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RESUMO 
 

Esta é uma pesquisa etnográfica sobre cosméticos naturais artesanais, mulheres e as conexões 
existentes entre esses dois universos. Por meio de um mapeamento feito através do Instagram 
de marcas de cosméticos naturais, observação participante de cursos presenciais que trataram 
de forma teórica e prática este tema e entrevistas semi-estruturadas com mulheres produtoras 
e vendedoras destes produtos em Brasília, alguns contextos e temáticas mostraram-se 
extremamente relevantes para as análises feitas. Primeiramente, as noções e concepções a 
respeito do que é – e não é – um cosmético natural. Neste aspecto, as matérias-primas e o 
feitio artesanal são as principais características dessas composições. Em seguida, as diversas 
relações que são estabelecidas entre cosméticos naturais, mulheres e natureza, além das 
conexões existentes entre estes elementos e alguns saberes tidos como “ancestrais”.  Por fim, 
foram feitas algumas breves reflexões sobre todo este contexto e a associação com algumas 
ideologias como, principalmente, o Feminismo.   

Palavras-chave: Cosmetologia Natural. Mulheres. Natureza. Autocuidado. Bruxas. 

Antropologia dos Sentidos. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esse trabalho foi realizado durante o final do ano de 2018 e o primeiro semestre de 

2019 em Brasília e consistiu em uma etnografia sobre cosmetologia natural artesanal, 

mulheres e as múltiplas associações. Temas como natureza, cultura, mulheres e 

ancestralidades constituem a base desta etnografia. 

Primeiramente, realizei uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, dentro e fora da 

Antropologia, que serviram de apoio para a escrita desta etnografia. Em seguida, fiz um 

mapeamento de marcas de cosméticos naturais produzidos e vendidos em Brasília, através de 

uma rede social intitulada Instagram. Foi por meio dessa plataforma virtual que entrei em 

contato com três das principais interlocutoras deste trabalho. 

A primeira foi Gabi, proprietária da marca de cosméticos naturais Afrogaia. Gabi se 

apresentou como uma mulher negra, moradora de Ceilândia (uma região administrativa do 

Distrito Federal), lésbica e a primeira da sua família a entrar em uma Universidade Pública. A 

segunda foi Anna, da Kali Cosmética Natural, que não mencionou o local onde mora, mas 

afirmou ser uma mulher branca, bissexual e de esquerda. Já Thabatta, integrante do Coletivo 

Sekhmet, se definiu como sendo uma mulher parda, de 24 anos e moradora de Taguatinga 

(outra região administrativa do Distrito Federal). Como acordado com as entrevistadas e 

demais pessoas citadas neste trabalho, os nomes usados não são fictícios. 

Outrossim, foram interlocutores importantes desta pesquisa os integrantes do grupo 

Apotecários da Floresta, notadamente Raíssa e seu companheiro Ronan. Raíssa se apresentou 

como mãe da Céu, sua filha de 1 ano, e dirigente de duas microempresas. Uma delas é a 

Apotecários da Floresta, que é uma empresa pela qual o casal ministra cursos de manufatura 

de produtos naturais. Hoje ela considera esta empresa como uma escola de cuidados naturais, 

pois o foco não seria mais na venda de produtos e sim no ensino dessa produção. “Então a 

gente ensina aromaterapia, cosmetologia natural, saboaria natural, entre outras vertentes que 

estão nessa mesma linha.”, completou Raíssa. A outra microempresa é a Mulher Cíclica, 

exclusivamente voltada para mulheres, por meio da qual realiza atendimentos terapêuticos, 

cursos e vivências voltados para o autocuidado. Raíssa tem formação superior em psicologia e 
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salientou que, dentro dessa vertente, seu trabalho é unicamente voltado para o cuidado com a 

mulher, principalmente por meio da psicologia perinatal que, de acordo com ela, cuida da 

gestação e de todos os aspectos envolvidos no nascimento, principalmente período gestacional 

e o puerpério. 

Eu tive a oportunidade de acompanhar dois cursos presenciais oferecidos pelo 

Apotecários da Floresta. O primeiro fora o curso de Cosmetologia Natural, que aconteceu 

durante dois finais de semana: os dois primeiros dias foram voltados aos temas mais teóricos, 

especialmente os conceitos das matérias-primas utilizadas para fazer os cosméticos naturais e 

os dois últimos dias foram voltados para a prática, a confecção dos produtos e as suas 

composições. Nesse mesmo dia, recebemos um Manual de Cosmetologia Natural Artesanal 

fabricado pelo Apotecários da Floresta e que continha alguns conceitos sobre cosmetologia 

natural e dicas de receitas. Já o segundo curso, também realizado pelo grupo, tratou sobre 

Maquiagens Naturais e complementou algumas das percepções que tive no primeiro curso. 

Participei também de uma oficina sobre Cosméticos Naturais, Ervas Medicinais e 

Saúde da Mulher, ministrada por Raquel, estudante de psicologia e proprietária da marca de 

cosméticos naturais Alumiô. Por ter acontecido somente em um dia, a parte teórica e prática 

dessa oficina foi consideravelmente menor que a dos cursos do Apotecários da Floresta, o que 

não minimiza sua importância para esta pesquisa. Foram diversos os compartilhamentos e as 

trocas de saberes com as mulheres que participaram daquela experiência, mas é preciso 

salientar que esta oficina também terá um caráter coadjuvante dentro desta etnografia. 

Ademais, contatei Gabi, Anna, Thabatta e Raíssa para fazer algumas perguntas a elas 

sobre temas que apareceram durante as observações. Para saber um pouco mais sobre quem 

seriam essas mulheres e o trabalho que realizavam, foram feitas entrevistas com perguntas 

semi-estruturadas que foram gravadas e, sucessivamente, transcritas. Os relatos das 

entrevistadas, como será possível observar no decorrer desta pesquisa, foram demasiadamente 

importantes. 

Por fim, mesmo não tendo trabalhado com uma bibliografia a respeito da Antropologia 

Visual, as fotografias usadas neste trabalho possuem grande relevância no que diz respeito à 

construção de narrativas visuais que pudessem mostrar um pouco do mundo que tive a 

oportunidade de vivenciar. É necessário mencionar que no início de toda observação 

participante nos cursos presenciais eu informei as minhas intenções como antropóloga e a 
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linha de pesquisa que eu estava desenvolvendo, além de pedir a autorização para fotografar e 

utilizar as imagens produzidas dentro de meu trabalho etnográfico. Todos e todas assentiram. 

Não obstante, para além das imagens visuais produzidas neste percurso, as imagens 

verbais, táteis e olfativas também foram fundamentais para esta etnografia e para o meu fazer 

antropológico. Por meio de referências da Antropologia Sensorial, tentei traduzir uma parte 

do que foram minhas experimentações durante a pesquisa de campo, principalmente no curso 

de Cosmetologia Natural ministrado pelo grupo Apotecários da Floresta. E é através dessa 

experiência que inicio os capítulos desta pesquisa. 
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1.INSERÇÃO NO CAMPO: SOBRE PERCEPÇÕES, EXPERIÊNCIAS E 

SENSAÇÕES 
 

Eu não lembro exatamente quando meu interesse pela cosmetologia natural despertou. 

Sei que foi em uma fase em que eu estava envolvida com as ditas “terapias holísticas”1 e não 

consigo identificar quando foi que tanto a cosmetologia natural quanto as terapias holísticas 

fizeram parte de algo maior, compartilhado principalmente por mulheres. Um certo “retorno 

ao natural”, práticas de autocuidado, o resgate de antigos saberes, um estilo de vida mais 

saudável e sustentável, medicinas alternativas e temas relacionados à ginecologia natural ou 

ao Sagrado Feminino2, por exemplo, fazem parte desse cenário no qual são as mulheres as 

maiores protagonistas. 

 Muitas dessas mulheres que tive a oportunidade de conhecer se consideram bruxas. 

Entretanto, não como aquela imagem estereotipada de uma bruxa má, de aparência carrancuda 

e sombria, mas de uma mulher que traz consigo um grande poder intuitivo, uma forte conexão 

com a natureza e uma grande sabedoria para manipular ervas e plantas. Paralelamente, a 

maior parte dessas mulheres se consideram feministas e veem nesses saberes e habilidades 

algo extremamente empoderador.  Para mim, esse “quase movimento” muito se assemelha a 

uma colcha de retalhos: vários pedaços de diferentes estampas costurados e unidos em um 

mesmo tecido. Por conseguinte, a cosmetologia natural é apenas um desses pedaços, e, assim 

sendo, meu objetivo foi investigar como os cosméticos naturais – produzidos artesanalmente 

– fazem parte da vida de algumas dessas mulheres, sejam produtoras, vendedoras, 

consumidoras ou apenas entusiastas do tema. Logo, o entendimento da maneira que esses 

produtos são fabricados, apresentados e utilizados por essas pessoas foi essencial para a 

compreensão de algumas intersecções que apareceram nesse enquadramento. Dando maior 

foco às mulheres que produzem e vendem cosméticos naturais artesanais. 

