campo de atuação 

A trajetória de análise desta pesquisa utiliza como referência a obra de Laurence 

Bardin, principal referência no campo da análise de conteúdo. Entretanto, recorre-se a 

outros autores para fins de complementação dos fundamentos propostos pela autora, de 

modo que nos seja possível elucidar de forma simples o método proposto.  

Na perspectiva de Bardin (1977): 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações [...] qualquer comunicação, isto é, qualquer transporte 
de significações de um emissor para um receptor controlado ou não 
por este, deveria poder ser escrito, decifrado pelas técnicas de análise 
de conteúdo (p. 32).  

A análise de conteúdo pode ser definida como um ferramental metodológico, em 

aperfeiçoamento contínuo, o qual contribui para a análise de diferentes fontes de 

conteúdos (verbais ou não-verbais). Em relação à interpretação, a análise de conteúdo 

transita entre duas dimensões: o pragmatismo da objetividade e a fecundidade da 

subjetividade. Deste modo, faz-se necessário algum grau de intuição, imaginação e 

criatividade por parte do pesquisador, sobretudo no que se refere à definição das 

categorias de análise (que serão explicitadas no decorrer deste capítulo), sem, no 

entanto, deixar de lado fatores essenciais como o rigor e a ética (FREITAS; CUNHA; 

MOSCAROLA, 1997). 

Para Chizzotti (2006), “o objetivo da análise de conteúdo é compreender 

criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as 

significações explícitas ou ocultas” (p.98). Para tal, expressa-se a necessidade de 

descodificação dos documentos, ficando a critério do pesquisador que tipo de 

procedimento será utilizado, quando deverá identificar o mais apropriado para o 

material a ser analisado, como análise léxica, análise de categorias, análise da 

enunciação, análise de conotações (CHIZZOTTI, 2006, p. 98). 

Deste modo, para a presente pesquisa, a análise de conteúdo será o procedimento 

metodológico que utilizaremos para verificar a relação entre consumo e natureza 

presentes nos vídeos publicitários da marca NATURA, sobretudo através da leitura dos 

aspectos ocultos da comunicação, como evidenciou Chizzotti (op. cit.). 
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A análise de conteúdo se apresenta como um campo profícuo e convidativo para 

debates epistemológicos, no entanto, esta pesquisa restringe-se à sua abordagem como 

método para nortear a investigação.  

Importante ressaltar que a análise de conteúdo orienta os olhares quantitativo e 

qualitativo. No primeiro, o que deve ser observado é a freqüência em que se identificam 

as características determinadas pelo pesquisador, segundo as categorias de análise 

definidas. Como elucida Bardin (1977): “esta pretende tomar em consideração a 

totalidade de um texto, passando-o pelo crivo da classificação e do recenseamento, 

segundo a freqüência de itens de sentido” (p. 37). No segundo, o olhar deve identificar a 

presença ou a ausência da referida característica (BARDIN, 1977). Inicialmente e 

considerando o contexto histórico que primava pela cientificidade e objetividade, a 

análise de conteúdo recorreu a um enfoque quantitativo, porém, sua limitação intrínseca 

promoveu a expansão das análises qualitativas, possibilitando que o método fosse 

utilizado em ambas as abordagens, até mesmo, concomitantemente (GODOY, 1995).    

De acordo com Richardson (1989): 

Em sua dimensão mais geral, análise de conteúdo trata de descrever os 
conteúdos segundo a forma e o fundo [...]. No entanto, há outro tipo 
de análise mais qualitativa e, no dizer de Matras, “baseia -se na 
questão de presença ou ausência de tal ou qual conteúdo particular, 
mais que nas freqüências relativas das diversas categorias de 
conteúdo; ela se interessa menos pelo ‘conteúdo manifesto’ que pelo 
‘conteúdo latente e utiliza o conteúdo manifesto para dele deduzir as 
intenções do responsável pela comunicação ou seus efeitos sobre o 
auditório. (p.45) 

A partir do exposto infere-se que a objetividade não é a única finalidade do 

método. O enfoque qualitativo da análise de conteúdo encontra pressuposto na 

“inferência de conhecimentos relativos às condições de produção [...], inferência esta 

que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” (BARDIN, 1977, p. 38). 

Neste sentido, a presente pesquisa possui como foco a análise qualitativa, 

utilizando-se dos preceitos quantitativos somente no sentido de contabilizar as 

inferências realizadas qualitativamente a priori, gerando dados a partir dos quais seja 

possível um diálogo complementar sob o ponto de vista comparativo em relação às 

categorias apresentadas e analisadas. 
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A análise realiza-se, portanto, no sentido que a localiza como uma tentativa de 

explicitar os conceitos teóricos apresentados, relevando, por meio da leitura de 

elementos expressos ou velados, a relação entre sujeito, consumo e natureza, através do 

viés psicossocial, no mundo contemporâneo. De forma objetiva, a análise do conteúdo 

das peças tenciona discutir a ideia de que as relações entre indivíduo, sociedade e 

natureza desenvolvem-se, no contexto da sociedade de consumo, sob a lógica de uma 

liquefação da sustentabilidade (TAVARES, 2014) que, operada pela lógica capitalista, 

parece revelar a imagem de uma natureza “produtilizada” e de um modo de ser 

“ecologicamente correto” como estratégia comercial e institucional. 

4.2.2 Procedimentos para a aplicação da análise de conteúdo 

Serão descritos brevemente os procedimentos a serem utilizados na análise de 

conteúdo proposta por Bardin (1977), que se organiza em três etapas: Pré-análise; 

Exploração do material e Tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A primeira etapa, a Pré-análise, é desenvolvida com o objetivo de sistematizar as 

ideias iniciais expostas na fundamentação teórica e de estabelecer indicadores para a 

interpretação das informações coletadas. De modo geral, é o momento em que se realiza 

a organização do material a ser investigado. Esta fase compreende as seguintes etapas:  

a) Leitura flutuante: é o primeiro contato com os documentos da coleta de dados, 

momento em que se começa a conhecer os textos, entrevistas e demais fontes a serem 

analisadas;  

b) Escolha dos documentos: consiste na definição do corpus de análise;  

c) Formulação das hipóteses e objetivos: a partir da leitura inicial dos dados; 

d) Elaboração de indicadores: a fim de interpretar o material coletado. 

Em relação à escolha dos documentos, a opção pela NATURA como objeto de 

pesquisa se deu fundamentalmente por sua importância no cenário do consumo de 

produtos com apelo ecológico no mercado brasileiro. Trata-se de uma empresa 100% 

brasileira, líder no mercado brasileiro de cosméticos, fragrâncias e higiene pessoal, 

sendo, frequentemente, a mais lembrada no segmento de “consumo verde” no Brasil 

(TAVARES; IRVING, 2009). No próximo tópico deste capítulo serão apresentadas 

mais informações sobre o histórico e posicionamento de mercado da empresa, com o 

objetivo de fundamentar em mais detalhes a escolha da marca como objeto de pesquisa. 
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Para esta investigação, o campo de análise foi delimitado à produção áudio-

visual, com enfoque na dimensão sonora (texto falado ou cantado) e nos signos verbais 

(texto escrito), de determinados vídeos disponibilizados no principal canal brasileiro da 

marca supracitada no Youtube, o “Natura Brasil”. No mês da coleta dos anúncios, 

agosto de 2015, o canal contava com mais de 26 mil usuários inscritos e com mais de 59 

milhões de visualizações referentes aos conteúdos publicados. O canal foi criado em 10 

de abril de 2008, porém, o primeiro vídeo foi disponibilizado em 31 de março de 2010. 

A empresa possui outros 3 canais secundários, em que posta conteúdos mais 

específicos. São eles: “Natura Musical”, “Rede Natura” e “Adoro Maquiagem”. No 

entanto, o principal canal de comunicação áudio-visual entre a marca e seus 

consumidores é o “Natura Brasil”.  

A opção pelo descarte dos signos não-verbais (imagens) se deu pelo fato de que 

uma análise semiótica pressupõe o desenvolvimento de certos fundamentos teórico-

metodológicos para respaldá-la, sobretudo acerca dos elementos imagéticos expressos, 

os quais não figuram foco do presente estudo. O olhar será destinado aos aspectos 

ocultos (CHIZZOTTI, 2006) do texto, falado, cantado ou escrito, desde que figurem 

como texto publicitário (mensagem principal). Notas secundárias serão desconsideradas. 

Considerando o canal principal da marca no Youtube e o recorte temporal 

empregado, de 2010 (data de postagem do primeiro vídeo no canal) a 2015 (ano da 

conclusão da análise) – o universo da pesquisa constitui-se de 938 vídeos. Levando em 

conta a vastidão do conteúdo disponível, para concluir a análise das questões propostas 

determinados critérios são adotados com o objetivo de constituir uma amostra, 

conforme admitido por Bardin (1977) e explicitados a seguir. 

A seleção do conteúdo amostral se desenvolve pela identificação de temas neles 

presentes que ofereçam condições para que as discussões pretendidas possam se 

realizar. Para tanto, destaca-se os seguintes critérios: que se relacione à publicidade de 

produtos e não de propaganda institucional; que tenha como mote principal a utilização 

da natureza ou de elementos naturais no texto, oferecendo um cenário que sirva de 

estímulo à discussão. Entre as linhas de produtos com vídeos associados, Natura Ekos 

foi a primeira submarca lançada pela empresa em linha com sua noção de 

responsabilidade sustentável, existindo há 15 anos. Segundo a empresa, o portfólio de 

produtos da linha Ekos “Foi iniciado pela Natura com o objetivo de conhecer e garantir 
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que os insumos vindos da flora brasileira sejam extraídos de forma ambientalmente 

correta e socialmente justa nos locais de origem de cada um dos ativos” (NATURA, 

2015c). Ademais, a escolhas das peças em questão foi feita de forma a trazer, na prática, 

a teoria até aqui discutida.  

Destarte, a análise prévia identificou que os vídeos da submarca Natura Ekos 

atendiam perfeitamente aos critérios propostos. A amostra foi, portanto, definida por 

todos os vídeos da referida submarca (relacionados à publicidade de produtos, conforme 

critério supracitado) disponibilizados no veículo mencionado e no recorte de tempo 

empregado, o que compreende um total de 13 peças. 

 As peças analisadas encontram-se registradas em uma tabela única, com 

informações gerais e um resumo para cada uma delas, obtido diretamente no Youtube. O 

objetivo é fornecer ao leitor um panorama geral de cada um dos vídeos analisados, 

facilitando a compreensão do conteúdo subseqüente, quando apresenta-se as análises 

propriamente ditas. O modelo de tabela utilizado segue abaixo: 

Peça Anunciante Produto Título 
Descrição 
(Youtube) 

Duração 
Data da 

Postagem 
Endereço (URL) 

        

Na seqüência, os vídeos são analisados de acordo com a ordem da data de 

postagem: do mais antigo ao mais atual. Para facilitar o leitor, de modo que não seja 

necessário recorrer à tabela de registro geral para identificar cada um dos vídeos, 

interrompendo assim a leitura, é possível acessar, antes de cada análise, as principais 

informações acerca da peça ora observada, de acordo com o formato abaixo: 

a) Anunciante:  
b) Título:  
c) Produto:  
d) Duração: 
e) Data da postagem:  

Com objetivo de ilustrar o conteúdo textual apresentado, facilitando sua 

compreensão, apresenta-se um quadro com três imagens, através da captura via print 

screen do vídeo. A primeira imagem é capturada do primeiro terço do tempo de duração 

do vídeo, a segunda imagem é capturada do segundo terço e assim sucessivamente. A 

sequência encontra-se apresentada de acordo com o formato abaixo: 
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Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

   

 
 O texto falado, cantado ou escrito (sempre que significativos no que se refere à 

intenção da pesquisa), são transcritos sob a forma de um roteiro simples. O instrumento 

metodológico utilizado para tal é o quadro ilustrado abaixo, com um espaço para a 

transcrição da Locução/Texto e outro para o registro da técnica utilizada (trilha musical, 

efeitos sonoros), à semelhança de um roteiro radiofônico: 

 

Locução/Texto Técnica 

  

Sobre os objetivos e hipóteses investigados pela pesquisa, referem-se ao 

esclarecimento das seguintes questões: está, de fato, a natureza sendo transformada 

pelas marcas comerciais em um produto a ser consumido? A noção de sustentabilidade 

vem realmente sendo explorada pelas empresas como estratégia de mercado, 

encontrando-se presente em seus esforços de comunicação? É possível observar a 

construção psicossocial de uma identidade “verde” através da produção de um “modo 

de ser ecologicamente correto”? O texto presente nos vídeos respalda estas 

perspectivas? 