Antes da realização do meu trabalho de campo, a minha intenção era a de escrever a 

relação entre a cosmetologia natural e um estilo de vida mais sustentável e benéfico ao meio 

ambiente. Depois de algumas pesquisas em páginas na internet, redes sociais, blogs e vídeos, 

 

1 Entendo como terapias holísticas alguns tratamentos terapêuticos que utilizam os princípios do holismo. Ou 
seja, atuam tanto no âmbito físico quanto nos mentais, emocionais e espirituais do corpo humano. 
2 O Sagrado Feminino é entendido como uma espécie de adoração aos aspectos físicos, mentais e espirituais 
associados ao Feminino e à mulher.  
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vi que existe uma proposta “sustentável” na produção e no consumo de cosméticos naturais: 

as embalagens poderiam ser reutilizadas, os produtos não seriam testados em animais, a 

extração das matérias-primas e a composição dos cosméticos não seriam nocivas ao meio 

ambiente e os produtos durariam mais que os cosméticos convencionais. Foram essas 

características que fizeram com que eu me tornasse, antes de tudo, uma consumidora desses 

cosméticos.  

Porém, a partir do momento em que eu tive um maior contato com as mulheres (digo 

mulheres, porque, até então, eu não tivera conhecimento de homens nessa posição) que 

produziam e vendiam cosméticos naturais, percebi que a relação com a sustentabilidade não 

era a única que existia nesse cenário. Após mapear, por meio do Instagram3 - rede social 

baseada no compartilhamento de fotografias e vídeos curtos -, alguns perfis de marcas e de 

pessoas que produziam e vendiam esses cosméticos em Brasília, pude perceber muitos fatores 

em comum. Grande parte dessas mulheres utilizam em suas marcas nomes de Deusas como a 

Kali Cosméticos Naturais, a Afrogaia Cosméticos e o Coletivo Sekhmet. Não apenas em seus 

nomes, mas também nas publicações em seus perfis, menções a Deusas, bruxas, magias e 

feitiçarias são recorrentes. Simultaneamente, nota-se uma preocupação em romper com a 

impessoalidade das produções em larga escala e, similarmente, incentivar a economia 

protagonizada por mulheres. Algumas hashtags4, como #artesanal, #compredequemfaz, 

#compredeumagarota são frequentemente utilizadas.  

É nessa conjuntura que os cosméticos naturais e artesanais são divulgados de uma 

forma peculiar, que vai além de fins exclusivamente estéticos. Essas e outras “sinergias”5, de 

acordo com as mulheres que tive contato, não atuam apenas em um nível físico de nosso 

corpo, como também são capazes de atuar em níveis emocionais, mentais e até mesmo 

espirituais. Nesse contexto, a escolha das matérias-primas é demasiadamente importante para 

o processo criativo de cada cosmético. Um óleo corporal composto de óleo de Gergelim e de 

óleo essencial de Patchouli, por exemplo, pode tanto tonificar a pele e curar enfermidades 

quanto despertar a libido feminina e, ainda, promover uma autoaceitação; já um hidratante 

natural de Manteiga de Carité e de óleo essencial de Gerânio e Lavanda, ao mesmo tempo em 
 

3 O  Instagram é  a principal  rede  social utilizada pelas minhas  interlocutoras. Nessa  rede  elas  expõem  seus 
produtos, divulgam feiras e pontos de venda. 
4  Uma  hashtag  tem  como  sinal  a  #,  e  constitui  um  importante mecanismo  de  redes  sociais  que  permite 
aglutinar as buscas em torno de um determinado tema.   
5 Este  conceito é entendido, aqui,  como uma  junção de dois ou mais objetos – no  caso,  substâncias – que 
possuem uma mesma finalidade.  
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que acalma a pele do rosto, também regula hormônios femininos e até mesmo é capaz de 

influenciar na diminuição de miomas no útero. 

 São inúmeras as finalidades e associações que aparecem nas composições de 

cosméticos naturais artesanais. Assim, para conseguir entender um pouco mais sobre esse 

contexto, resolvi transitar em outros espaços para além das redes sociais onde eu pudesse 

visualizar novos cenários e experimentar outras formas de percepções dentro desse universo. 

Foi então que, convenientemente, surgiu a oportunidade de acompanhar três cursos 

presenciais relacionados à produção de cosméticos e maquiagens naturais. Tive conhecimento 

de todos eles por meio de divulgações em seus perfis profissionais no Instagram, onde 

descreviam os cronogramas, os temas que seriam abordados e o valor de cada curso. Todos, 

sem exceção, foram pagos.  

Foi um imenso desafio etnografar o que vivenciei em campo, devido a quantidade de 

estímulos sensoriais e informações. Nessa situação, lembrei-me do texto “Sobre emoções, 

imagens e os sentidos: estratégias para experimentar, documentar e expressar dados 

etnográficos”, escrito pela antropóloga Fabiene Gama, no qual a autora diz que  

A maneira como as pessoas dão sentido ao mundo transpassa a visão e abrange 
uma mistura de sentidos. Atentar para a importância deles significa entender 
que há muitas outras formas de experimentar e expressar nossas vivências 
antropológicas, ainda minimamente exploradas. Que importância estamos 
dando aos elementos sensoriais experimentados em campo? Como os utilizamos 
e os engajamos em nossas etnografias? Que implicações abordá-los nos 
apresenta? Que limites precisam ser expandidos para acolhê-los? (GAMA, 
2016, p. 128). 

 

  Muitos limites tiveram de ser expandidos para traduzir o que aconteceu em campo. 

Desde o primeiro momento em que entrei no ambiente onde foi realizado o curso de 

Cosmetologia Natural oferecido pelo Apotecários da Floresta, deparei-me com um turbilhão 

de informações e sensações. Não obstante, para tentar traduzir essas sensações para quem está 

lendo, a escrita e a fotografia serão grandes aliadas. Nessa jornada etnográfica, darei especial 

atenção a três sentidos: visão, tato e olfato. O primeiro ficará um pouco restrito às fotografias 

que tirei dos ambientes, dos processos e dos detalhes percebidos ao longo dos cursos 

(reiterando que, neste caso, o primeiro curso será a principal referência). O segundo – o 

sentido mais associado aos cosméticos – curiosamente, foi o mais difícil de ser expressado 

neste trabalho. E, por fim, o olfato que – já adianto – terá grande importância na descrição 

mais íntima de minha experiência sensorial em campo.  
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1.1 SOBRE O QUE VI: AMBIENTES, EXISTÊNCIAS E OLHARES 
 

Para Le Breton, em sua obra clássica sobre Antropologia dos Sentidos, o ser humano - 

e o âmago de sua visão de mundo - está condicionado ao seu corpo e, consequentemente, às 

suas percepções sensoriais: “não há nada no espírito que em primeiro lugar não se tenha 

hospedado nos sentidos.” (LE BRETON, 2016). Essa perspectiva, que talvez se apresente de 

uma forma um tanto quanto determinista, também possui uma veracidade. O mundo que se 

apresentou a mim não foi tímido, minimalista ou tampouco frugal. Foi exagerado, exorbitante 

e imensamente sinestésico. E tudo, querendo ou não, começou pela visão. Das publicações no 

Instagram às fotografias feitas por mim, e, apesar de não dar total atenção a esse sentido, é 

preciso reconhecer que sem as imagens que visualizei talvez este trabalho não fosse possível.  

 Minha primeira experiência de observação participante se deu no acompanhamento de 

um curso de Cosmetologia Natural mediado pelo grupo Apotecários da Floresta. Grupo esse 

que, segundo os fundadores Raíssa e Ronan, se configura em uma escola de cuidados naturais 

- que já foi uma empresa de confecção e venda de produtos naturais – mas que atualmente 

foca no ensino dessa produção. Alguns dos conteúdos trabalhados por eles nos cursos são 

relacionados à aromaterapia, à cosmetologia natural, à saboaria natural, entre outras vertentes 

consideradas dentro da linha dos chamados cuidados naturais.  

Como mencionado anteriormente, visualizei o anúncio do curso pela internet através 

do meu perfil pessoal no Instagram e, imediatamente, pensei que seria uma boa oportunidade 

para conhecer mais sobre os termos, teorias e processos que envolviam o universo da 

cosmetologia natural. Lendo sobre a proposta descrita na legenda da foto de anúncio, entendi 

que o curso era pago (e não muito barato), mas que o grupo estava aberto a negociações 

como, por exemplo, trocar o valor integral do curso pelo acompanhamento fotográfico das 

aulas ou, ainda, pelo espaço de realização das mesmas. No caso, eu paguei pelo curso e recebi 

as informações do local, horário e outras informações por telefone. O curso aconteceu em 

uma casa no Jardim Botânico (bairro considerado relativamente nobre dentro do Distrito 

Federal) e durou quatro dias: os dois primeiros foram mais teóricos e os dois últimos mais 

práticos.  

Depois que abri o portão, um caminho terroso - que tenuamente abria espaço por um 

extenso gramado verde – me guiou até a casa escolhida para acontecer as aulas. Passo a passo, 

eu observava aquele cenário que se exibia para mim de uma forma estranhamente acolhedora. 
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Inúmeras plantas, árvores, arbustos, insetos, pássaros e outros seres não humanos compunham 

aquele local. Duda, a anfitriã, me recebeu com um sorriso no rosto e pediu para que eu me 

juntasse aos outros integrantes que estavam sentados em poltronas e cadeiras colocadas em 

uma disposição circular. O espaço era uma espécie de varanda e sua decoração foi o que mais 

chamou minha atenção. 

Ficamos rodeados por uma infinidade de miniaturas, quadros, bustos, esculturas e 

penduricalhos que, em um primeiro contato, me pareceu uma grande representação sincrética 

religiosa. Em um dado momento do curso, alguém esboçou sua curiosidade a respeito da 

excentricidade da decoração. “Não, não somos de nenhuma religião específica, mas gostamos 

de tudo um pouco. Todo sábado à noite, inclusive, realizamos um trabalho aqui em casa. A 

gente toma um chá e faz umas bruxarias. Olhe aquelas vassouras (apontou), a minha é a 

menor, pois ainda sou uma aprendiz de Bruxa. (risos)”, respondeu Duda. De fato, ao seguir a 

direção em que ela apontou, visualizei duas vassouras de palha e um pequeno caldeirão 

pendurados em uma das vigas de madeira que sustentava o telhado. Imediatamente, meu olhar 

foi induzido a perceber outros detalhes similares àqueles. Outros pequenos caldeirões se 

espalhavam pelo ambiente, assim como várias outras miniaturas de bruxas com suas pequenas 

vassouras. 

Entre esculturas de bruxas, pequenos caldeirões, Deuses Egípcios, Orixás, Santos 

Católicos, fadas, duendes e extraterrestres, outros pequenos seres ocupavam aquele espaço 

conosco. Meu olhar foi conduzido, então, a reparar em outras figuras não humanas que ali 

estavam: borboletas voavam descompassadamente por entre nossas cabeças; lagartas sinuosas 

subiam delicadamente os pés de alecrim e aranhas-de-jardim aquietavam-se em suas teias que 

se estendiam por quase todas as plantas. Alguns pássaros, como sabiás e bem-te-vis, também 

chamavam a atenção com seus cantos e rasantes pelo quintal. Mas certas criaturas, em 

especial, ocupavam de uma forma incrivelmente majestosa aquele ambiente. Estou falando 

dos gatos que, literalmente, ficaram ao nosso lado durante todo o curso. “Nós temos onze 

gatos”, comentou Duda. Amora e Salém - ambos gatos pretos - foram os mais companheiros 

neste período; entre carícias, esfregadas nas pernas e sonos tirados nas poltronas, tornou-se 

impossível ignorar a presença deles.   
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Figura 1. A gata Amora nos acompanhando durante o primeiro 

curso de Cosmetologia Natural da Apotecários da Floresta 
Figura 1, Figura 2. À esquerda a gata Amora e à direita o gato Salém. Dos onze gatos que iam e voltavam durante o curso

de Cosmetologia Natural e o de Maquiagens Naturais ministrados pelo Apotecários da Floresta, Amora e Salém foram os

mais companheiros.  

Figura 3, Figura 4. À esquerda, uma borboleta em um pé de hortelã. À direita, uma lagarta em um pé de alecrim. Além

dos gatos, outras existências não‐humanas eram frequentemente percebidas. Borboletas, lagartas, pássaros, aranhas e

plantas consideradas medicinais compunham aquela paisagem de forma significativa. 

Figura 5, Figura 6. Deuses egípcios, alienígenas e bruxas. Algumas das diversas estatuetas que preenchiam as prateleiras

ao nosso redor. 
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Nosso olhar não diz respeito apenas ao que vemos, mas também ao que 

compreendemos e significamos. Para além disso, nosso olhar, compreensão e significação, 

também são passíveis de serem “olhados” por outrem. De acordo com Le Breton, ver é “um 

ato que não deixa incólume nem o sujeito nem o objeto de desejo” (LE BRETON, 2016) e 

estar ali, dando sentido aos meus olhares, também dava margem a uma nova dinâmica 

daquele grupo no qual eu estava fazendo parte. Dizendo de outra forma, eu estava ali tanto 

para observar quanto para ser observada. Porém, como também fiz de minha participação um 

instrumento de conhecimento (FAVRET-SAADA, 2005), a relação de alteridade que se 

estabeleceu em meu campo não apenas me afetou ou fez-me “ser vista”, mas também me 

permitiu olhar outros olhares e, assim, captar algumas informações que talvez passassem 

despercebidas para os que ali estavam sem a intenção de etnografar.  

 

1.2 SOBRE O QUE TOQUEI: PELES, MÃOS E TEXTURAS 
 

Se a visão dedica-se a um espaço já construído, o tato o elabora por uma sucessão de contatos. 

                                                                                       (LE BRETON, 2016, p. 207) 

 
Dentro de uma pesquisa que fala sobre cosméticos, o tato talvez seja o sentido mais 

importante. Esse sentido carrega uma relevância sem igual se levarmos em consideração o 

contato em seu significado mais estrito. Ter contato com algo – ou alguém – pressupõe, 

necessariamente, uma relação com o que é exterior a nós. Porém, curiosamente, este foi o 

sentido que tive maior dificuldade em escrever a respeito. Desta forma, nessa imersão 

sensorial e fundamentalmente tátil, duas partes de meu corpo – que, inclusive, são grandes 

representantes do sentido em questão - foram essenciais nas experimentações que tive em 

campo.  

A primeira é a protagonista da cosmetologia: a pele. Órgão conhecido por ser o mais 

extenso do corpo humano que se mostrou como um canal ininterrupto de contato entre meu 

interior e o mundo externo a mim. Tocar os materiais e os instrumentos de confecção, tatear 

as manteigas e ceras vegetais, amassar as ervas, passar alguns dos produtos em minha e em 

outras peles e sentir as múltiplas texturas, consistências e temperaturas desses objetos fora 

uma experiência substancial dentro da inserção no campo.  
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Em dado momento do curso de Maquiagens Naturais, eu estava sentindo uma forte 

cólica. Raíssa, ao perceber meu incômodo, pediu pra que eu colocasse duas gotas de óleo 

essencial de Gerânio nas mãos, as esfregasse e as depositasse em meu baixo ventre. O que 

posso dizer com essa experiência é que minhas dores passaram. E este momento, onde o 

sentido tátil teve um papel considerável, foi um dos mais curiosos para mim. Entendi, 

posteriormente, que o contato dos cosméticos naturais e especialmente dos óleos essenciais na 

pele, era uma das principais formas de utilizar terapeuticamente estes objetos. Neste contexto, 

a pele é utilizada para além de uma ferramenta (se assim posso dizer) estética, ela também é 

um canal de absorção das propriedades curativas dos cosméticos. Assim como o olfato. 