No que se refere à elaboração dos indicadores utilizados como norte para a 

interpretação do material (categorização), conforme os preceitos de Bardin (1977), os 

vídeos são identificados a partir das seguintes categorias de análise: 

a) “Produtilização” da Natureza: a natureza é enaltecida, porém apresentada 

como produto, através de um processo de mercantilização (PELBART, 2003). As 

fronteiras entre natureza e marca se liquefazem. O produto é apresentado sob a 

roupagem da matéria-prima que o constitui e, assim, torna-se o próprio elemento 

natural, dotado de um “poder” quase místico. A natureza é evidenciada a partir de um 

simulacro de “encanto” e “mistério”, sem, todavia, deixar de ser apresentada implícita 

ou explicitamente subjugada. Apesar de sua função se limitar ao provimento de 

benesses, esta exploração se apresenta de forma oculta, já que se estabelece sutilmente 

através de uma roupagem ecológica, “positiva” e “encantada” a priori, o que oculta sua 

representação coisificada; 
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b) “Sustentabilidade líquida”: categoria na qual as noções de sustentabilidade e 

de responsabilidade socioambiental aparecem como elementos-chave, liquefeitas ao 

sabor do mercado (TAVARES; 2014), inseridas no texto puramente pela motivação de 

persuadir o consumidor à ação de compra, sugerindo o consumo destes produtos não 

como um direito ou uma escolha, mas como um dever de “todos”, sob a lógica de uma 

politização (CANCLINI, 1999). O apelo verde é identificado como oportunidade de 

negócio (JÖHR, 1994) e o produto é publicizado como uma oportunidade de consumo 

“consciente”, transformando a compra em uma obrigação moral para o consumidor 

impactado. 

c) Identidade “Urbano-verde”: Homem e natureza se fundem e se 

complementam através da noção de uma “subjetividade verde” (TAVARES; 2014). A 

subjetividade humana e o meio ambiente são colocados em um mesmo plano, já que os 

elementos da natureza-natural, como os rios, as árvores, os animais e os elementos da 

natureza-humana, como o sucesso, o prazer individual, a liberdade, são apresentados em 

sintonia. O indivíduo que traja a identidade “Urbano-verde” se diferencia dos demais 

(escolha individual), sem, todavia, deixar de pertencer a um grupo (aceitação social) que 

compartilha dos mesmos gostos e atitudes, inebriado pela proposta de absorver os 

valores de uma natureza “poderosa”, sendo, ao mesmo tempo “verde”, bem-sucedido e 

moderno.  

Nos casos eventuais em que uma mesma peça apresente características comuns a 

mais de uma categoria, será priorizada, para fins de classificação, aquela (categoria) 

cujas características estiverem presentes com mais intensidade ou frequência no 

conteúdo ora analisado. 

Esta categorização será registrada, após cada análise, no formato de tabela 

abaixo: 

Categoria Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 

Indicador    

A segunda etapa, que se refere à exploração do material, pressupõe a codificação 

de cada uma das categorias de análise. Na presente pesquisa, são utilizados indicadores 

binários (sim ou não) que indicam com auxílio de tabelas e gráficos, se há ou se não há, 

para cada vídeo investigado, a correlação com cada uma das categorias propostas. As 
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tabelas são ilustradas por intermédio de gráficos que demonstram o “cumprimento” ou 

não das categorias por parte de cada um dos vídeos analisados. 

A codificação é tanto quantitativa como qualitativa, uma vez que a indução 

sobre o “cumprimento” ou não de cada uma das categorias constitui-se em elemento 

qualitativo e, ao final, é apresentado o percentual de peças enquadradas em cada uma 

das categorias, figurando-se em um dado complementar de natureza quantitativa.  

A terceira fase compreende o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Nesta etapa, quando serão apresentados, por meio de uma tabela geral, 

todas as categorias de análise e os percentuais relacionados, obtém-se um cenário mais 

abrangente no que se refere à relação entre consumo e natureza na contemporaneidade. 

Importante ressaltar que tal interpretação não deve ser concebida como um retrato do 

consumo verde brasileiro em sua plenitude, restringindo-se a um olhar sobre a atuação 

da NATURA neste segmento.  

A análise de conteúdo constitui instrumento de indução para a investigação das 

causas (variáveis inferidas – presença ou não dos aspectos concebidos a priori de modo 

qualitativo) a partir dos efeitos (variáveis de inferência e indicadores – correlação 

positiva ou negativa de cada uma das categorias em relação aos vídeos analisados de 

modo quantitativo). 

Com base nesta investigação, que complementa o percurso teórico realizado até 

aqui, objetiva-se compreender melhor tanto o que se revela de forma expressa quanto os 

aspectos e dimensões ideológicas implícitos no texto publicitário das peças, segundo a 

perspectiva de Orlandi (2005, p. 17), ou seja, a de que “A análise de conteúdo procura 

extrair sentidos dos textos, respondendo à questão: o que este texto quer dizer?”. 

4.2.3 Perfil e posicionamento da empresa 

Para fundamentar a escolha da Natura como marca alvo para esta investigação, 

apresenta-se um breve resumo sobre o histórico da empresa e sobre as bases que 

fundamentam sua atual posição no mercado. As informações facilitam a compreensão 

acerca do modo como o posicionamento da marca foi, pouco a pouco, estabelecido no 
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mercado brasileiro. Foram coletadas em dois dos domínios oficiais da empresa na 

internet: seu website regular5 e seu website orientado à relação com investidores6. 

A Natura atua há mais de 45 anos no mercado de produtos de higiene pessoal, 

perfumaria e cosméticos, baseando seu modelo de negócios na venda direta. Segundo a 

empresa, seu posicionamento busca a criação de valor sustentável por meio da 

construção de relações de qualidade com a sociedade. Além do Brasil, a Natura está 

presente também na França, e em outros países da América Latina: Argentina, Chile, 

Colômbia, Peru, Venezuela e México. Por meio de distribuidores, os produtos da 

companhia também chegam à Bolívia. A estrutura da empresa conta com oito centros de 

distribuição no Brasil e seis nas Operações Internacionais. 

Desde o início de suas operações, em 1969, a empresa já havia estabelecido seus 

dois objetivos estratégicos: utilizar o poder de transformação dos cosméticos e o cultivo 

de relações. Estes objetivos estão, segundo a Natura, ainda hoje presentes no DNA da 

empresa, refletindo-se em suas ações, cultura e valores. A opção pela venda direta como 

modelo de negócio, realizada em 1974, se justifica, segundo a empresa, pelo 

reconhecimento da força do contato pessoal e das relações. 

A sede da empresa localiza-se em Cajamar (São Paulo) e abriga um centro 

integrado de pesquisa, produção e logística, além de uma fábrica e um laboratório para 

desenvolver óleos de palmeiras oleaginosas nativas em Benevides (PA), e centros de 

distribuição em Itapecerica da Serra (SP), Matias Barbosa (MG), Jaboatão dos 

Guararapes (PE) e Canoas (RS). 

Atualmente, a empresa conta com aproximadamente 7 mil colaboradores e 1,6 

milhão de Consultores Natura, além de mais de 5 mil fornecedores e terceiros e 32 

comunidades agroextrativistas. A empresa afirma alcançar cerca de 100 milhões de 

consumidores, chegando em 58,5% dos lares brasileiros pelo menos uma vez ao ano. 

Desde 2004, a Natura tem ações listadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São 

Paulo.  

                                                 
5Endereço virtual: www.natura.com.br. Acesso em 15/08/2015. 
6Endereço virtual: natu.infoinvest.com.br. Acesso em 15/08/2015. 
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Os concorrentes da Natura são, naturalmente, todos os fabricantes de cosméticos 

nacionais e internacionais. No entanto, considerando o modelo de negócios adotado pela 

empresa (venda direta), sua principal concorrente é a Avon, que opera no Brasil e em 

toda a América Latina. Os principais concorrentes diretos da companhia são: 

• Fragrâncias: Avon e O Boticário; 

• Produtos para cuidado do corpo e da pele: Avon, Beiersdorf AG (fabricante da 

Nivea e outros produtos), L'Oréal S.A., Unilever N.V. e Monange; 

• Produtos para cuidado dos cabelos: Unilever N.V., L'Oréal S.A., Colgate-

Palmolive Company e Johnson & Johnson; 

• Maquiagem: Avon, O Boticário, Contém 1g, Quem Disse Berenice. 

Segundo uma reportagem publicada em 2013 pelo site da revista EXAME7, A 

Natura foi apontada como a quinta maior empresa do mundo em vendas diretas pela 

revista americana Direct Selling News, especializada no setor. O ranking das 100 

maiores do mundo em venda porta-a-porta mostra a brasileira com um faturamento de 

3,2 bilhões de dólares em 2012. O montante colocou a Natura na época à frente de 

companhias tradicionais das vendas diretas, como Mary Kay, de cosméticos, e a 

Tupperware, de utilidades domésticas.  

Sobre seu posicionamento de marca, a empresa define como sua “crença” o 

compromisso com a responsabilidade sócio-ambiental. Neste sentido, afirma que a 

empresa “[...] é um dinâmico conjunto de relações. Seu valor e sua longevidade estão 

ligados à sua capacidade de contribuir para a evolução da sociedade e seu 

desenvolvimento sustentável” (NATURA, 2015a).  Por sua “razão de ser”, a companhia 

define: “criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar/estar 

bem” (NATURA, 2015a). A partir desta perspectiva, estabelece sua visão: 

A Natura, por seu comportamento empresarial, pela qualidade das 
relações que estabelece e por seus produtos e serviços, será uma marca 
de expressão mundial, identificada com a comunidade das pessoas que 
se comprometem com a construção de um mundo melhor através da 

                                                 
7Natura é a quinta maior do mundo em venda direta; veja lista. In: Revista EXAME On Line de 23 de 
abril de 2012. Disponível em:  
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/natura-e-a-quinta-maior-do-mundo-em-venda-direta-veja-lista 
Acesso em 15/08/2015. 
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melhor relação consigo mesmas, com o outro, com a natureza da qual 
fazem parte, com o todo. (NATURA, 2015a) 

Neste contexto, o conceito de bem-estar mencionado pela empresa é referente à 

relação harmoniosa e agradável do indivíduo consigo mesmo (dimensão mental). O 

conceito de estar bem é a relação empática, bem-sucedida, prazerosa, do indivíduo 

como o outro (dimensão social), com a natureza da qual faz parte, com o todo 

(dimensão ambiental).  

A Natura afirma que sua filosofia e posição no mercado contribuem para a 

criação de valor para a sociedade como um todo, atuando e gerando resultados de modo 

integrado e articulado, apoiada no compromisso de promover o bem-estar e de 

aprofundar os relacionamentos. Esta percepção é claramente explicitada no documento 

abaixo, disponibilizado pela empresa aos seus investidores: 

Procuramos realizar nossos negócios baseados em um modelo de 
gestão responsável. Em função disso, estamos empenhados em adotar 
decisões estratégicas e práticas cotidianas que gerem inclusão social e 
sejam compatíveis com o desenvolvimento sustentável. São exemplos 
desse compromisso a opção pelo uso sustentável de ativos da 
biodiversidade como plataforma tecnológica; a adoção de um processo 
de avaliação sócio-ambiental de fornecedores; o desenvolvimento de 
embalagens de menor impacto ambiental; a adoção e promoção do uso 
de refil e o nosso programa para mitigação de CO2, o Carbono 
Neutro. Já na esfera social, o Programa Crer para Ver, criado em 
1995, com o objetivo de promover a melhoria na qualidade da 
educação nas escolas públicas brasileiras com o envolvimento direto 
de nossas consultoras, continua demonstrando vigor: em 2008, nossas 
consultoras arrecadaram R$3.7 milhões, que serão destinados a várias 
iniciativas. De forma a aprender com as redes sociais com as quais nos 
relacionamos, desenvolvemos projetos para aproximar-nos de 
populações de baixa renda, e apoiamos diversas outras iniciativas tais 
como a educação para a sustentabilidade e a cultura brasileira. 
(NATURA, 2015b) 

Tristão, Frederico e Viégas (2008) afirmam que a Natura é percebida pela 

sociedade como uma empresa ética, responsável e inovadora, que conseguiu transformar 

de modo efetivo a responsabilidade sócio-ambiental em uma oportunidade de negócios.  

A imagem da empresa foi construída, gradualmente, a partir de um discurso publicitário 

que a localiza como uma empresa “ecologicamente correta”, de forma a capitalizar 

novas oportunidades de negócios (JÖHR, 1994). Pelo mesmo documento 

disponibilizado aos investidores, a própria empresa corrobora esta percepção: 
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Marca forte e qualidade de conceitos e produtos. Oferecemos produtos 
de alta qualidade associados a conceitos que refletem nossos valores e 
transcendem à sua funcionalidade, tornando-os mais desejados e 
despertando maior fidelidade e força à marca Natura. Diferentes 
pesquisas indicam que nossos consumidores e Consultoras veem em 
nossa marca o cuidado com o meio ambiente, responsabilidade social 
e ética corporativa (NATURA, 2015b) 

De acordo com Filho (2008), a Natura, através de seu posicionamento de 

mercado e principalmente por meio de sua linha Ekos, utiliza-se da concepção de 

“Marca Amazônia”, perspectiva que se desdobra em conceitos de produtos cuja 

comunicação ao consumidor explora o imaginário da floresta, enfatizando os frutos e 

riquezas naturais da região e a noção de sustentabilidade. Segundo o pesquisador, a 

linha de produtos Natura Ekos utiliza-se da temática ambiental para ofertar mercadorias 

tidas como sofisticadas a um público que está disposto a pagar mais por produtos, 

segundo o entendimento do autor, “ecologicamente corretos”. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISE PRÁTICA: ECOSOFIA EM PALAVRAS – 

UMA BREVE ANÁLISE DO TEXTO DOS VÍDEOS PUBLICITÁRIOS DE 

NATURA EKOS VEICULADOS NO CANAL DA MARCA NO YOUTUBE  

 

5.1 Panorama geral 

Para facilitar a identificação das peças e oferecer uma visão geral sobre os 

vídeos analisados, disponibiliza-se a seguir uma tabela com os dados básicos de 

classificação e informação adicionais de todos os objetos verificados, com descrição e 

URL para acesso. 

Tabela 1 – Resumo geral dos vídeos analisados 

Peça Anunciante Produto Título Descrição (Youtube) Duração Data Endereço (URL) 

Vídeo 1 Natura Sabonete 
Natura Ekos 

Natura 
Ekos 

Nova linha de sabonetes Natura 
Ekos 34'' 31/03/2010 

https://www.youtube

.com/watch?v=Vogeal

0UFoc 

Vídeo 2 Natura Shampoo 
Natura Ekos 

Natura 
Ekos 

A floresta tem os seus segredos. 
Natura Ekos foi buscar os mais 
preciosos para você.  

30'' 25/07/2011 
https://www.youtube

.com/watch?v=yIP7q

MVsow8 

Vídeo 3 Natura Desodorante 
corporal 

Natura 
Ekos 

Frescores 

Fragrâncias que nascem da 
exuberância das florestas brasileiras 
e trazem para você a mais pura 
sensação de frescor.  

15'' 23/11/2011 
https://www.youtube

.com/watch?v=nUJT

W_d5XeY 

Vídeo 4 Natura Perfume 
masculino 

Natura 
Ekos Mate 

Verde 

A primeira fragrância masculina de 
Natura Ekos. Toda a energia e o 
frescor da erva mate para o homem. 
Somos produto da natureza. 

15'' 06/02/2012 
https://www.youtube

.com/watch?v=sjGEkx

R-Kuk 

Vídeo 5 Natura 
Indeterminado 
(toda a linha 
Natura Ekos) 

Natura 
Ekos 

Somos produto da natureza 01' 27/08/2012 
https://www.youtube

.com/watch?v=GnkflS

UrE7Y 

Vídeo 6 Natura Água de 
banho 

Rara 
Priprioca - 
Águas de 
Banho de 

Natura 
Ekos 

Rara Priprioca. Perfume único 
descoberto na raiz de uma planta 
amazônica. Amadeirado, especiado 
e com toques florais e ambarados. 
Tão sensual a ponto de inspirar 
lendas de paixão. 

01'02'' 15/07/2013 
https://www.youtube

.com/watch?v=y8fdN

1W4dsc 

Vídeo 7 Natura Água de 
banho 

Segredos 
de Breu - 
Águas de 
Banho de 

Natura 
Ekos 

Segredos de Breu 
Perfume que surge da seiva das 
árvores e revela seus segredos. 
Pedra preciosa da floresta. 
Fragrância fresca, especiada e 
adocicada.  

01’07’’ 15/07/2013 
https://www.youtube

.com/watch?v=R3pfD

mayeqo 

Vídeo 8 Natura Água de 
banho 

Encantos 
de Capitiú - 
Águas de 
Banho de 

Natura 
Ekos 

Encantos de Capitiú. Perfume que 
nasce de uma planta sagrada. Suas 
folhas, colhidas uma a uma, trazem 
um perfume sensual e especiado, 
com toques florais. 

01’03’’ 15/07/2013 
https://www.youtube

.com/watch?v=joOdB

VR96tA 

Vídeo 
09 

Natura Água de 
banho 

Natura 
Ekos Águas 

Não consta 32’’ 18/07/2013 
https://www.youtube

.com/watch?v=YnsvtV

d7ebE 
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Vídeo 
10 

Natura 

Indeterminado 
(refil para os 

perfumes 
Natura Ekos)  

Da floresta, 
até você. O 
cuidado de 

Natura 
Ekos vai do 
começo até 
depois do 

fim 

Natura Ekos acredita que todo fim é 
um novo começo. Por isso estamos 
lançando o primeiro refil de perfume 
com frasco 100% reciclado. É bom 
para o planeta. É bom para você. 

29'' 13/08/2014 
https://www.youtube

.com/watch?v=USx6l

m89y-4 

Vídeo 
11 Natura Hidratante 

corporal 

Natura 
Ekos 

Ucuuba 

Chame o poder que vem da 
natureza. Chame Natura. Chame 
que vem. 

30'' 29/04/2015 
https://www.youtube

.com/watch?v=lsxSmi

9E4DM 

Vídeo 
12 

Natura Hidratante 
corporal 

Novo 
Natura 
Ekos 

Ucuuba 

Conheça mais sobre a história da 
Ucuuba, o novo ativo de Natura 
EKOS. Além de ser um ingrediente 
precioso e surpreendente que 
enriquece as fórmulas dos nossos 
novos produtos, é também uma 
árvore ameaçada de extinção que 
passou a ter mais valor em pé do 
que derrubada com as iniciativas da 
Natura. 

02'28'' 13/05/2015 
https://www.youtube

.com/watch?v=w2nPC

EEkW6k 

Vídeo 
13 Natura Hidratante 

corporal 

Hidratação 
e cuidados 
com Natura 

Ekos 
Castanha 

Para hidratar, cuidar e renovar a 
pele, Natura viajou até a Amazônia 
em busca da castanha, um ativo 
com alto poder de hidratação que 
nutre e devolve a elasticidade. 
Experimente os produtos de Natura 
Ekos Castanha para um ritual 
completo de cuidados com a pele 
do corpo, das mãos e dos pés. 

01'19'' 27/07/2015 
https://www.youtube

.com/watch?v=-

QOu98ZkjhM 

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Acesso em: 05/08/2015. Disponível em: 

https://www.youtube.com/channel/UCSg89B-3bly27fu_5M2rtBQ. 

5.2 Análise das peças 

5.2.1 Vídeo 1 
 

a) Anunciante: Natura  
b) Título: Natura Ekos  
c) Produto: Sabonete Natura Ekos  
d) Duração: 34’’ 
e) Data da postagem: 21/03/2010 

Quadro 1 – Imagens do Vídeo 1 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

   

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vogeal0UFoc. Acesso em: 05/08/2015. 
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Quadro 2 – Transcrição do áudio do Vídeo 1 

Locução Técnica 

Locutor 1: Por que sabonetes tão 
diferentes? 
Porque são ricos em óleos vegetais que 
permitiram criar sabonetes com texturas e 
formatos surpreendentes.  
Porque os ativos são cultivados por 
comunidades da Amazônia de forma 
sustentável.  
Porque você está cuidando da floresta e a 
floresta está cuidando de você.  
Nova linha de sabonetes Natura Ekos.  

Trilha musical suave instrumental  

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vogeal0UFoc. Acesso em: 05/08/2015. 

 Interessante perceber que, já de início, o espectador é impactado com a questão 

“Por que sabonetes tão diferentes?”. Neste ponto, a comunicação já localiza o produto 

em uma posição hierárquica superior, uma vez que o “diferente” carrega a ideia 

implícita de superioridade. Esta localização privilegiada é creditada, na sequência da 

narração, justamente ao aspecto natural: “Porque são ricos em óleos vegetais”. Os 

insumos naturais que compõem o produto são evidenciados no texto como uma 

chancela de diferenciação, uma garantia de superioridade que se estabelece a partir do 

apelo ecológico, na lógica do consumo verde (TAVARES; IRVING, 2009).  

Neste cenário, o produto se destaca por conter em sua composição um elemento 

da natureza, transformando o aspecto natural em um “negócio” (JÖHR, 1994). Assim, 

através da noção de responsabilidade sócio-ambiental construída pelo texto, adquire 

uma roupagem ecológica e se estabelece sob a chancela de uma “distinção”, aliada à 

uma noção de superioridade, sobretudo quando comparado aos demais concorrentes, 

que não se apresentam sob a lógica de uma produção sustentável. Importante ressaltar 

que a noção de “natural” empregada parece estar centrada na manipulação do discurso 

publicitário (CARVAHO, 1996). O produto é, na verdade, industrializado, porém, como 

em sua fabricação é utilizada (dentre diversos outros insumos) uma matéria-prima de 

origem vegetal, a comunicação se apropria deste fato dotando-a do sentido que lhe é 

mais conveniente (TAVARES; 2005): o produto se afasta da dimensão artificial e se 

“aproxima” da perspectiva natural.  
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A intenção principal da narrativa, no entanto, se revela na passagem 

subsequente, que tem por objetivo elucidar a questão levantada a priori: “Porque os 

ativos são cultivados por comunidades da Amazônia de forma sustentável”. Neste 

ponto, a dimensão ecológica do anúncio se apresenta, sobretudo, relacionada a uma 

certa consciência ambiental que se espera do consumidor, ou seja, de sua obrigação 

moral de desempenhar um modo de ser “ecologicamente correto” como uma 

“identidade prêt-à-porter” no mercado (SIBILIA, 2002).  

Deste modo, o consumidor do sabonete Natura Ekos se torna um “parceiro da 

natureza” e, neste sentido, distinto dos demais consumidores “negligentes”, na medida 

em que compreende este consumo como um ato consciente, levando em conta a questão 

ambiental em seu processo de escolha (PORTILHO, 2003). A ideia objetivada pelo 

texto é a de que ao consumir os sabonetes da linha Natura Ekos, “você está cuidando da 

floresta e a floresta está cuidando de você”. Neste contexto, é forjada uma relação de 

sustentabilidade entre consumidor, empresa e natureza, sob a lógica da noção de uma 

“sustentabilidade líquida” (TAVARES; 2014), que se configura no contexto da 

sociedade de controle (DELEUZE, 1992), flexibilizando as relações entre sociedade e 

natureza, mediadas pelo consumo/mercado. 

Tabela 2 – Categorização Vídeo 1 

Categoria 
"Produtilização" da 

Natureza 
"Sustentabilidade 

Líquida" 
Identidade "Urbano-

Verde" 

Indicador Não Sim Não 

 

5.2.2 Vídeo 2 
 

a) Anunciante: Natura  
b) Título: Natura Ekos  
c) Produto: Shampoo Natura Ekos  
d) Duração: 30’’ 
e) Data da postagem: 25/07/2011 
 

Quadro 3 – Imagens do Vídeo 2 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 
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Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yIP7qMVsow8. Acesso em 14/09/2015. 

Quadro 4 – Transcrição do áudio do Vídeo 2 

Locução Técnica 

Locutor 1: A floresta tem os seus segredos. 
Que a ciência de Natura Ekos aprendeu 
com as comunidades e suas tradições. 
Como o poder da castanha que surpreende 
os sentidos, nutre e fortalece os seus 
cabelos.  
A floresta tem os seus segredos.  
Natura Ekos foi buscar os mais preciosos 
pra você.  
Natura Ekos.  
Você faz parte dessa história. 

Trilha musical suave instrumental com 
coro de vozes 

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yIP7qMVsow8. Acesso em 14/09/2015. 

 O presente texto conduz o consumidor impactado ao imagético de uma natureza 

encantada, dotada de poder e riquezas surpreendentes, o que nos remete à lógica de uma 

sociedade de consumo que se estabelece a partir da relação mercadoria-signo, 

incorporando associações imagéticas e simbólicas (BAUDRILLARD, 1988). A 

comunicação apresentada, cuja finalidade é a persuasão (CARVALHO, 1996) 

estabelece a ideia de que esta natureza, guardiã de incalculáveis benesses, provê os 

insumos necessários para que a marca possa desenvolver produtos incríveis, igualmente 

ricos e detentores de milagrosos benefícios ao corpo.  

A noção de um meio ambiente provedor de ativos prodigiosos é reforçada 

quando o texto se refere ao conhecimento das comunidades locais, as que vivem, de 

fato, à beira dos rios e florestas. Ao que parece, o texto constrói a imagética de uma 

natureza mítica, encantada, e, neste sentido, em um processo de elaboração simbólica 

(CARVALHO, 1996) o produto seria o símbolo deste encantamento, já que Natura 
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Ekos se empenhou em “aprender” com estas comunidades tudo sobre as “riquezas” que 

podem ser encontradas na floresta.  

A marca se revela, portanto, através dessa noção de “ponte” (para acessar a 

floresta), como se tivesse com o meio ambiente a mesma relação que as comunidades 

locais construíram ao longo das gerações. Assim, ganha também o direito de “utilizar” 

seus elementos (o que parece ser um eufemismo para “explorar”). A relação com o meio 

se revela neste ponto através da noção de uma natureza subjugada, provedora de 

recursos, ou seja, de matérias-primas para o desenvolvimento do consumo verde 

(TAVARES; IRVING, 2009).  

O texto localiza o produto e a natureza na mesma dimensão, em uma espécie de 

laminação do bem e do meio ambiente (GUATTARI, 1990). É estabelecida uma relação 

de proximidade tão intensa entre os dois elementos que parece não ser mais o produto, 

artificial e industrializado, o responsável pelos benefícios de uso, mas a própria matéria-

prima, pura, virgem, sagrada: “Como o poder da castanha que surpreende os sentidos, 

nutre e fortalece os seus cabelos”. Segundo o texto, é a matéria-prima (a “poderosa” 

castanha) que nutre e fortalece os cabelos, e não o produto em si. Desenvolve-se, ao que 

parece, a noção de transformação do próprio elemento natural em um produto a ser 

consumido, evidenciando o processo de mercantilização da natureza (PELBART, 2003). 