Desta maneira, aliada à pele, as mãos também tiveram uma forte contribuição para que 

todas essas ações citadas fossem realizadas. Segundo Le Breton, 

Se o tato se estende sobre toda a superfície do corpo, a pele é mais frequentemente 

passiva, mais tocada que tocante, ao contrário da mão cuja vocação, além de pegar, é 

justamente de ir ao encontro dos corpos ou das coisas, apara além de toda a separação, 

a fim de permitir uma avaliação tátil. (LE BRETON, 2016, p. 215) 

Diferentemente de Le Breton, acredito que a pele – por revestir as mãos – também é 

passível de ser tanto tocada quanto tocante. Não obstante, as mãos, que são fortemente 

associadas às técnicas, foram as grandes responsáveis pela manipulação de objetos e matérias-

primas no processo de confecção dos cosméticos. Além, é claro, da relação entre as 

ferramentas utilizadas por mim para a documentação etnográfica, especialmente a fotografia e 

as anotações dos diários de campo. Assim, pele e mão foram fundamentais nas experiências 

sensoriais táteis deste trabalho. Para além do toque, elas não apenas separaram e delimitaram 

meu corpo, mas também me ligaram, de uma forma ou de outra, àquele espaço e aos demais 

corpos que ali estavam – humanos ou não.  
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1.3 SOBRE O QUE CHEIREI: MEMÓRIAS AFETIVAS E OLFATIVAS 

 
 Descrever um aroma é tarefa um tanto quanto complicada. Nosso vocabulário olfativo 

é consideravelmente restrito e quase sempre está associado a algum outro sentido ou imagem 

mental. Um aroma pode ser doce, floral, cítrico, suave, amadeirado, frutal, conveniente, 

inconveniente, sintético, natural ou uma infinita mistura dessas e de outras características que 

qualificam positiva e negativamente cada odor. Dentro de sua literal invisibilidade, o olfato 

aparece muitas vezes como um sentido coadjuvante com relação aos demais e em muitas 

descrições etnográficas é possível notar que os odores são, muitas vezes, esquecidos ou 

irrelevantes para o fazer antropológico. O que é curioso, pois os cheiros estão em todos os 

lugares e, mesmo quando não estão em um lugar mais tangível, eles estão em nossa memória. 

Alguns cheiros e aromas despertam em nós lembranças e imagens que nos remetem a outro 

tempo e espaço e neste trabalho eles são essenciais.  

Figuras  7,  8,  9  e  10.  As  experiências  táteis  durante  os  cursos  foram  expressivas. Manuseamos  as

ferramentas,  experimentamos  as  composições  em  nossas  peles  e  em  outras  peles  e  sentimos  as

texturas,  consistências  e  temperaturas  das  principais  matérias‐primas  utilizadas  nos  cosméticos

naturais. 
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 A memória mais distante que tenho sobre cosméticos naturais diz respeito exatamente 

ao odor. Não qualquer odor, mas o meu odor. Mais especificamente o cheiro que emana das 

minhas – e de nossas, acredito - axilas e que, assim como outros cheiros, eu sentia a ferrenha 

necessidade de desodorizá-lo. Sempre comprei antitranspirantes que sufocavam o “mau” 

cheiro e o suor com um forte jato congelante embaixo dos braços. Porém, com o passar do 

tempo, comecei a desenvolver uma constante inflamação nos linfonodos axilares e, sem saber 

bem o porquê dessa condição, resolvi recorrer a formas alternativas de desodorizar minhas 

axilas. Logo, meu primeiro cosmético natural foi um desodorante. Comprei-o em uma feira de 

produtos naturais e lembro-me que sua composição era de óleo essencial de Capim-limão, 

óleo essencial de Melaleuca, água e leite de magnésia. Não posso afirmar com total convicção 

que a troca de um desodorante convencional por um mais “natural” tenha sido a principal 

causa da desinflamação de meus gânglios axilares. Mas o fato é que, desde então, eu nunca 

mais senti dor ou incômodo embaixo dos braços - assim como sentia quando utilizava os 

antitranspirantes que comprava nos supermercados.   

 Apesar de ter feito essa substituição de desodorantes, a intenção permanecia a mesma: 

mudar o cheiro do meu corpo e, minimamente, evitar a transpiração em lugares indesejados – 

como as axilas. E por que essa necessidade obstinada em sufocar os meus odores corporais?  

Para a historiadora especializada em cheiros e sinesteta olfativa Palmira Margarida6 (2018), a 

construção histórica dos aromas passou por três grandes etapas: inicialmente, com as 

instituições dogmáticas patriarcais, que deram aos cheiros – principalmente das mulheres – 

um caráter profano; em seguida, a Era da Razão, que colocou o olfato como o menos 

relevante dos sentidos; e por fim, a Era Industrial, que construiu um discurso de higiene e 

assepsia por trás dos odores, civilizando-os. O antropólogo David Le Breton partilha de uma 

visão similar à da historiadora. Para ele, as sociedades ocidentais possuem grande 

preocupação em controlar os odores pessoais: “Nada deve transparecer do corpo natural” e 

são as mulheres as mais afetadas por este contexto que faz do corpo um lugar naturalmente – 

e culturalmente - malcheiroso. Dessa forma, por ser, dentro dos imaginários ocidentais, “mais 

corpo” que os homens, a mulher seria mais passível de ser malcheirosa (LE BRETON, 2016). 

 

6 Palmira Margarida é historiadora especialista em cheiros e possui uma condição neurológica – a sinestesia – 
que  a  faz  sentir  simultaneamente planos  sensoriais diferentes  como, por  exemplo, o  gosto ou o  aroma de 
algumas cores, etc. Além disso, ela  também atua como youtuber e, em seu canal,  fala principalmente sobre 
aromas e plantas. Também confecciona perfumes personalizados e é autora do livro “A perfumaria ancestral: 
aromas  naturais  no  universo  feminino”.  Livro  este  que  possui  influência, mas  não  é,  em  si,  um  trabalho 
acadêmico.  
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 Palmira Margarida defende, então, o resgate das “mulheres farejadoras”, pois, segundo 

ela, as mulheres foram forçadas a mascarar seus próprios cheiros, perdendo a autonomia e a 

identificação com os aromas naturais de seus corpos: 

A quantidade absurda de produtos de higiene que nos fizeram acreditar que 
deveríamos usar, nos afasta da concepção olfativa real e sem máscaras da 
mulher farejadora, que nos capacita, justamente, a reconhecer nossos ciclos e a 
autonomia de nossos próprios corpos. (...) Perdemos o contato e o patriarcado, 
aliado à corrida industrial e artificial, corroborou para que a mulher se afastasse 
cada vez mais de sua sabedoria fisiológica e emocional, contribuindo para a 
nossa baixa autoestima e falta de amor próprio, em massa. (MARGARIDA, 
pagina, 2018). 

 

A consideração da historiadora lembrou-me de uma das experiências que tive quando 

acompanhei a oficina de Cosmetologia Natural, Ervas Medicinais e Saúde da Mulher, onde 

Raquel - logo após a dinâmica inicial de andarmos pelo espaço e contemplarmos umas às 

outras – falou sobre a relação entre esta vivência, a cosmetologia natural (e as ervas 

medicinais), o corpo da mulher e os sentidos, principalmente o olfato.  

“Essa atividade inicial foi para nos conectarmos com nosso próprio corpo e com 
outras formas de sentir. A cosmetologia natural também faz parte desse ‘sentir 
de outra forma’ como, por exemplo, a reconexão com nosso olfato, a reconexão 
com as ervas... Na nossa sociedade, a mulher tem que ser higienizada, sem 
cheiro. O trabalho com ervas medicinais e com a cosmetologia natural, além de 
uma ruptura com essa ideia capitalista e de consumo, é também uma forma de 
autoconhecimento e reconexão com o Feminino.” (Raquel, Alumiô). 

 

Entrelaçando minhas memórias olfativas e afetivas com essa experiência 

antropológica, recordei-me que desde criança ouvia pessoas próximas a mim dizerem que 

“mulheres fediam mais que homens” e eu não entendia muito bem o porquê. De qualquer 

forma, e apesar de o desodorante ter sido o primeiro cosmético natural que adquiri, muitos 

outros vieram em seguida: hidratantes labiais, cremes corporais, protetores solares, perfumes, 

entre outros. Obviamente, o aroma para os perfumes é fundamental. Porém, com o passar do 

tempo, percebi que os cheiros dos cosméticos naturais de uma forma geral eram, além de 

peculiares e completamente diferentes dos cosméticos convencionais, extremamente 

importantes. Certo dia, quando estava conversando com Gabi, proprietária da marca de 

cosméticos naturais artesanais Afrogaia, em um evento no qual ela estava expondo e 

vendendo seus produtos, resolvi experimentar dois perfumes que me chamaram a atenção em 

meio aos seus outros cosméticos naturais. O primeiro, de coloração esverdeada, era de Sálvia 

Sclareia e Alecrim e o outro, avermelhado, de Patchouli e Catuaba. Mesmo tendo me 
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encantado pelas duas fragrâncias e considerado o perfume esverdeado o mais agradável, o 

outro – de Patchouli e Catuaba – de alguma forma foi meu preferido. Gabi, percebendo a 

situação, falou que o aroma que mais me atraísse seria aquele que meu corpo, naquele 

momento, necessitava mais. “O olfato chama”, disse ela.  