Tabela 3 – Categorização Vídeo 2 

Categoria 
"Produtilização" da 

Natureza 
"Sustentabilidade 

Líquida" 
Identidade "Urbano-

Verde" 

Indicador Sim Não Não 

 

5.2.3 Vídeo 3 
 

a) Anunciante: Natura 
b) Título: Natura Ekos Frescores 
c) Produto: Desodorante corporal 
d) Duração: 15’’ 
e) Data da postagem: 23/11/2011 
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Quadro 5 – Imagens do Vídeo 3 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

   

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=nUJTW_d5XeY. Acesso em 14/09/2015. 

Quadro 6 – Transcrição do áudio do Vídeo 3 

Locução Técnica 

Locutor 1: Natura Ekos Frescores 
Fragrâncias que nascem na exuberância 
das florestas brasileiras 
E trazem para você a mais pura sensação 
de frescor 
Natura Ekos 
Você faz parte dessa história 

Trilha musical suave instrumental com 
coro de vozes 

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=nUJTW_d5XeY. Acesso em 14/09/2015. 

 No presente vídeo, o texto parece desenvolver a ideia de natureza-produto, o que 

o aproxima, em intenção, à proposta da peça anterior. As pistas lançadas pelo texto 

indicam uma tentativa de confundir o espectador em relação ao produto e ao insumo 

utilizado como um dos componentes de sua fabricação, afirmando que as fragrâncias 

“nascem” nas florestas brasileiras. Há novamente a intenção de afastar o produto da 

dimensão artificial e aproximá-lo do sentido natural, da pureza, sob a lógica de uma 

“produtilização” verde (PELBART, 2003). A natureza é transformada em produto e o 

produto é transformado em natureza. 

 O meio ambiente é utilizado como mote pela marca para alavancar as vendas, 

sendo inserido estrategicamente na comunicação para aumentar a produtividade e 

lucratividade, considerando a lógica da “sustentabilidade líquida” (TAVARES, 2014), 

tendo em vista que se apresenta sob um movimento de “liquefação da sustentabilidade” 

(TAVARES, 2014). Neste contexto, a comunicação da empresa se estabelece a partir do 
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desenvolvimento de um “marketing verde” (OTTMAN, 1993), que promove tanto a 

criação de produtos e marcas verdes quanto o desenvolvimento de um consumo 

pretensamente “sustentável” ou “ecologicamente correto” (KINLAW, 1997), mas que, 

na verdade, apenas persegue o lucro, através das estratégias de um Capitalismo Mundial 

Integrado (GUATTARI, 1990), garantindo sua sobrevivência ao viajar para novos 

nichos de mercado (BAUMAN, 2010). 

 O Capitalismo Mundial Integrado tende a expandir sua atuação para os estratos 

mais subjetivos (GUATTARI, 1990), desenvolvendo um processo de metamorfose sob 

a forma de um Capitalismo Rizomático (PELBART, 2003), que transforma o não-

capitalizável em capital. Natura Ekos Frescores, ao se “aproximar” sobremaneira da 

natureza, a partir da ideia de que as fragrâncias não nascem nos laboratórios da empresa, 

mas na própria floresta, corrobora esta lógica, se apresentando sob uma modelagem 

marcaria, moldada pelo próprio mercado para atender aos seus anseios capitalísticos 

(PELBART, 2003), ressignificando as relações entre sociedade e natureza. 

Tabela 4 – Categorização Vídeo 3 

Categoria 
"Produtilização" da 

Natureza 
"Sustentabilidade 

Líquida" 
Identidade "Urbano-

Verde" 

Indicador Sim Não Não 

 

 
 
5.2.4 Vídeo 4 
 

a) Anunciante: Natura 
b) Título: Natura Ekos Mate Verde 
c) Produto: Perfume masculino 
d) Duração: 15’’ 
e) Data da postagem: 06/02/2012 
 

Quadro 7 – Imagens do Vídeo 4 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 
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Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=sjGEkxR-Kuk. Acesso em 17/09/2015. 

Quadro 8 – Transcrição do áudio do Vídeo 4 

Locução/ Texto Técnica 

Texto: Homens e árvores, as mesmas 
raízes.  
 
Locutor 1: Mate verde. 
A nova fragrância masculina de Natura 
Ekos. 

Trilha musical suave instrumental  

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=sjGEkxR-Kuk. Acesso em 17/09/2015. 

O texto da peça em questão conduz ao descobrimento de um homem 

intimamente integrado à natureza. Ao afirmar que homens e árvores possuem as 

mesmas “raízes”, subentende-se que a intenção do texto é a de criar uma conexão íntima 

entre o personagem (que representa o consumidor impactado) e a natureza, produzindo 

uma espécie de identificação, ou identidade. Ao exalar a fragrância de Natura Ekos 

Mate Verde, este homem passará a “exalar” a fragrância da própria natureza, 

absorvendo seus valores, sua “força”. Evidencia-se a tentativa de estabelecer o que 

parece ser um modelo identitário, que carrega um modo de ser ou um estilo de vida. 

Essa identidade é produzida, no âmbito da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), 

sob a lógica dos “kits de perfis-padrão” (ROLNIK, 1997), regulados pelo mercado de 

consumo global. Estes “kits” dão origem a novas subjetividades de consumo, 

exemplificadas, neste caso, sob a noção de uma “subjetividade verde” (TAVARES, 

2014) 

O texto, apesar de curto, estabelece um momento de conexão, em que o contato 

com o produto (e consequentemente com a natureza) se transforma no passaporte para 

entrar em contato também com a natureza, através do que poderia ser uma identidade 

Urbano-Verde. A comunicação parece buscar o diálogo com o indivíduo pós-moderno, 
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livre, pronto para vencer os próximos desafios. Um indivíduo que se apresenta a partir 

da noção de uma dobra inacabada (DELEUZE, 1992), uma subjetividade plástica, 

transitória e revogável (TAVARES; IRVING, 2009). Este indivíduo urbano, ao entrar 

em contato com a natureza, absorve sua “força”, incorpora os valores de uma floresta 

“poderosa”, pronto para desbravar as próximas oportunidades, os próximos desafios, o 

que, no âmbito da Modernidade Líquida, se apresenta sob a dimensão do infinito e do 

efêmero (BAUMAN, 2001), conquistando este prazer inacabado através de um 

consumo consciente, pautado na proposta fugaz de ser “ecologicamente correto”, ainda 

que somente por um momento (PONTES; TAVARES, 2015a).  

Tabela 5 – Categorização Vídeo 4 

Categoria 
"Produtilização" da 

Natureza 
"Sustentabilidade 

Líquida" 
Identidade "Urbano-

Verde" 

Indicador Não Não Sim 

 

5.2.5 Vídeo 5 
 

a) Anunciante: Natura 
b) Título: Natura Ekos  
c) Produto: Indeterminado (toda a linha Natura Ekos) 
d) Duração: 01’ 
e) Data da postagem: 27/08/2012 
 

Quadro 9 – Imagens do Vídeo 5 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

   

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=GnkflSUrE7Y. Acesso em 02/10/2015. 

Quadro 10 – Transcrição do áudio do Vídeo 5 

Texto Técnica 

Texto: Você é fruto Trilha musical suave instrumental, com 



119 
 

 
 

Você é vento 
Você é semente 
Você é rio 
Você é bicho 
Você é raiz 
Somos produto da natureza 

sons que lembram os elementos da 
natureza (água, vento, animais). 

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=GnkflSUrE7Y. Acesso em 02/10/2015. 

 O texto desenvolvido na presente peça utiliza-se da lógica metafórica para 

aproximar homem, marca e meio ambiente, o que pode estar relacionado à expansão de 

um “mercado verde”, uma vez que os consumidores passam gradativamente a levar em 

conta a temática ambiental na escolha dos bens de consumo que desejam adquirir 

(PORTILHO, 2003). Mais uma vez, o que convencionou-se chamar de identidade 

Urbano-Verde se fortalece através da construção de uma relação de intimidade entre o 

indivíduo e a natureza; relação esta que se estabelece através da marca, e, neste caso, do 

consumo dos produtos da linha Natura Ekos. Trata-se de uma identidade modelada na 

lógica das “identidades prêt-à-porter” (ROLNIK, 1997) ou “prontas para uso”, 

fabricadas pelo mercado, que são modos de ser (SIBILIA, 2002), regulados pelo 

consumo e inscritos na ordem do capitalismo global (HARDT; NEGRI, 2001). 

A intenção da marca ao desenvolver esta proposta de identificação não seria 

outra além a de reforçar seu próprio posicionamento ecológico, transformando o 

“verde” em oportunidade de negócio (JÖHR, 1994) através da criação de vínculos 

afetivos, sob a forma de uma distinção social (FEATHERSTONE, 1990). Isto porque a 

cultura vigente é a capitalística (GUATTARI; ROLNIK, 2000), que persegue o lucro 

(CHOMSKY, 2002) e, para tanto, a ampliação do consumo em um campo novo, ainda a 

ser explorado, de demandas potencialmente latentes (KOTLER, 2012). 

Neste sentido, é possível inferir que as metáforas são utilizadas para respaldar 

este processo de identificação, uma vez que são construídas levando-se em consideração 

as características humanas ou inerentes à vida humana. Quando o texto afirma “você é 

vento”, “você é bicho”, tenciona metaforizar, respectivamente, a liberdade e a bravura, 

dimensões humanas que se encaixam no perfil subjetivo do homem pós-moderno: livre 

para realizar suas próprias escolhas e sempre a postos para o próximo desafio, em um 

eterno recomeçar (BAUMAN, 1999).  
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De todo modo, ao que tudo indica, a ideia que o texto pretende passar é a de que 

homem e natureza estão intimamente conectados, uma vez que possuem a mesma 

essência. Afinal, somos todos “produtos da natureza”, assim como Natura Ekos, que 

enfatiza o apelo ecológico em suas estratégias de marketing (OTTMAN, 1993; JÖHR, 

1994), sobretudo através da criação de identidades psicossociais de consumo, nas quais 

o indivíduo escolhe “ter” para “ser” e, assim, “pertencer”, possibilidades ofertadas por 

um consumo tido como “ecologicamente correto”, em um movimento que se estabelece 

ecosoficamente nas redes do mercado (PONTES; TAVARES, 2014a). 

Tabela 6 – Categorização Vídeo 5 

Categoria 
"Produtilização" da 

Natureza 
"Sustentabilidade 

Líquida" 
Identidade "Urbano-

Verde" 

Indicador Não Não Sim 

5.2.6 Vídeo 6 
 

a) Anunciante: Natura 
b) Título: Rara Priprioca – Águas de banho de Natura Ekos 
c) Produto: Água de banho 
d) Duração: 01’02’’ 
e) Data da postagem: 15/07/2013 

Quadro 11 – Imagens do Vídeo 6 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

   

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=y8fdN1W4dsc. Acesso em 02/10/2015 

Quadro 12 – Transcrição do áudio do Vídeo 6 

Locução Técnica 

Locutor: É raro, é seu. 
Um perfume descoberto na raiz de uma planta da 
floresta amazônica, de nome inconfundível: 
Priprioca 
Elaborado nas profundezas da nossa terra. 
Exótico, único. 

Trilha musical suave instrumental 
 

Som de água caindo 
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Tão sensual a ponto de inspirar lendas de paixão 
Água de banho Rara Priprioca, uma fragrância 
amadeirada com toques florais e naturalmente 
sensual. 
Novas águas de banho Natura Ekos, os perfumes 
preciosos da grande floresta, revelados em novas 
fragrâncias, delicadas e femininas. 

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=y8fdN1W4dsc. Acesso em 02/10/2015 

 O que a construção do texto do presente vídeo parece indicar é novamente a 

aproximação entre o produto e o elemento natural, neste caso, a planta Priprioca, uma 

espécie nativa da região amazônica. A comunicação se estabelece, neste sentido, através 

de um posicionamento verde, que é adotado pela empresa como vantagem competitiva 

(TAVARES; IRVING, 2009). O texto parece indicar que a Água de Banho Rara 

Priprioca não é concebida em um frio e distante ambiente fabril, mas na própria floresta. 

A fragrância produzida industrialmente se apresenta, através da manipulação do 

discurso (CARVALHO, 1996), sob a roupagem do aroma natural da planta, já que “os 

perfumes preciosos” são, na verdade, “da grande floresta”, e não dos produtos Natura 

Ekos, sendo elaborados nas “profundezas da nossa terra” e não nos laboratórios de 

pesquisa e desenvolvimento da empresa.  

As pistas indicam que a ideia pretendida pela comunicação de Natura Ekos é a 

de uma natureza embalada para o consumo, como uma estratégia de “produtilização” 

verde como forma de mercantilização de autenticidade, na condição de uma “grife” 

diferenciada (PELBART, 2003). Ao adquirir água de banho Rara Priprioca este 

“consumidor verde” (TAVARES; IRVING, 2009) estará, na realidade, levando a 

“floresta” para casa. O produto não é mais o produto, mas um pedaço da própria 

natureza. 

Nesse sentido, a natureza vem adquirindo valor de mercado como uma “cultura-

valor” (GUATTARI; ROLNIK, 2000), sendo significada e ressignificada como 

mercadoria, sobretudo por intermédio dos discursos produzidos pela publicidade, que, 

assim como as marcas, contribuem para a explosão do consumismo na Sociedade de 

Consumo (QUESSADA, 2003). Destarte, tudo indica que essa mercantilização ocorre a 

partir do olhar de um consumo qualificado como “verde”, sublinhado como “consumo 
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verde”, que legitima (e amplia) a noção de sustentabilidade como diferencial e 

estratégia de um “poder verde” (TAVARES; 2014). 

Tabela 7 – Categorização Vídeo 6 

Categoria 
"Produtilização" da 

Natureza 
"Sustentabilidade 

Líquida" 
Identidade "Urbano-

Verde" 

Indicador Sim Não Não 

 

5.2.7 Vídeo 7 
 

a) Anunciante: Natura 
b) Título: Segredos de Breu - Águas de Banho de Natura Ekos 
c) Produto: Água de banho 
d) Duração: 01’07’’ 
e) Data da postagem: 15/07/2013 

Quadro 13 – Imagens do Vídeo 7 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

   

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=R3pfDmayeqo. Acesso em 02/10/2015. 

Quadro 14 – Transcrição do áudio do Vídeo 7 

Locução Técnica 

Locutor: É raro, é seu. 
Um perfume que brota da seiva de árvores 
Pedra preciosa da floresta amazônica, de 
fragrância única, fresca, deliciosa 
Esse é o misterioso Breu Branco 
Água de Banho Segredos de Breu, uma 
fragrância doce e especial  
Verdadeira festa para os sentidos 
Novas Águas de Banho Natura Ekos 
Os perfumes preciosos da grande floresta 
revelados em novas fragrâncias, delicadas 
e femininas. 

Trilha musical suave instrumental 
 

Som de água caindo 
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Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=R3pfDmayeqo. Acesso em 02/10/2015. 

No texto de Breu Branco, as dimensões natural e artificial são novamente 

intercambiadas. O elemento natural, presente na seiva de uma árvore, deixa de ser a 

matéria-prima utilizada na fabricação do produto para se “tornar” o próprio produto: 

“Um perfume que brota da seiva de árvores”. Evidencia-se o deslocamento do aspecto 

funcional do produto (perfumar o corpo) para a própria natureza, sob a figura da seiva 

de uma árvore da região amazônica, sob a estratégia de um capitalismo rizomático, de 

características conexionistas e imateriais, que “produtiliza” tudo e todos (PELBART, 

2003 apud TAVARES, 2014).  

O estímulo ao consumo do produto é, sem dúvida, o principal objetivo do texto, 

porém, este imperativo se estabelece sob a lógica do apelo ecológico como um 

diferencial (TAVARES; 2014), localizando a natureza como o elemento de destaque da 

comunicação, como um aspecto cultural (CARVALHO, 1996), em que a dimensão 

ambiental é projetada  no contexto da preocupação com a escassez dos recursos 

naturais, ganhando cada vez mais destaque nos mais diversos setores da sociedade, 

assim como no cenário corporativo, porém atravessada pelas estratégias do capital 

(TAVARES; IRVING, 2009). 

A comunicação de Natura Ekos é, em geral, centrada no apelo ecológico. A 

marca apresenta seus produtos através de uma roupagem verde, como se representassem 

o próprio insumo, transformando a natureza em negócio sob a ótica de um capitalismo 

rizomático (PELBART, 2003). Evidencia-se a apropriação da temática ambiental sob a 

regulação mercadológica, dando origem a uma modelagem marcária que se constrói no 

campo social da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), atravessado por “cultura 

capitalística” (ROLNIK, GUATTARI, 2000), colando e descolando, produzindo, 

reproduzindo e regulando a subjetividade humana, a ordem social e o meio ambiente 

(GUATTARI, 1990). 

Tabela 8 – Categorização Vídeo 7 

Categoria 
"Produtilização" da 

Natureza 
"Sustentabilidade 

Líquida" 
Identidade "Urbano-

Verde" 

Indicador Sim Não Não 
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5.2.8 Vídeo 8 
 

a) Anunciante: Natura 
b) Título: Encantos de Capitiú - Águas de Banho de Natura Ekos  
c) Produto: Água de banho 
d) Duração: 1’03’’ 
e) Data da postagem: 15/07/2013 

Quadro 15 – Imagens do Vídeo 8 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

   

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=joOdBVR96tA. Acesso em 02/10/2015. 

Quadro 16 – Transcrição do áudio do Vídeo 8 

Locução Técnica 

Locutor: É raro, é seu 
Um perfume sagrado para antigas tradições 
Descoberto nas folhas de uma árvore da 
floresta amazônica 
Este é o Capitiú 
Colhidas uma a uma, são ingredientes de 
chás e deliciosos banhos restauradores. 
Águas de Banho Encantos de Capitiú, uma 
fragrância floral, com toques de pimenta rosa 
Ousada, sensualmente encantadora. 
Novas Águas de Banho Natura Ekos 
Os perfumes preciosos da grande floresta 
revelados em novas fragrâncias, delicadas e 
femininas 

Trilha musical suave instrumental 
 

Som de água caindo 

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=joOdBVR96tA. Acesso em 02/10/2015. 

A narração que conduz o vídeo de Encantos de Capitiú está pautada na proposta 

de alternância entre produto e insumo, de modo que o consumidor impactado seja 

levado a crer que ambos são, na verdade, partes um do outro, ou, até mesmo, um só 

elemento, já que a natureza é transformada nas redes do mercado como argumento para 
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a produção do consumo verde (TAVARES; IRVING, 2009). Não é que o consumidor 

acredite nisso, ele apenas não questiona os motivos pelos quais o levam a consumo, 

segundo a lógica do Papai Noel (BAUDRILLARD, 1998).  

Este cenário explicita-se na passagem: “um perfume sagrado para antigas 

tradições/ descoberto nas folhas de uma árvore”, uma vez que o termo “perfume” 

representa no texto tanto o produto quanto a própria matéria-prima, já que este 

“perfume”, “Descoberto nas folhas de uma árvore da floresta amazônica” é “seu”, ou 

seja, você pode adquiri-lo a qualquer momento. O imperativo comercial parece dotar o 

bem artificial de um poder natural, simbolizado pela ideia de uma natureza encantada, 

produtora de um perfume “sagrado”, provocando uma estetização da vida cotidiana 

(FEATHERSTONE, 1990), uma hiper-realidade produzida pela publicidade, segundo 

um simulacro (BAUDRILLARD, 1988).  

As terminologias “floral” e “pimenta rosa” reforçam esta relação produto-

natureza. Mais uma vez, os elementos naturais aparecem “produtilizados” (PELBART, 

2003) e os benefícios da Água de Banho são, segundo o texto, não somente oriundos, 

mas ocasionados pela própria natureza, como se fosse ela o elemento a ser adquirido e 

utilizado no corpo diretamente.  

O meio ambiente aparece na comunicação de Natura EKOS como uma 

oportunidade de negócio, a partir da noção do consumo regulado por um capitalismo 

maleável, aberto, flexível, transnacional, conexionista e em rede (PELBART, 2003), ou 

leve, da Modernidade Líquida, segundo Bauman (2001) que, continua perseguindo o 

lucro, passando a trabalhar, no entanto, com uma lógica mais complexa de produção, 

considerando o mercado, atualmente (PELBART, 2003 apud TAVARES; IRVING, 

2009).  

Evidencia-se a exploração da temática ambiental por parte do mercado, que 

produz um tipo de subjetivação “verde” (TAVARES; IRVING, 2009), ressignificando 

as relações entre sociedade e natureza através da noção de uma mercantilização das 

relações (PELBART, 2003), ocasionada, sobretudo pela expansão do capital em 

múltiplas dimensões, alcançando os estratos mais subjetivos (GUATTARI, 1990) 



126 
 

 
 

Tabela 9 – Categorização Vídeo 8 

Categoria 
"Produtilização" da 

Natureza 
"Sustentabilidade 

Líquida" 
Identidade "Urbano-

Verde" 

Indicador Sim Não Não 

 

5.2.9 Vídeo 9 
 

a) Anunciante: Natura 
b) Título: Natura Ekos Águas 
c) Produto: Água de Banho  
d) Duração: 32’’ 
e) Data da postagem: 18/07/2013  

Quadro 17 – Imagens do Vídeo 9 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

   

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YnsvtVd7ebE. Acesso em 02/10/2015. 

Quadro 18 – Transcrição do áudio do Vídeo 9 

Locução Técnica 

Locutor: Que mistérios estão guardados no 
alto das árvores? 
Que encantos esconde a bruma que cobre 
os rios? 
Que segredos os ventos têm a nos contar? 
Preciosidades da Floresta se revelam nas 
Águas de Banho Natura Ekos 

Trilha musical suave instrumental 
 

Som de água caindo 

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YnsvtVd7ebE. Acesso em 02/10/2015. 

O texto do presente vídeo apresenta um produto intimamente conectado à 

natureza e aos seus “mistérios”. A intenção do texto parece ser a de transferir os valores 

de “encantamento” de uma natureza apresentada como “misteriosa” ao objeto 

comercializado, o que se desenvolve sob a lógica de uma infantilização 
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(BAUDRILLARD, 1998). Neste ponto, é interessante notar que do terceiro elemento 

natural citado (“o vento”), nada se pode extrair para utilização como insumo na 

fabricação de um produto e, no entanto, o texto o classifica, junto aos demais, como 

“preciosidades” que “se revelam nas Águas de Banho Natura Ekos”. Isto reforça a ideia 

de um consumo que não está baseado no valor de uso dos produtos, pois, ao que parece, 

a racionalidade funcional não é evidenciada na comunicação. A contrário, seu valor de 

signo, como representativo de uma “natureza encantada” é o que se sublima no discurso 

(FEATHERSTONE, 1990; SAMPAIO, 2000). 

As pistas indicam um conceito de natureza que se organiza como estratégia de 

“produtilização” uma vez que, a natureza, via as práticas do denominado “consumo 

verde”, se transforma em uma importante mercadoria na perspectiva do capitalismo 

rizomático, no sentido de um olhar imaterial (TAVARES. 2013). O que se vê são as 

linhas difusas de um capitalismo rizomático em que, no sentido de Pelbart (2013), um 

ponto qualquer se conecta com outro ponto qualquer e a cada um de seus traços, sem ter 

começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual se expande e transborda. 

As funcionalidades objetivas do produto não são descritas, mas resumidas como 

“preciosidades”. Este movimento reflete a lógica da criação de sonhos e desejos 

celebrados no imaginário do consumidor (FEATHERSTONE; 1995), através de 

mercadorias que são adquiridas não pela satisfação de necessidades reais, mas para 

aplacar um desejo irrealizável de consumo (BAUMAN, 1999), quando a natureza é 

transformada em capital e utilizada como estratégia de mercado no agenciamento desse 

desejo (TAVARES; IRVING, 2009). 

Tabela 10 – Categorização Vídeo 9 

Categoria 
"Produtilização" da 

Natureza 
"Sustentabilidade 

Líquida" 
Identidade "Urbano-

Verde" 

Indicador Sim Não Não 

 

5.2.10 Vídeo 10 
 

a) Anunciante: Natura 
b) Título: Da floresta, até você. O cuidado de Natura Ekos vai do começo até depois do 
fim 
c) Produto: Indeterminado (refil para os perfumes Natura Ekos)  
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d) Duração: 29’’ 
e) Data da postagem: 13/08/2014  
 

Quadro 19 – Imagens do Vídeo 10 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

   

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=USx6lm89y-4. Acesso em 05/10/2015. 

Quadro 20 – Transcrição do áudio do Vídeo 10 

Locução Técnica 

Locutor: Da floresta até você 
O cuidado da Natura vai do começo até 
depois do fim 
Natura Ekos Frescor traz o primeiro refil 
de perfume com frasco 100% reciclado 
É bom para o planeta, é bom para você. 

 
 

Trilha musical suave instrumental com 
coro de vozes 

 
 

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=USx6lm89y-4. Acesso em 05/10/2015. 

Verifica-se no presente vídeo a exploração da sustentabilidade ecológica como 

uma estratégia comercial, evidenciando-se um apelo publicitário que se desenvolve no 

sentido de convencer o consumidor a adquirir produtos “verdes”, baseado na ideia de 

que são produzidos de forma “ecologicamente correta”, em linha com o que Tavares 

(2014) denominou por “sustentabilidade líquida”. Neste sentido, o anúncio de Natura 

Ekos apresenta um refil de perfume reciclável, com menor impacto ao meio ambiente 

quando comparado às demais embalagens, como uma estratégia de diferenciação para 

capturar a atenção de um consumidor que leva em conta as questões ambientais no 

momento da compra (PORTILHO, 2003). 

Assim, o texto afirma que “o cuidado” (da marca, que representa a empresa) se 

estende “do começo até depois do fim” (da relação produção-consumo), transmitindo a 

ideia de que não só há uma verdadeira e genuína preocupação da companhia com o 



129 
 

 
 

meio ambiente em relação ao processo produtivo, como esta “consciência ecológica” 

atravessa todas as suas ações e atitudes enquanto instituição, o que é sugerido pelo 

discurso como forma de impor seu desejo (CARVALHO, 1996), isto é, o de posicionar 

a marca a partir desta perspectiva sustentável e, assim, vender o produto. O que se 

evidencia é que a noção de sustentabilidade é ressignificada como uma marca a ser 

consumida, liquefeita nas redes do mercado, por intermédio de um agenciamento 

produzido pelo discurso publicitário (TAVARES, 2014). 