De fato, o olfato me chamou. Gritou diversas vezes para que eu desse atenção aos 

cheiros, aromas e fragrâncias que me rodearam durante meu trabalho de campo (e, diga-se de 

passagem, para muito além dele). No curso de Cosmetologia Natural da Apotecários da 

Floresta, Ronan mencionou que nosso cérebro – antes de tudo – identifica o cheiro, depois os 

outros sentidos. E talvez pela insignificância que damos ao olfato, não consigamos perceber 

que isso verdadeiramente acontece. Não obstante, os aromas são elementos de grande 

relevância para a cosmetologia natural – principalmente com relação à Aromaterapia que, 

como veremos mais adiante, possui uma forte conexão com os cosméticos naturais e suas 

finalidades. É nesse sentido que o olfato se mostrou como uma das principais portas de 

entrada ao universo da cosmetologia natural.  
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Figuras 11, 12, 13 e 14. O olfato é considerado um sentido

demasiadamente  importante para a cosmetologia natural.

Os  diversos  cheiros  e  aromas  de  cada matéria‐prima  são

únicos,  principalmente  os  oriundos  dos  óleos  essenciais.

Além disso, a inalação dos aromas dos cosméticos naturais

é  considerada  uma  das  formas  mais  eficazes  do  corpo

humano  absorver  as  propriedades  “curativas”  de  cada

matéria‐prima.  
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2. O UNIVERSO DA COSMETOLOGIA NATURAL: OS CONCEITOS, 
PRÁTICAS E PROCESSOS QUE ENVOLVEM OS COSMÉTICOS 

NATURAIS ARTESANAIS 
 

Durante minha pesquisa nas redes sociais, no acompanhamento de cursos de 

Cosmetologia Natural e nas entrevistas com pessoas inseridas no contexto da cosmetologia 

natural, percebi que o contato com os cosméticos naturais se mostrou um tanto quanto 

recente. De forma unânime, as entrevistadas relataram que tiveram conhecimento desse "novo 

mundo" por volta dos anos de 2015 e 2016. Coincidentemente ou não, também foi por volta 

de 2015 que eu tive meu primeiro contato com a cosmetologia natural, mas unicamente como 

consumidora. As mulheres de quem tratarei aqui, em sua maior parte, além de consumidoras, 

também produzem e vendem cosméticos naturais e foi especialmente através de seus 

compartilhamentos que consegui entender um pouco mais sobre este cenário. 

Uma questão interessante se apresentou nas respostas que tive quando perguntei a elas 

como foram seus primeiros contatos com a cosmetologia natural. Todas, sem exceção, 

falaram que os cosméticos naturais apareceram em um contexto de procura por cuidados 

“mais naturais” com seus corpos e que, de maneira autodidata, se dedicaram a estudos mais 

aprofundados sobre o assunto. Paralelamente, muitas falas se mostraram consonantes ao 

relatarem suas primeiras experiências com os cosméticos naturais como, por exemplo, usar 

abacate com azeite para hidratar os cabelos, mamão e borra de café para esfoliação facial, 

entre outros. Porém, ainda existia ali uma distinção entre esses cuidados descritos como 

caseiros e os cosméticos naturais que estavam sendo produzidos para venda. E foi a partir daí 

que entendi que existem algumas diferenças entre as diversas denominações dadas a essas 

composições. 

Biocosméticos – nomenclatura recorrente nos perfis sociais das marcas - e cosméticos 

naturais são termos equivalentes, segundo Raíssa. Também de acordo com ela, todo 

cosmético natural, sem exceção, não pode ser testado em animais. O que não necessariamente 

faz desse cosmético um produto vegano, pois existem pessoas que utilizam, por exemplo, mel 

de abelha em suas composições. Existem também os cosméticos orgânicos, que são 

considerados cosméticos naturais. Entretanto, nem todo cosmético natural é orgânico, pois 

nem todos possuem ingredientes orgânicos – sem agrotóxicos – em sua composição. Por fim, 

também temos os cosméticos caseiros que são classificados como aqueles que usam 
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ingredientes que podem fazer parte das rotinas alimentares, como frutas, legumes e pó de 

café, por exemplo. Todas essas categorias podem até estar inclusas em um mesmo cosmético, 

porém, o cosmético de que trataremos, nesse trabalho, é categorizado como sendo natural e 

artesanal. E entender os porquês dessas classificações será um dos objetivos das análises que 

se apresentarão subsequentemente.  

 

2.1 AFINAL, O QUE É UM COSMÉTICO NATURAL? 

 
Em sua vasta riqueza, a Natureza nos presenteou com as mais variadas plantas e substâncias 

que nos circundam. Há incontáveis princípios ativos fazendo parte de uma imensa rede de 
manifestações da vida. Devemos aprender a utilizar com sabedoria e responsabilidade tais 

tesouros. A Cosmetologia Natural Artesanal ensina a elaborar verdadeiras alquimias, 
simples e muito poderosas, que não agridem o ecossistema ou nosso próprio corpo, aliando a 

magia que envolve a criativa formulação natural, fruto da inteligência das plantas, dos 
processos da natureza, à saúde da mente e do corpo. 

 

Manual de Cosmetologia Natural Artesanal – Apotecários da Floresta 

 

Conhecendo um pouco mais o universo da Cosmetologia Natural, consegui identificar 

uma gama de peculiaridades nas composições dos cosméticos naturais, que vão desde suas 

matérias-primas até o processo de confecção e venda. As intenções e finalidades dessa 

produção podem ser, muitas vezes, ainda mais singulares, tendo em vista que os desígnios de 

cada cosmético natural são fundamentais para todo o processo criativo do produto. Em 

síntese, a complexidade e peculiaridade dos cosméticos naturais está em cada detalhe: na 

escolha dos ingredientes, no feitio dos produtos, nas ideias – e ideais – que envolvem as 

pessoas que produzem, vendem e compram esses cosméticos e nas múltiplas associações e 

relações que existem neste cenário.  

“O que é um cosmético natural?” Essa foi uma das muitas perguntas que fiz para as 

mulheres que entrevistei. No primeiro curso que acompanhei, Raíssa mencionou que a origem 

da palavra cosmético teria relação com a “arte de adornar e de embelezar o corpo humano”, 

mas que os cosméticos naturais não poderiam ser considerados apenas itens de 

embelezamento ou adorno, pois “eles também são terapêuticos, trazem uma percepção do 
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nosso próprio corpo e não mascaram nossas ‘imperfeições’, assim como fazem os cosméticos 

convencionais”, completou. 

Essa distinção entre a cosmetologia natural e a cosmetologia convencional tornava-se 

mais evidente na medida em que novos discursos apareciam. O antagonismo entre esta e 

aquela cosmetologias tornou-se ponto crucial de entendimento sobre o que seriaa 

cosmetologia natural. A mesma, em muitos relatos, aparece exatamente como uma resposta às 

características “tóxicas e impessoais” dos cosméticos convencionais. Nesse sentido, as 

matérias-primas surgem como as principais responsáveis pelas finalidades de cada produto, 

finalidades estas que vão além das possibilidades de atuação no corpo físico.  

“Cosméticos naturais, para mim, são basicamente cosméticos que usam insumos 
que têm na natureza e que passam pelo mínimo possível de processos 
industriais e químicos.”. (Gabi, AfroGaia) 

 

“Um cosmético natural não é apenas um cosmético comum. O cosmético 
natural ele é feito a partir de manteigas, óleos vegetais, óleos essenciais... Todas 
essas coisas têm muito mais a oferecer que apenas uma pele bonita.”. (Thabatta, 
Coletivo Sekmeth) 

 

“Então, para mim, a cosmetologia natural vem um pouco disso, de pegar as 
coisas da própria terra pra fazer e entender o que tem dentro do que eu estou 
usando no meu corpo. Não ser uma coisa que a gente pegue e modifique em um 
laboratório, muitas vezes testa em animais... Isso não é algo que me 
contempla.”. (Anna, Kali). 