Importante notar que o mesmo texto apresenta o produto como o primeiro a 

trazer um refil com frasco 100% reciclado. O fato nos leva a um importante 

questionamento: por que uma empresa aparentemente consciente quanto às questões 

ambientais não utiliza embalagens recicláveis em todas as suas linhas de produto ou, ao 

menos, não realizou esta adequação operacional anteriormente, já que iniciou suas 

atividades em 1969?  

O que se evidencia é que as empresas começam a investir também em produtos 

com apelos ecológicos (“produtos verdes”), participando da criação e do 

desenvolvimento de um “mercado verde”, que se estabelece como um diferencial 

competitivo, a fim de explorar uma demanda latente (KOTLER, 2012). Este movimento 

sinaliza para a expansão da ordem capitalística subjacente (GUATTARI, 1990), que 

acontece de forma rizomática (PELBART, 2003), sempre em busca de novos nichos de 

mercado e oportunidades de negócio (BAUMAN, 2010), com o fim último de 

maximizar os lucros (CHOMSKY, 2002). 

Neste sentido, a noção de preocupação com o meio ambiente expressa-se tanto 

como um diferencial competitivo para Natura Ekos quanto como elemento de 

subjetivação do consumidor, que se vê como “ambientalmente responsável” ao adquirir 

Natura Ekos, localizando o consumo dos produtos da marca como uma “obrigação 

moral” para quem quer fazer bem ao planeta e consequentemente a si próprio. O ato de 

consumir pode ser apreendido nas entrelinhas do texto menos como um direito e mais 

como um “dever” do cidadão, sob o olhar de uma “politização” do consumo 

(CANCLINI, 1999) agora tido como “verde” (TAVARES; IRVING, 2009). 
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Tabela 11 – Categorização Vídeo 10 

Categoria 
"Produtilização" da 

Natureza 
"Sustentabilidade 

Líquida" 
Identidade "Urbano-

Verde" 

Indicador Não Sim Não 

 

5.2.11 Vídeo 11 
 

a) Anunciante: Natura 
b) Título: Natura Ekos Ucuuba 
c) Produto: Hidratante corporal  
d) Duração: 30’’ 
e) Data da postagem: 29/04/2015 
 

Quadro 21 – Imagens do Vídeo 11 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

   

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lsxSmi9E4DM. Acesso em 05/10/2015.  

Quadro 22 – Transcrição do áudio do Vídeo 11 

Locução Técnica 

Voz cantada: Chame a jóia e o fruto 
Chame o longe pra perto 
Chame o que embeleza o dia, o abraço e o 
recém descoberto 
Chame que vem 
 
Locutor: Novo Natura Ekos Ucuuba. 
Das sementes de uma árvore rara, uma 
manteiga que proporciona hidratação 
reparadora profunda, com sensação de 
leveza surpreendente na pele 
 
Voz cantada: Chame a leveza, chame o 
poder da natureza 
Chame que vem 
Chame, chame, chame 

 
 

Trilha musical suave instrumental com 
coro de vozes 
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Chame que vem  

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lsxSmi9E4DM. Acesso em 05/10/2015.  

O início da narrativa deste vídeo conduz à criação de uma relação imagética 

entre natureza (“o fruto”), produto (“o que embeleza”) e as relações humanas (“o 

abraço”), através da proposta do que parece ser a criação de um vínculo afetivo sob a 

ideia de uma distinção social (FEATHERSTONE, 1990). O texto, expresso pela voz 

cantada neste ponto, lança as pistas para apreender a intenção ecosófica de uma 

modelagem marcária que se constitui sob um apelo “verde” e transita entre as 

dimensões social e subjetiva (GUATTARI, 1990), sobretudo quando oferece, através de 

um “consumo verde”, a possibilidade de escolha pessoal aliada à sensação de 

pertencimento social, ilustrada pela imagem afetiva do “abraço”.   

O produto é novamente apresentado sob a roupagem da matéria-prima que o 

constitui. Através de uma leitura racional, seria possível compreender que o produto 

contém traços de elementos naturais em sua composição química. No entanto, o 

discurso publicitário executa sua função substituindo os termos pela linguagem da 

sedução (CARVALHO, 1996), como uma retórica argumentativa persuasiva e 

manipuladora (TAVARES, 2005), produzindo a ideia de que natureza e produto são, na 

verdade, um só elemento: “Novo Natura Ekos Ucuuba/ Das sementes de uma árvore 

rara, uma manteiga que proporciona hidratação [...]”.  

 Importante notar que a narrativa menciona primeiro o insumo (“sementes”) para 

somente então fazer referência ao produto (“manteiga”), sem, no entanto, que se deixe 

claro que esta “manteiga” se refere ao produto e não ao insumo. A natureza é 

apresentada sob a ideia de um “encantamento”, e, neste sentido, esta noção de “encanto” 

é transferida à imagem que se faz do produto e de seu benefício funcional. 

Os efeitos do produto-insumo são descritos, neste sentido, de forma um tanto 

exacerbada: “hidratação reparadora profunda”. A intenção é ainda reforçada ao final 

quando o texto utiliza o adjetivo “surpreendente” para qualificar os efeitos de sua 

utilização: “com sensação de leveza surpreendente na pele”. A voz cantada retorna ao 

final do vídeo suscitando “o poder da natureza”, através do imperativo “chame o poder 

da natureza”, o que poderia ser interpretado como “consuma este produto”, que 
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simboliza a natureza e cujos efeitos são “surpreendentes” e “poderosos”. A 

espetacularização da natureza se apresenta, neste sentido, sob a estratégia de 

“produtilização” do “verde”, como forma de mercantilização de autenticidade na 

condição de uma “grife” diferenciada (PELBART, 2003 apud TAVARES, 2014).  

Como, na visão de Barbosa (2004) os atributos técnicos, apesar de ainda 

relevados, apresentam-se cada vez mais acompanhados de outros fatores, sobretudo 

referentes à busca de algum tipo de prazer emocional, é possível inferir que o apelo 

“verde” (TAVARES; IRVING, 2009), baseado na lógica de uma natureza “poderosa” e 

“encantada”, contribua para somar à dimensão racional – a do atributo propriamente 

dito, uma noção mais imaterial, sobretudo relacionada a um consumo que se configura 

no campo do desejo e da imaterialidade (BAUMAN, 1999).  

Tabela 12 – Categorização Vídeo 11 

Categoria 
"Produtilização" da 

Natureza 
"Sustentabilidade 

Líquida" 
Identidade "Urbano-

Verde" 

Indicador Sim Não Não 

 

 

5.2.12 Vídeo 12 
 

a) Anunciante: Natura 
b) Título: Novo Natura Ekos Ucuuba 
c) Produto: Hidratante corporal 
d) Duração: 02’28’’ 
e) Data da postagem: 13/05/2015 

Quadro 23 – Imagens do Vídeo 12 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

   

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=w2nPCEEkW6k. Acesso em 05/10/2015. 
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Quadro 24 – Transcrição do áudio do Vídeo 12 

Locução/ Texto Técnica 

Locutor: O que você acha que é mais 
precioso em uma árvore? Sua madeira ou 
suas sementes? 
Existe uma árvore da Amazônia tão 
procurada por sua madeira que hoje corre 
risco de extinção. 
Seu nome é Ucuuba 
Porém, quem a derruba não vê onde está 
seu verdadeiro valor: dentro de suas 
sementes 
 
Texto: Ucuuba: a nova joia da floresta 
amazônica 
 
Locutor: Quem prestasse atenção no seu 
nome já adivinharia seu segredo. Ucuuba 
em língua indígena quer dizer ‘árvore da 
manteiga’ 
Pois esta é a joia que guardam suas 
sementes 
Uma manteiga natural com alto poder de 
hidratação 
Reparadora da pele e de textura 
surpreendentemente leve 
Na ilha de Cotijuba no Pará, a colheita da 
Ucuuba acontece uma vez por ano. 
Quando os frutos amadurecem, eles se 
rompem e liberam as sementes vermelhas, 
que de tão leves boiam nas áreas alagadas 
onde a árvore cresce. 
Inspirada nessa joia da Amazônia, Natura 
Ekos uniu o conhecimento dos povos da 
floresta à inovação verde de seus 
laboratórios para desenvolver os novos 
produtos feitos à base da manteiga de 
Ucuuba 
São produtos que oferecem alto poder de 
hidratação reparadora nos cuidados com o 
corpo, em levíssimas texturas e com uma 
fragrância única 
E que também ajudam a manter viva e em 
pé a preciosa árvore da Ucuuba 
Através de seu manejo sustentável, 
valorizando suas sementes em vez de sua 
madeira 
E ao mesmo tempo gerando renda e 
prosperidade para as populações locais 

 
 

Trilha musical suave instrumental com 
coro de vozes 
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Natura Ekos Ucuuba 
Viva sua natureza. 

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=w2nPCEEkW6k. Acesso em 05/10/2015. 

O texto do presente vídeo revela a notória tentativa da marca em classificar o 

modo de exploração da semente de Ucuuba como sustentável ou “ecologicamente 

correto”, o que se constitui em uma estratégia do marketing que se estabelece na arena 

das aspirações e dos valores (KOTLER, 2010). Através da criação de produtos com 

apelos ecológicos, a empresa engendra também a demanda, as oportunidades de negócio 

e as ações socioambientais necessárias para alcançar objetivos e metas corporativos a 

fim de posicionar-se no mercado do consumo verde, que representa uma nova tendência 

mundial (TAVARES; IRVING, 2009). A mensagem analisada corrobora este cenário 

quando evidencia o fato de que a exploração da árvore de Ucuuba se desenvolve 

“Através de seu manejo sustentável, valorizando suas sementes em vez de sua madeira”. 

Importante notar que, já de início, a locução informa que a referida árvore 

encontra-se em risco de extinção e relaciona este fato à exploração comercial de sua 

madeira, eximindo a empresa do processo, uma vez que esta utiliza somente sua 

semente “em vez de sua madeira”. Todavia, é imprescindível considerar que até mesmo 

a colheita das sementes da árvore causa interferência no meio, independente de 

discussões que versem sobre sua intensidade. No entanto, o texto afirma que os 

produtos “também ajudam a manter viva e em pé a preciosa árvore da Ucuuba”, 

sinalizando para uma política corporativa de redução de impactos ambientais, que, no 

contexto de uma “sustentabilidade líquida” (TAVARES. 2013), passam a impulsionar a 

venda de produtos e serviços sob o prisma da preservação ambiental (HOLLIDAY et al, 

2002). 

Neste ponto, a intenção de posicionar a empresa como instituição 

ecologicamente responsável é flagrante: o consumo do produto passa a se configurar em 

um ato político (CANCLINI, 1999), sobretudo porque interfere no sentido de 

preservação dos recursos do planeta (TAVARES; IRVING, 2009). A natureza é 

ressignificada nas redes do mercado, atendendo aos imperativos comerciais de um 

mercado que visa o lucro (CHOMSKY, 2002), através da exploração de um mercado 

verde (PORTILHO, 2003) que se apresenta sob a forma de uma demanda latente 
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(KOTLER, 2012), a ser explorada por um capitalismo flexível (BAUMAN, 2001), que 

se desloca do campo da produção para o do consumo, transformando a ordem mundial 

na ordem do mercado (HARDT; NEGRI, 2001). 

Tabela 13 – Categorização Vídeo 12 

Categoria 
"Produtilização" da 

Natureza 
"Sustentabilidade 

Líquida" 
Identidade "Urbano-

Verde" 

Indicador Não Sim Não 

 

5.2.13 Vídeo 13 
 

a) Anunciante: Natura 
b) Título: Hidratação e cuidados com Natura Ekos Castanha 
c) Produto: Hidratante corporal 
d) Duração: 01’19’’ 
e) Data da postagem: 27/07/2015 

Quadro 25 – Imagens do Vídeo 13 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

   

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-

QOu98ZkjhM. Acesso em 05/10/2015. 

Quadro 26 – Transcrição do áudio do Vídeo 13 

Locutor Técnica 

Locutor: Você sabe por que os produtos 
Natura Ekos Castanha são tão ricos em 
nutrir e hidratar a pele? 
O segredo está na Castanha do Brasil 
extraída de uma reserva de 
desenvolvimento sustentável pela 
população da Associação da 
Biodiversidade do Rio Iratapuru localizada 
no Sul do Amapá  
No local, os castanheiros acampam durante 
semanas para pegarem ouriços no chão, 

 
 

Trilha musical suave instrumental com 
coro de vozes 
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que quando quebrados revelam castanhas 
saborosas e nutritivas. 
Esses frutos são levados para comunidades 
são descascados, ralados e geralmente 
espremidos pelas mãos das mulheres. 
Que aos poucos perceberam que o leite 
branco oriundo da Castanha além de nutrir 
e alimentar era também responsável por 
deixar suas mãos mais macias e sedosas 
Foi inspirado por essa descoberta que o 
leite nutritivo de Castanha se transformou 
em um produto de Natura Ekos, que nutre 
e hidrata o corpo profundamente 
devolvendo a elasticidade da pele e a 
sensação de firmeza. 
Fecha-se aí um ciclo generoso que 
preserva a Floresta Amazônica, traz renda 
para as famílias ribeirinhas e cuida da sua 
pele. 
Natura Ekos Castanha 
Conheça os produtos que proporcionam 
hidratação nutritiva para o corpo num 
ritual de cuidado completo para mãos e 
pés. 