 

“Um cosmético natural é uma alquimia, uma mistura de matérias-primas 
principalmente de origens vegetais, mas que também podem ter ali alguns 
compostos minerais seguros e indicados para o nosso corpo – como argilas, por 
exemplo. Então o cosmético natural vai ser uma mistura dessas matérias-primas 
com o objetivo de embelezar nosso corpo, de tratar nossa pele, tratar nosso 
cabelo. As matérias-primas que a gente mais utiliza, na maioria dos cosméticos, 
são os óleos vegetais, as manteigas vegetais e os óleos essenciais. E os óleos 
essenciais, dentre esses três, são os que têm os princípios ativos mais potentes.”. 
(Raíssa, Apotecários da Floresta) 
 

 

Além dos tão citados óleos essenciais, outras matérias-primas se faziam sempre 

presentes nas formulações dos cosméticos naturais como, por exemplo, os óleos graxos, as 

manteigas e ceras vegetais, as argilas e algumas plantas consideradas medicinais - tais como o 

alecrim, o manjericão, o hortelã etc. Segundo o Manual de Cosmetologia Natural Artesanal do 

Apotecários da Floresta, são chamadas de plantas medicinais aquelas cuja composição possui 

princípios ativos (substâncias) que têm alguma ação curativa no corpo humano. Seu uso nos 
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cosméticos naturais é vinculado comumente ao preparo de extratos. Muitas dessas plantas dão 

origem, por exemplo, aos óleos essenciais - e talvez esse seja seu papel mais pertinente para a 

cosmetologia natural.  

 Já os óleos graxos e as manteigas vegetais – substâncias com finalidades muito 

próximas - seriam princípios ativos extraídos de algumas espécies vegetais oleaginosas, como 

grãos, castanhas, sementes e alguns frutos. Eles também foram citados como substâncias 

imprescindíveis em diversas funções orgânicas do corpo humano, principalmente da pele. 

Dentro da cosmetologia natural, essas matérias-primas são utilizadas principalmente como 

base para a inclusão de outros componentes, além de dar mais maleabilidade ao produto e 

hidratar a pele. Por isso são bastante utilizados em cremes e bálsamos corporais, por exemplo. 

As ceras vegetais, por sua vez, são mencionadas como sendo princípios ativos de 

algumas plantas ceríferas, tais como a copaíba, a candelila e a soja. Essa matéria-prima, após 

ser extraída, resulta em uma substância levemente oleosa e que também serve para hidratar a 

pele. Porém, diferentemente dos óleos graxos e das manteigas vegetais, as ceras são usadas 

para dar consistência aos cosméticos naturais, podendo ser utilizada na confecção de 

condicionadores sólidos, bálsamos labiais, pomadas, entre outros.  

As argilas e as plantas medicinais foram componentes menos utilizados na parte 

prática dos cursos, mas que frequentemente eram citados em exemplos de uso. As argilas – 

materiais terrosos obtidos através de fragmentos de rochas – são consideradas extremamente 

importantes para os processos metabólicos do corpo. De acordo com o Manual, elas podem 

ser usadas para diversos fins estéticos e medicinais, possuindo a capacidade de promover 

tanto a absorção de toxinas do organismo quanto a reposição de alguns minerais. Além disso, 

segundo Raíssa, as argilas também são excelentes para a limpeza e suavização da pele e até 

mesmo clareamento dental. Na cosmetologia natural, esse material é indicado para compor 

sabonetes, máscaras de tratamento facial e pastas de dente.  

Os óleos essenciais, sem dúvida alguma, são as matérias-primas mais mencionadas 

durante os cursos, mesmo que em termos de quantidade eles sejam um dos componentes 

menos utilizados dentro de cada produto. Ronan mencionou que, por serem substâncias 

aromáticas extremamente concentradas, poucas gotas são suficientes para cada cosmético.  

Segundo ele, os óleos essenciais são princípios ativos de plantas medicinais aromáticas, que 

podem ser extraídos de folhas, flores, frutos, sementes, raízes etc. E por possuírem benefícios 
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diversos, principalmente através do aroma, eles podem ser utilizados em basicamente todos os 

cosméticos naturais.  

Em que pesem os benefícios dos óleos essenciais, quando usados de forma 

imponderada, muitos desses óleos podem causar alergias ou outros males ao corpo humano. 

Nesse sentido, a máxima de Paracelso segundo a qual "a diferença entre o remédio e o veneno 

está na dose", vale também para os cosméticos naturais. Os óleos essenciais de Alecrim e 

Cânfora, por exemplo, foram apontados como sendo neurotóxicos e um em especial, 

denominado Winter Green – que auxilia pessoas a pararem de fumar – é extremamente tóxico 

e, se ingerido, pode levar um indivíduo a óbito.  

É interessante pensar nessa dicotomia dos óleos essenciais: por um lado, eles são as 

substâncias mais utilizadas nos cosméticos naturais e por outro, as mais nocivas à saúde 

humana. O fato de muitos desses óleos serem considerados matérias-primas tóxicas e que, se 

usados de maneira indiscriminada, podem prejudicar o corpo humano, são características 

também atribuídas a algumas substâncias de cosméticos convencionais. Como já mencionado, 

os cosméticos naturais foram apresentados, principalmente, como uma resposta à essa 

toxicidade das substâncias presentes nos cosméticos produzidos pelas indústrias, mas, ao 

mesmo tempo, algumas dessas bases usadas dentro dos cosméticos naturais também são 

consideradas tóxicas. Apesar dos óleos essenciais serem componentes fortemente 

concentrados e que também podem fazer mal à saúde humana, o que faz deles compostos 

considerados naturais é o fato de não serem substâncias sintéticas/industriais/criadas em 

laboratório. De acordo com Raíssa e Ronan, o uso dos óleos essenciais, quando correto, não 

traz nenhum dano ao organismo. Já os cosméticos convencionais – mencionados como 

“cosméticos produzidos geralmente em escala industrial e elaborados com ingredientes não 

naturais” – são capazes de desenvolver, no corpo humano que os utiliza a longo prazo, uma 

toxicidade crônica capaz de causar de simples alergias à cânceres diversos. Para eles, os 

maiores vilões dos cosméticos convencionais seriam, então, justamente essas substâncias 

sintéticas e “não naturais”.  

Mesmo que os cosméticos naturais apareçam como uma oposição aos cosméticos 

convencionais, principalmente pelo fato destes possuírem em sua composição substâncias 

químicas sintéticas e potencialmente tóxicas, persiste o questionamento do que faz um insumo 

ser considerado verdadeiramente natural, e não sintético. Nesse sentido, algumas colocações 

me ajudaram a perceber que para uma matéria-prima ser considerada natural, ela precisa vir 
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principalmente de uma origem vegetal. Falas relacionando essas matérias-primas a “coisas 

que a Natureza dá” ou “coisas da própria terra” eram frequentemente expostas. Já com relação 

às substâncias de origem mineral, como as argilas, por exemplo, eram visivelmente 

consideradas, de certa forma, “menos naturais” e exceções dentro da cosmetologia natural. 

 De acordo com o Manual de Cosmetologia Natural Artesanal do Apotecários da 

Floresta, os cosméticos naturais seriam basicamente produtos cosméticos feitos à base de 

ingredientes naturais. Porém, eles também citam que, segundo a IBD e a Ecocert (empresas 

que certificam cosméticos naturais e orgânicos), para que um cosmético seja considerado 

natural, pelo menos 95% de sua composição deve conter matérias-primas naturais – como 

óleos essenciais, óleos vegetais, extratos de plantas e afins. Dessa forma – para estas empresas 

– não significa que um cosmético natural não possa ter ingredientes sintéticos em sua 

composição, mas que deve ter majoritariamente ingredientes naturais. Ademais, ainda de 

acordo com essas empresas, para um cosmético ser considerado natural, ele não pode ser 

testado em animais e muito menos ter em sua composição ingredientes como corantes 

sintéticos, fragrâncias sintéticas, derivados de propileno7, amônia, silicone, conservantes 

sintéticos, dietanolamidas8, derivados de petróleo e matérias-primas geneticamente 

modificadas (MENDES & CARDOSO, 2018). 

Nesse contexto, faz-se perceptível que para um cosmético ser considerado natural, não 

basta apenas ser livre de substâncias químicas sintéticas em sua composição. Afinal, muitos 

cosméticos que são considerados naturais, possuem componentes sintéticos. De qualquer 

forma, é evidente o quão importantes são as matérias-primas para o mundo da cosmetologia 

natural. Como dito, são as substâncias presentes em cada cosmético que irão ditar as suas 

finalidades e intuitos. Logo, outra questão para as pessoas que produzem, vendem e 

consomem cosméticos naturais é o fato de as matérias-primas e suas combinações atuarem 

não apenas em um âmbito mais físico, como nossa pele ou cabelos, mas também em níveis 

emocionais, mentais e também espirituais. Dessa forma, os cosméticos naturais são produtos, 

antes de tudo, terapêuticos, capazes de atuar até mesmo como objetos de cura. 