Fonte: Canal “Natura Brasil” no Youtube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-

QOu98ZkjhM. Acesso em 05/10/2015. 

A narrativa deste vídeo aponta novamente para a intenção de um posicionamento 

“ecológico”, o que corrobora a ideia de que a expansão de produtos verdes também está 

associada ao desenvolvimento de campanhas de marketing criadas pelas empresas e 

dirigidas para o mercado (HOLLIDAY et al, 2002), acompanhando um movimento de 

emergência da preocupação com o impacto ambiental inerentes aos estilos de vida e 

consumo (PORTILHO, 2003).  

Fundamentalmente, o intuito do presente texto é o de descrever a atividade de 

extração da matéria-prima utilizada para a fabricação do produto sob uma roupagem 

sustentável, reforçando o posicionamento pretendido pela marca. De acordo com o 

texto, a castanha fora historicamente utilizada pelas comunidades ribeirinhas por 

apresentar benefícios diversos e que a marca (que representa a empresa) se inspirou 

nesta descoberta e transformou a castanha no produto Natura Ekos Castanha. Neste 

ponto, infere-se que a  ordem de subsistência deu lugar à ordem do mercado, através de 

uma exploração comercial em nível industrial, o que reflete o fato de que o lucro 
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oriundo da nova configuração do capital não decorre da mais-valia tradicional, mas, 

sobretudo, da sua expansão desterritorializada, da produtividade, do lobby, das 

parcerias, da estratégia de terceirização, da gestão de inovação tecnológica, de 

responsabilidade socioambiental, das patentes, da ampliação global das marcas, da 

criação de novos mercados de consumo, como no caso pesquisado o do consumo verde, 

e de tantos outros (TAVARES; IRVING, 2009). 

Neste cenário, o texto publicitário transforma o que parece ser um processo de 

exploração comercial da natureza em uma atitude “ecologicamente correta”, 

liquefazendo o conceito de sustentabilidade ecológica ao sabor do mercado 

(TAVARES, 2014), localizando-o como um benefício, como um avanço ou evolução, o 

que pode ser evidenciado na passagem: “Fecha-se aí um ciclo generoso que preserva a 

Floresta Amazônica, traz renda para as famílias ribeirinhas e cuida da sua pele”. 

Percebe-se, novamente, a ressignificação da relação entre indivíduo, sociedade e 

natureza, que, observada ecosoficamente, constitui-se um reflexo da expansão 

desterritorializada de um capitalismo rizomático (PELBART, 2003) que mercantiliza as 

relações sociais e a vida, a partir dos interesses do mercado.  

Tabela 14 – Categorização Vídeo 13 

Categoria 
"Produtilização" da 

Natureza 
"Sustentabilidade 

Líquida" 
Identidade "Urbano-

Verde" 

Indicador Não Sim Não 

 

5.3 Observações Gerais 

As reflexões propostas pela análise das peças evidenciam que as relações entre 

sociedade e natureza tem sido ressignificadas pela lógica do mercado, tanto no que se 

refere ao seu processo de transformação em produto, sob a lógica de uma 

mercantilização verde (TAVARES; IRVING, 2009) quanto na criação de uma 

subjetividade móvel, regulada pelo consumo verde, como uma “identidade prêt-à-

porter” produzida pelo mercado (SIBILIA, 2002), ambos conectados à noção de uma 

liquefação do processo de sustentabilidade (PONTES; TAVARES, 2015a).  

A compilação dos dados, apresentada na Tabela 15, quantificou os indicadores 

relacionados às categorias previamente estabelecidas, conforme os preceitos de Bardin 
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(1977), oferecendo uma visão quantitativa em relação à análise qualitativa realizada, a 

qual, conforme exposto, representou o foco metodológico do presente trabalho. Esta 

contagem de indicadores permitiu a visualização do número de peças associadas à cada 

uma das categorias definidas e deu origem ao Gráfico 1, no qual os resultados são 

apresentados de forma ilustrativa. 

Tabela 15 – Categorização – Compilação de Indicadores  

# Vídeo 
"Produtilização" da 

Natureza 
"Sustentabilidade 

Líquida" 
Identidade "Urbano-

Verde" 

Vídeo 1 - Sim - 

Vídeo 2 Sim - - 

Vídeo 3 Sim - - 

Vídeo 4 - - Sim 

Vídeo 5 - - Sim 

Vídeo 6 Sim - - 

Vídeo 7 Sim - - 

Vídeo 8 Sim - - 

Vídeo 9 Sim - - 

Vídeo 10 - Sim - 

Vídeo 11 Sim - - 

Vídeo 12 - Sim - 

Vídeo 13 - Sim - 

TOTAL 7 incidências 4 incidências 2 incidências 

 

Importante relembrar, conforme exposto no capítulo reservado à descrição 

metodológica, que a classificação dos vídeos foi realizada considerando a categoria 

cujos indicadores fossem identificados de forma mais presente e dominante no texto 

analisado. Neste sentido, é possível que mais de um indicador possa ser observado em 

um mesmo vídeo, todavia, tanto em relação à exposição qualitativa quanto no que se 

refere à quantificação dos elementos analisados, prevalece o indicador/categoria que se 

expressa de forma mais evidente e incisiva. 

Assim, no universo amostral analisado, o indicador que constitui a categoria 

“Produtilização da Natureza” aparece de modo mais expressivo, incidindo em 7 dos 13 

vídeos analisados, representando um total de 54% do universo amostral, seguido pelo 

indicador que define a categoria “Sustentabilidade Líquida”, que foi evidenciado em 4 
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das 13 peças observadas, constituindo um volume de 31% da amostra; e, por fim, o 

indicador que se refere à a categoria “Identidade Urbano-Verde”, manifestando-se em 2 

dos vídeos analisados, representando o total de 15% das peças escolhidas para esta 

investigação, conforme apresentado no Gráfico 1: 

Gráfico 1 – Categorização – Percentual 

 

 

Os dados foram também compilados por tipo de produto, de modo que fosse 

possível visualizar qual posicionamento a marca busca para cada uma das linhas de 

produto, de acordo com as categorias de análise definidas a priori, conforme Tabela 16. 

Os tipos de produto identificados nos vídeos pesquisados foram: (1) Sabonete, (2) 

Desodorante, (3) Água de banho, (4) Hidratante, (5) Perfume, e (6) Indeterminado. Para 

fins de análise por tipo de produto, os vídeos referentes à classificação “Indeterminado” 

não serão considerados por não se referirem a uma categoria de produto em particular. 

Tabela 16 – Categorização – Compilação por Tipo de Produto 

 
“Produtilização” da 

Natureza 
"Sustentabilidade 

Líquida" 
Identidade 

"Urbano-Verde" 

(1) Sabonete 1 1 0 

(2) Desodorante 1 0 0 

(3) Água de Banho 4 0 0 

(4) Hidratante 1 2 0 

(5) Perfume 0 0 1 

Total 7 3 1 
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Observa-se que os produtos da linha “Água de Banho” posicionam-se, mais 

frequentemente, a partir da noção de “Produtilização da Natureza” (57%). Os 

indicadores que apontam para a categoria “Sustentabilidade Líquida” foram mais 

incidentes em relação aos produtos do tipo “Hidratante” (67%); e o produto da linha 

“Perfume” foi o único a representar o posicionamento pautado sob a lógica da 

“Identidade Urbano-Verde” (100%), conforme Gráfico 2:  

Gráfico 2 – Categorização – Tipo de Produto 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sabonete

Desodorante

Água de Banho

Hidratante

Perfume

Identidade "Urbano-Verde"

"Sustentabilidade Líquida"

“Produtilização” da Natureza

 

 

5.3.1 “Produtilização da Natureza” 

 

A presença de elementos em que se permite identificar um processo de 

“Produtilização da Natureza” (55%), quando produto e ativos são apresentados como 

sinônimos, a partir da noção de uma natureza embalada para consumo, evidencia o fato 

de que, dentre a estratégias das empresas do mundo contemporâneo figura a produção 

de novas marcas e produtos verdes com apelos ecológicos, que, a partir da perspectiva 

de Rochefort (1997), representa a nova estratégia de consumo adotada pelas empresas 

para aumentar a sua participação de mercado. Este movimento se expressa na ordem de 

uma cultura capitalística (ROLNIK, GUATTARI, 2000), que se estabelece a partir de 

um Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1990), também reconhecido como 

um capitalismo rizomático (PELBART, 2003), que, ao estender sua atuação no mercado 

sob a configuração do não-território, tende a capitalizar o que antes era tido como “não- 

capitalizável”.  
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Ao segmentar a análise por tipo de produto, é possível verificar que os produtos 

da linha Natura Ekos Águas de Banho são os que mais se apresentam no discurso 

publicitário da submarca a partir da noção de “Produtilização da Natureza”, uma vez 

que representam o volume de 57% dentro desta categoria, conforme Tabela 16:  

Tabela 16 – Categorização – Tipo de Produto 

“Produtilização” da Natureza 

Tipo de Produto Incidência Percentual 

Sabonete 14% 
Desodorante 14% 

Água de Banho 57% 
Hidratante 14% 
Perfume 0% 

Total 100% 
 

Neste sentido, importante ressaltar que os produtos produtos da linha Águas de 

Banho Natura Ekos “Rara Priprioca”, “Segredos de Breu” e “Encantos de Capitiú”, 

lançadas respectivamente pela empresa em 2013 (Fonte: natura.com.br) e apresentadas 

na Figura 1, foram concebidos em estreita relação com o apelo ecológico, sendo, 

respectivamente, produzidos a partir: da exploração do breu branco, uma resina extraída 

de árvores de espécies diversas da Floresta Amazônica; da extração de óleos da raiz da 

Priprioca, uma erva nativa da região amazônica; e da extração de óleos das folhas da 

Capitiú, uma planta encontrada na Floresta Amazônica (Fonte: natura.com.br).  

Figura 1 – Águas de Banho Natura Ekos 

 

Fonte: HTTP://rede.natura.net/. Acesso em 15/11/2015 
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Diante de um cenário em que a temática ambiental emerge como tema central 

em muitos dos debates realizados internacionalmente, sobretudo a partir dos 

desdobramentos da Conferência Rio-92 (TAVARES; IRVING, 2009), as empresas 

passaram a conceber o consumo verde como um novo nicho de negócio e a explorá-lo 

como oportunidade de capitalização (JÖHR, 1994). Neste sentido, as Águas de Banho 

Natura Ekos são produzidas a partir de ativos encontrados na região amazônica e sua 

comunicação publicitária sustenta, através de um apelo verde, que natureza e 

mercadoria partilham da mesma essência e se confundem, ratificando a hipótese da 

transformação do elemento natural em produto, a partir da atuação de um capitalismo 

rizomático (PELBART, 2003), que, no âmbito da Modernidade Líquida (BAUMAN, 

2001), mercantiliza as relações sociais e a vida.     

5.3.2 “Sustentabilidade Líquida” 

Os elementos que sustentam a noção de uma “Sustentabilidade Líquida” (31%) 

foram observados sobretudo quando se evidenciou um esforço da comunicação em 

posicionar a marca (que representa a empresa) como “ecologicamente correta”, 

corroborando a hipótese apresentada por Tavares (2014) de que há, no âmbito da 

Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), um movimento que se estabelece nas redes de 

um mercado operado por um Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1990), 

também reconhecido como um capitalismo rizomático (PELBART, 2003), que liquefaz 

as premissas da sustentabilidade ecológica (TAVARES, 2014), sob a ordem do lucro 

(CHOMSKY, 2002). 

Neste sentido, o texto das peças enquadradas nesta categoria evidencia ações e 

aspectos associados a um desenvolvimento sustentável, quando a empresa (representada 

pela marca) apresenta ações ou práticas que, ao evidenciar a redução de impactos no 

meio ambiente, passam a impulsionar a venda desses produtos e serviços (HOLLIDAY, 

2002), desenvolvendo um mercado que se apresenta através da formação de uma 

subjetividade “verde” (TAVARES; 2014), em que o sentimento de ser “ecologicamente 

correto” respalda o consumo, transformando-o em um ato moral. 

Esta constatação reflete a ideia de que algumas empresas têm trabalhado com a 

política da responsabilidade social e ambiental corporativa, tanto no sentido de um “agir 

político e socialmente corretos”, em benefício da coletividade, quanto do seu uso em 
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termos de imagem de marca, tendo em vista o desenvolvimento do consumo verde no 

mundo (TAVARES; IRVING, 2009). 

Ao segmentar a análise por tipo de produto, é possível verificar que os produtos 

da linha Hidratantes Natura Ekos são os que mais se apresentam no discurso publicitário 

da submarca a partir da noção de uma “Sustentabilidade Líquida”, uma vez que 

representam o volume de 67% dentro desta categoria, conforme Tabela 17:  

Tabela 17 – Categorização – Tipo de Produto 

“Sustentabilidade Líquida” 

Tipo de Produto Incidência Percentual 

Sabonete 33% 
Desodorante 0% 

Água de Banho 0% 
Hidratante 67% 
Perfume 0% 

Total 100% 

 

Deste modo, os produtos “Natura Ekos Castanha” e Natura Ekos Ucuuba” 

lançados pela empresa em 2012 e 2015, respectivamente (Fonte: natura.com.br) e 

apresentadas na Figura 2, são produzidos, a partir da extração da semente da árvore 

Ucuuba, característica da região amazônica, pela própria comunidade de Cotijuba, 

região localizada nas ilhas de Belém; e pela extração do leite da castanha, com 

participação parcial de homens e mulheres da comunidade do Iratapuru, no Amapá 

(Fonte: natura.com.br).  