 

 

7 O proprileno é um derivado do petróleo e, na  indústria cosmética, aparece principalmente sob a forma de 
propilenoglicol, um dos principais agentes causadores de reações alérgicas como as dermatites de contato e as 
urticárias. 
8  As  dietanolaminas  são  substâncias  empregadas  nos  cosméticos,  especialmente  xampus,  para  criar  uma 
textura cremosa e produzir espuma. 
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2.2 “É MUITO MAIS QUE UMA SIMPLES MISTURINHA”: O LADO TERAPÊUTICO DOS 

COSMÉTICOS NATURAIS 
 

Um cosmético natural ele é principalmente terapêutico. Você pode usá-lo tanto pra hidratar a pele, 

tratar alergias e machucados quanto para relaxar ou trazer uma vitalidade. Então esses cosméticos 

podem trabalhar tanto o seu lado físico quanto seu lado emocional, seu lado mental e muitas vezes o 

espiritual também. É uma cura natural, sabe? E é de dentro pra fora.  

(Thabatta, Coletivo Sekhmet) 

Outra característica excepcionalmente importante dos cosméticos naturais está no fato 

dos mesmos serem considerados, além de tudo, objetos terapêuticos. Sabe-se que essas 

propriedades vêm, em grande parte, por conta das matérias-primas utilizadas nas composições 

desses cosméticos e, novamente, temos nos óleos essenciais os componentes mais citados 

como responsáveis por essas características curativas. 

Figura 15, 16,17 e 18. Óleos essenciais, plantas e raízes, manteiga vegetal e extrato de plantas, respectivamente.

Elementos muito utilizados e falados durante os cursos de Cosmetologia Natural.  
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Ao falarem sobre as concepções de cosmetologia natural, minhas interlocutoras 

exteriorizavam, por vezes romanticamente, suas experiências com os cosméticos naturais. Os 

benefícios que um único produto possuía perpassavam o conceito que anteriormente tinha-se 

sobre um cosmético. Aquele objeto já não era apenas algo para “embelezar ou adornar a pele 

humana”. Na verdade, em um primeiro momento, essas características pareceram secundárias 

dentro do universo da cosmetologia natural. E, em um segundo momento, – após reunir mais 

dados e vivenciar esse mundo mais profundamente – as atuações dos cosméticos na parte 

mais “externa” do corpo – como a pele, cabelos e afins – se tornaram coadjuvantes. O que 

mais ouvi foram referências ao poder de atuação dos cosméticos naturais para equilibrar 

hormônios, curar depressões, aumentar a libido, harmonizar energias etc. Para Raíssa, os 

cosméticos naturais não só alcançam a parte mais superficial do nosso corpo, mas também 

tratam questões hormonais, emocionais, entre outras. “É muita mais que uma simples 

misturinha, né? Tem um potencial muito grande de tratar nosso corpo e mente.”, afirmou. 

Nas fotos e legendas do Instagram das marcas de cosméticos naturais, por exemplo, as 

finalidades terapêuticas de cada ingrediente e das composições em geral sempre apareciam. 

Figura 19, Figura 20. Algumas imagens e legendas dos perfis no Instagram das marcas Afrogaia e Kali. 
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Aliada às teorias e práticas da cosmetologia natural, a Aromaterapia era 

recorrentemente citada nos processos criativos dos cosméticos. Quando questionei Raíssa o 

que seria, de fato, a Aromaterapia, ela me informou que é uma prática de estudo e utilização 

dos óleos essenciais a partir de seus princípios ativos. “A gente chama de princípio ativo algo 

que tem algum tipo de ação terapêutica em nosso corpo”, completou. No caso, essas ações 

terapêuticas afetariam o corpo humano não apenas por meio da inalação dos aromas desses 

óleos, mas também através do contato com a pele. Nesse sentido, cada matéria-prima e cada 

óleo essencial são únicos e possuem propriedades específicas. “Toda matéria-prima tem sua 

singularidade e o seu poder, e aí a gente conhece cada uma antes de criar um cosmético 

exatamente por isso, né? Pra saber o que a gente quer fazer e o que queremos alcançar”, disse 

Raíssa. 

Em muitos momentos, o lado terapêutico e curativo dos cosméticos naturais passa a ter 

mais visibilidade que as suas finalidades mais estéticas, chegando até mesmo a ser 

considerado uma alternativa a remédios e medicalizações. Através do contato com a pele ou 

por meio da inalação dos aromas desses produtos, o corpo humano seria capaz de absorver 

seus princípios ativos medicinais e, assim, curar sintomas como dores de cabeça, náuseas, 

doenças psicossomáticas, problemas digestivos e até mesmo facilitar a circulação da energia 

vital do corpo ou aumentar a libido, por exemplo. As maquiagens naturais, nesse sentido, 

permanecem com uma atenção mais voltada à estética, porém, elas também possuem a 

possibilidade, caso a pessoa que a produza queira, de ser terapêutica. “É só acrescentar umas 

gotinhas de óleos essenciais nas composições que aí podemos ter uma maquiagem natural 

terapêutica”, afirmou Raíssa. Como pode-se perceber, para uma matéria-prima ser 

considerada natural, ela precisa ter o mínimo de interferência possível da ação humana, ou 

seja, da cultura. As castanhas, os frutos, as raízes e as plantas em sentido geral, participam 

deste cenário como as bases mais “naturais” dos cosméticos e, paralelamente, são essas bases 

que também possuem os princípios ativos. No imaginário produzido nesse contexto, as 

matérias-primas tornam-se as responsáveis pelo qualificativo de naturalidade de um 

cosmético natural e, igualmente, são esses insumos os responsáveis pelas propriedades de 

cura dos produtos.  
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As plantas e os demais seres não humanos citados são vistos, então, como pertencentes 

à uma Natureza9, de certa forma, dissociada da humana, traço característico de nossa 

ontologia naturalista, tal como descrita por Descola (2016). E é ela também a que possui a 

capacidade de fornecer essas matérias-primas a serem usadas nos cosméticos. As falas de 

Gabi e de Anna ressaltam tal característica: 

 
“As coisas que a Natureza nos dá não atuam somente no âmbito físico. E eu 
vejo isso funcionar mesmo quando as pessoas não estão acreditando naquilo, 
sabe? Então como existe muito da Aromaterapia incorporada na produção dos 
cosméticos naturais, existem terapias que estão sendo trabalhadas ali mesmo 
que de forma não intencional. E, na verdade, eu acho que isso é uma das coisas 
mais importantes da cosmetologia natural. Não é só uma pele saudável, mas um 
corpo saudável, um espírito saudável. Eu acho que a cosmetologia natural – 
inclusive, eu escuto muito isso das pessoas que eu atendo – tem um outro olhar 
sobre o que é o cuidado com o corpo, que também é cuidar da mente, cuidar do 
espírito, e perceber essas coisas associadas a partir desse contato” (Gabi, 
AfroGaia). 
 

“Vou contar uma história pra você... Eu tomo ayahuasca há muitos anos e a 
ayahuasca sempre me pegou, sempre que eu tomei eu senti a força da 
ayahuasca, a borracheira como eles chamam, né? Uma vez eu estava com dor de 
cabeça antes do ritual - o que é até normal - e aí eu passei um óleo de hortelã 
pimenta na cabeça. Eu estava com muita dor, minha mãe me ajudou a passar na 
hora, ela passou na minha cabeça inteira e aí simplesmente eu não senti o chá, 
não senti, aí eu não entendi. Enfim, depois que acabou o ritual eu fui procurar 
em casa no dia seguinte, fiquei frustrada de não ter sentido nada e então eu li 
que o óleo de hortelã pimenta aterra, aterra muito e é o propósito oposto, o óleo 
neutralizou o poder do chá. Na verdade, foi ali que eu percebi realmente o tanto 
que aquilo era potente. A gente vende perfumes específicos, muita gente me 
relata aumento de libido, aumento de várias coisas com perfume afrodisíaco, 
por exemplo, ou então antidepressivo, porque a gente trabalha muito com 
alecrim e ele fixa muito o cheiro, é diferente por que você está inalando aquilo, 
você tem outra vivência da coisa, realmente eu acho que é muito terapêutico. Os 
bálsamos específicos pra cólica, pra TPM, melhora muito. Nossa! A gente não 
tem noção do tanto! O problema é que a gente duvida justamente porque 
quebraria tudo, toda essa rede farmacêutica ‘ia pro saco’, não ia existir mais se 
eles entendessem que, enfim, dá pra curar com planta, sabe?” (Anna, Kali) 
 

Da mesma forma que um cosmético natural através de seus ingredientes igualmente 

naturais é capaz de curar, um cosmético convencional, por meio de suas substâncias 

sintéticas, é capaz de adoecer um corpo humano. A transição dessas matérias-primas de 

 

9  Em  determinadas  passagens, mantive  a  grafia  com  letra maiúscula  (Natureza)  com  que  ela  aparece,  por 
exemplo, no Manual de Cosmetologia Natural.  Esse uso  remete  a um  caráter potencialmente divino que  a 
categoria assume nesse universo. 