Figura 2 – Hidratantes Natura Ekos 

 

Fonte: HTTP://rede.natura.net/. Acesso em 15/11/2015 
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Estas práticas, fortemente exploradas pela marca em sua comunicação, refletem 

o cenário denunciado por Portilho (2003), de que a preocupação ambiental tem se 

tornado elemento importante na constituição do estilo de vida e consequentemente nas 

formações dos hábitos de consumo da sociedade contemporânea. Neste sentido, a marca 

(que representa a empresa) parece ressignificar o conceito de sustentabilidade ecológica, 

que passa também a estar orientado para o lucro, transformando-o em uma nova 

oportunidade de negócio (TAVARES; IRVING, 2009). 

 

5.3.3 “Identidade Urbano-Verde” 

Por fim, os elementos que caracterizam a construção de uma “Identidade 

Urbano-Verde” (16%), foram identificados nas peças como o produto de um processo 

de subjetivação operado nas redes do mercado que produz identidades de consumo 

(“identidades prêt-à-porter”) sob a égide de um modo de ser (SIBILIA, 2002), em que a 

ideia de produtos verdes está relacionada à liberdade de consumir (“ter”) para “ser” e, 

desta maneira, “pertencer”, conquistas que se estabelecem por intermédio de um 

consumo consciente, relacionado à ideia de ser “ecologicamente correto”. 

O sujeito pós-moderno é livre para realizar suas escolhas (BAUMAN, 1999) e, 

ao se sentir parte da natureza, absorve seus valores, sentindo-se ainda mais forte e 

liberto, pronto para vencer os desafios de um mundo atravessado por oportunidades 

transitórias e fugazes, em que vence aquele que se conecta e desconecta com mais 

rapidez e facilidade (BAUMAN, 2011). O consumo verde é a oportunidade de se “ter 

identidade” por intermédio de um ato consciente, politicamente organizado, que se 

estabelece como um dever do cidadão (CANCLINI, 1999). 

Ao segmentar a análise por tipo de produto, é possível verificar que o produto da 

linha Perfume Natura Ekos é o que se apresenta, por intermédio do discurso 

publicitário, a partir da noção de uma “Identidade Urbano-Verde”, conforme Tabela 18. 

O discurso se estabelece como uma proposta identitária de um homem ao mesmo tempo 

moderno e “natural”, livre para viver a vida da maneira como quiser e sempre pronto 

para o próximo desafio, mesmo que seja o desafio de um irrealizável desejo de consumo 

(BAUMAN, 1999),  
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Tabela 18 – Categorização – Tipo de Produto 

“Identidade Urbano-Verde” 

Tipo de Produto Incidência Percentual 

Sabonete 0% 

Desodorante 0% 

Água de Banho 0% 

Hidratante 0% 

Perfume 100% 

Total 100% 

 

Os indicadores que definem esta categoria foram identificados no vídeo 4, 

referente perfume masculino Natura Ekos Mate Verde, lançado pela empresa em 2012 

(Fonte: natura.com.br) e representado na Figura 3.  

Figura 3 – Perfume Natura Ekos Mate Verde 

 

É possível inferir que a ideia representada por esta categoria também seja 

explorada pela marca a partir de um approach conectado ao universo masculino, já que 

representa a imagem de um indivíduo liberto e corajoso, conectado à ideia de um 

homem pós-moderno ávido por novos desafios e conquistas (BAUMAN, 2011).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho apresenta, sob a luz do conceito das três ecologias (em seus 

registros: mental, social e ambiental), uma reflexão acerca do processo de atuação 

marcária na pós-modernidade que, sobretudo através da publicidade, apresenta-se 

transversalmente por intermédio de um processo de produção de subjetivação, 

considerando o paradigma de um capitalismo pós-industrial, que se expande aos estratos 

mais subjetivos, atuando em múltiplas dimensões. 

Evidencia-se o capitalismo contemporâneo como principal condutor das vias que 

levam ao esvaziamento subjetivo e da consequente ressignificação das relações 

humanas. Da mesma forma que se dilata através da produção econômica, esta nova 

forma de capital necessita também de certas doses de subjetividade para expandir seus 

domínios sobre o globo. Apresenta-se, neste sentido, a ideia de um capitalismo que se 

infiltra nas mais diversas dimensões (religiosas, culturais, políticas, ambientais), em 

função de sua própria constituição desterritorializada. 

Neste cenário, sob o recorte do consumo verde, demonstra-se que, no contexto 

do consumo de “produtos ecológicos”, a subjetividade do consumidor é produzida e 

modelada pelo sistema capitalista, apresentando-se sob a noção de uma “subjetividade 

verde”, como uma “identidade prêt-à-porter” fabricada pelo mercado. São “kits de 

subjetividades” que se expressam psicossocialmente como um “modo de ser 

ecologicamente correto”, em que a ideia de consumir produtos verdes está associada à 

liberdade de escolha individual e à ideia de pertencer, sem, todavia, deixar de se 

estabelecer fundamentalmente como a oportunidade de um “agir consciente”. 

O estudo observa, neste sentido, um cenário em que as corporações têm se 

apropriado da temática ambiental com o objetivo de maximizar os lucros, identificando 

a natureza como uma oportunidade de negócio, um novo nicho de mercado a ser 

explorado. Deste modo, a noção de sustentabilidade passa a ser ressignificada ao sabor 

do mercado e a natureza é apresentada cada vez mais produtilizada, como uma 

mercadoria embalada para consumo, considerando as estratégias de um capitalismo 

cada vez mais descentralizado, que mercantiliza a vida e se expande de forma 

rizomática, estabelecendo-se, sobretudo, através de uma atuação marcária transversal. 
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Portanto, com base nas pesquisas bibliográfica e documental, fundamentadas, 

respectivamente, nos conceitos teóricos desenvolvidos em Félix Guattari, Gilles 

Deleuze e Zygmunt Bauman, dentre outros; e na análise dos vídeos publicitários da 

linha Natura EKOS, a presente investigação apresenta, a partir do paradigma ecosófico 

e sob o viés de um capitalismo “rizomático”, um olhar acerca da atuação das marcas 

como modelagens marcárias no contexto do consumo verde, que, por intermédio da 

publicidade, atuam na produção de uma “subjetividade capitalística” (exemplificada 

como um “modo de ser ecologicamente correto”), ressignificando as relações entre 

sociedade, consumo e natureza.  

Sendo assim, as corporações passam, por intermédio do movimento marcário 

deflagrado na publicidade, a atuar em uma dimensão mais imaterial, transformando os 

desejos em necessidades de consumo, sobretudo através da criação de identidades pré-

fabricadas, que se expressam como subjetividades móveis e prontas para serem 

consumidas, refletindo a ideia de que para “ser” é preciso “ter”. Nesse sentido, o olhar 

psicossocial se estabelece na medida em que se observa o processo de escolha de 

marcas comerciais como estratégia de pertencimento, através da noção de identidades 

plásticas, fluidas e transitórias, construídas e desconstruídas a todo o momento ao sabor 

do mercado. 

Em uma sociedade de consumo, em que nada é feito para durar, a fragilidade das 

relações e a fluidez do capital refletem também a dissolução dessas identidades, 

produzidas em consonância aos fluxos mercadológicos. Múltiplos e revogáveis, estes 

modelos identitários são expressões do consumo que se estabelecem a partir da 

formação e da deformação, construídos e ressignificados a todo o instante, de modo 

antropofágico.  

Apresenta-se, deste modo, a atuação marcária como um processo transversal, em 

que as ecologias mental, social e ambiental são atravessadas sob as estratégias de um 

capitalismo rizomático, que mercantiliza as relações sociais e a vida, se expandido aos 

mais diversos domínios da subjetividade humana. Este “movimento”, que se 

convencionou denominar por “Ecosofia das marcas” é observado sob a luz da expansão 

do consumo verde, em que se representa uma natureza produtilizada, sobretudo através 

da criação de identidades psicossociais de consumo, que, retratadas pela publicidade, 

representam um estilo de vida baseado na ideia de ser “ecologicamente correto”. 
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Tendo como pano de fundo a Modernidade Líquida, em que os antigos 

referenciais sociais se dispersam e dão origem a uma sociedade muito mais fluida e 

híbrida, este processo de subjetivação caracteriza-se pelo modo transitório e efêmero, 

assim como as relações sociais são estabelecidas na contemporaneidade.  Deste modo, a 

constituição dos indivíduos na pós-modernidade reflete a lógica de uma subjetividade 

igualmente móvel, fluida e descentralizada, dotada de múltiplas facetas e possibilidades, 

atravessada por uma cultura capitalística. 

Discute-se, sob este viés, a atuação de um capitalismo que se expande na medida 

em que agencia e liberta os fluxos de desejo em um campo desterritorializado do 

indivíduo e o impulsiona ao consumo inconseqüente. Apresenta-se, deste modo, uma 

abordagem que destaca a economia capitalista em sua relação com a dimensão do 

desejo, na qual se observa que a produção de riqueza além de abranger o campo 

industrial, da mercadoria e do consumo, pressupõe igualmente o investimento contínuo 

nos territórios existenciais e ecológicos, apropriando-se ou maquinando a subjetividade, 

como uma parte inerente à produção econômica. A subjetividade, pois, deve ser 

compreendida como um processo criativo e produtivo que, acoplada às forças 

econômicas, é regulada, modelada e segmentada como uma máquina, a serviço do 

alastramento capitalista pelo mundo.   

O objetivo dessa pesquisa não foi o de apontar todos os elementos que 

contribuam para a produção de subjetivação ou para o agenciamento dos desejos no 

campo do consumo verde, mas o de propor uma inquietação acerca da importância da 

publicidade e do movimento marcário transversal como instrumento de formação de 

novas identidades psicossociais inseridas na problemática ambiental. 

Observa-se, a partir das análises das campanhas pelas categorias definidas, que o 

Capitalismo Mundial Integrado, também reconhecido como um Capitalismo Rizomático 

persegue o lucro, se estabelecendo, para além da esfera produtiva e de um modo muito 

mais complexo, transformando desejos em necessidades básicas, criando novos modos 

de ser, novos modelos identitários, sobretudo através da exploração da natureza como 

uma oportunidade de negócio. 

Assim, ao transformar o não-capitalizável em capital, transformando até mesmo 

a natureza em objeto de inestimável valor comercial e mercadológico, o capitalismo 
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contemporâneo demonstra atuar nos extratos mais subjetivos, regulando a atuação das 

marcas em múltiplas dimensões. A natureza é espetacularizada e localizada como um 

produto a ser adquirido, sustentada pela noção de um modo de ser ecologicamente 

correto, que, na lógica do processo identitário, se apresenta tanto como a liberdade de 

uma escolha individual, como a possibilidade de pertencer, ser aceito e existir. 

Destarte, a hipótese proposta pela presente pesquisa, apresentada por meio da 

fundamentação teórica e respaldada pela análise prática realizada, é de que, em geral as 

empresas tem se apropriado da temática ambiental por intermédio de uma atuação 

marcária transversal, quando, sob o intuito de estimular o fluxo incessante de consumo 

para maximizar os lucros, sugerem que a aquisição de produtos com apelo ecológico 

representa uma opção de consumo consciente; processo que se estabelece através da 

criação de identidades construídas como estratégias de pertencimento psicossocial, 

porém desintegradas, a todo o momento, por desejos não satisfeitos, no âmbito da 

modernidade líquida. 

Como este trabalho não tenciona, de modo algum, encerrar ou esgotar o tema, 

evidencia-se, nos limites do campo de estudo proposto, algumas questões a serem 

problematizadas em futuras investigações. Neste sentido, poderia ser relevante refletir 

sobre o processo de posicionamento das marcas no mundo contemporâneo através do 

conceito de modelagens marcárias já que, ao se apresentar como uma modelagem 

capitalista, passam a construir e a desconstruir a imagem das empresas no mundo 

contemporâneo ao sabor das tendências, como é o caso do consumo de produtos 

ecológicos no cenário atual. O conceito de posicionamento de marca, sob o aspecto 

estruturalista com que foi abordado por alguns teóricos nas décadas de 80 e 90, pode 

estar, portanto, se liquefazendo no âmbito da Modernidade Líquida. 

Além disso, seria igualmente relevante uma investigação que oferecesse um 

contraponto em relação ao eixo lógico proposto, no sentido de observar a atuação das 

corporações no campo da sustentabilidade ecológica como um avanço no que se refere à 

preocupação por parte dos mais variados setores da sociedade com a preservação dos 

recursos naturais do planeta, problematizando, em níveis molares e moleculares, a 

criação de uma conscientização coletiva, na qual o meio ambiente seja identificado não 

somente como elemento a ser explorado, mas como parte indissociada da dimensão 

humana edificante. 
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