33 
 

naturais à artificiais, da natureza para a cultura, nasce no momento em que esses insumos são 

manipulados pelos seres humanos. O “ápice” dessa manipulação seria, então, a produção 

industrial. Nitidamente, para as pessoas que compram, vendem e consomem estes produtos, 

os cosméticos naturais seriam – dentre todos os cosméticos – os mais próximos à Natureza e, 

consequentemente, os mais puros, curativos e benéficos à saúde integral humana.  Neste 

contexto, a indústria farmacêutica é citada como uma grande antagonista, pois seria ela a 

responsável por manipular, artificializar e colocar em escala industrial as matérias-primas 

naturais. Logo, a forma como são produzidos os cosméticos naturais também deve se opor a 

essa indústria e é aí que temos outra característica importantíssima relacionada aos cosméticos 

naturais: seu feitio artesanal. 

 

2.3 O PROCESSO CRIATIVO NA COSMETOLOGIA NATURAL: A AUTONOMIA E O AFETO 

NO FAZER ARTESANAL 

 
O contato com a cosmetologia natural mudou tudo na minha vida. Principalmente no meu 

autocuidado e na autonomia desse autocuidado, porque eu não dependo mais de ir a um 
mercado ou ir a uma loja especializada em cosméticos para comprar o meu cosmético. Eu 

mesma crio, eu mesma sei o que eu preciso, sei do que meu corpo precisa, o que meu cabelo 
precisa... E a partir dessa autoavaliação, dessa auto-observação, eu consigo criar fórmulas 

de acordo com minhas necessidades. Então, me empoderou mesmo, né? Me dá a sensação de 
que eu não preciso de mais ninguém, não preciso de indústria nenhuma.  

 

Raíssa, Apotecários da Floresta 

 

Para Descola, a maior parte dos objetos que nos circundam – incluindo nós mesmos – 

encontram-se na situação intermediária de serem naturais e culturais ao mesmo tempo 

(DESCOLA, 2016). Com os cosméticos naturais, isso não se mostra diferente. As matérias-

primas utilizadas provém de uma natureza relacionada às plantas, matas e florestas e 

distanciadas desta na medida em que as atividades técnicas/culturais/humanas vão 

transformando-as. Como mencionado, o “ápice” dessa transição é justamente a produção 

industrial. A mesma é citada, em vários discursos, como sendo a responsável pelo consumo 

exacerbado, toxicidade e impessoalidade dos cosméticos convencionais.  
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O contraste entre a Cosmetologia Natural e a Cosmetologia Convencional gerou uma 

espécie de enquadramento maniqueísta, onde a primeira – como ouvi dizer – seria uma 

“Cosmetologia do Bem” e a segunda, obviamente, uma opositora, “Cosmetologia do Mal”. 

Nos discursos que apareceram durante este trabalho, notei que a culpabilização que fez da 

cosmetologia convencional a grande carrasca, foi, sem dúvidas, do sistema industrial e, 

consequentemente, do Capitalismo. Não que exista, de fato, um conceito anticapitalista por 

trás desses discursos, mas muitas das críticas que surgiram – além das já citadas - foram 

relacionadas à mecanização e à impessoalidade da produção de cosméticos no regime 

capitalista-industrial.  

Em muitos momentos, lembrei-me do conceito de alienação trabalhado na obra de 

Emily Martin (2006) – muito influenciada por Marx – onde não se trata apenas da separação 

do trabalhador ou da trabalhadora dos produtos do seu labor, ou da mãe ser separada da 

maternidade, por exemplo. Trata-se da maioria das pessoas que têm acesso a um cosmético, 

não saber o que está consumindo, perdendo muitas vezes sua autonomia com relação aos 

próprios corpos. Talvez seja essa a grande crítica de Martin, e que muito se aproxima das 

críticas feitas pelas mulheres que entrevistei e que participaram dos cursos. A forma de 

produzir um cosmético natural, então, também teria de responder a essa falta de autonomia 

por parte de quem os utilizam. E, de fato, essa é uma das grandes propostas dessa 

cosmetologia: 

A cosmetologia natural tem muita relação com o fato da gente conseguir 
produzir e ver o que a gente tá produzindo, sabe? Porque muitas vezes a gente 
pega um cosmético industrial, lê os ingredientes e não sabe o que aquilo 
significa. A gente aceita o produto pronto como se ele fosse um produto em si 
mesmo e não é bem assim. Tem todo um processo que vai dentro daquilo e que 
vai ditar as características do produto (Anna, Kali). 
 

Nesse contexto, o processo de produção de um cosmético natural possui tanta 

importância quanto as suas matérias-primas para ditar as características e finalidades de cada 

composição. No início de minha pesquisa, atentei-me ao fato de que nas divulgações feitas 

pelas marcas de cosméticos naturais através redes sociais, especialmente o Instagram o fazer 

manual e artesanal dos produtos era algo particularmente exaltado. Hashtags como 

#compredequemfaz, #artesanal e #mãosquecriam foram frequentemente utilizadas em seus 

perfis.  
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 Para as mulheres que acompanhei, a importância de um cosmético natural ser 

produzido artesanalmente vai além da autonomia em fazer seus próprios cosméticos (o que 

não exclui a relevância dessa característica). Porém, existem duas outras questões igualmente 

significativas nesse processo, ambas também apresentadas como oposições às características 

da produção industrial. A primeira diz respeito ao tempo. Um produto manualmente 

produzido leva mais tempo para ser feito. É preciso pesquisar e selecionar as matérias-primas, 

testá-las e só então fazer toda a composição. Sem contar o fato de que podem existir alguns 

outros processos anteriores à confecção do produto em si. Como é o caso do processo criativo 

de Anna e Gabi, por exemplo.  

“Eu acredito muito que a gente coloca a intenção, coloca a nossa energia 
quando estamos preparando alguma coisa, qualquer coisa, comida, 
enfim... Isso faz toda a diferença, eu vejo isso muito nos próprios 
perfumes que a gente faz, tipo a maneira como você faz. Por exemplo, eu 
não faço uma coisa quando eu não estou bem, entendeu? E antes a gente 
trabalhava muito com óleos e agora a gente trabalha muito com plantas 
também. Então muda muito, porque a planta tem um horário de você 
colher, tem um certo jeito de fazer as coisas, de mexer com planta. 
Principalmente nesses dias que você não está bem, não é legal. Às vezes 
também é muito corrido, é uma encomenda que chega e já é pra de tarde, 
então eu já preparo correndo e, enfim, também tento não colocar nenhum 
juízo de intenção, sei lá. E depende de qual produto a gente está falando 
também. Pro desodorante, que é um feitio mais mecânico mesmo - 
porque é mais quantidade - não tem tanto essa coisa, mas produtos que 
têm um viés mais terapêutico é diferente, a produção é diferente. A do 
perfume por exemplo é uma produção em Lua, então é feito ou na Lua 
Nova ou na Lua Cheia, quarto crescente, quarto minguante, dias 
específicos de feitio, né? Depende muito de como a gente está, porque 
tem todo um processo de passar o mês inteiro curando, uma coisa 
realmente muito sinérgica, muito sinestésica” (Anna, Kali). 
 
“Eu sempre fiz os cosméticos em casa, mas alguns extratos que eu faço 
ou algumas ervas que eu colho são em lugares que não são habituais 
também, tipo perto de cachoeira, quando eu tenho a possibilidade de ir e 
passar um tempo acampada e achar alguma planta em uma quantidade 
legal que eu possa fazer um extrato, entende? Então eu faço na medida 
que é possível de fazer com qualidade e com calma, e normalmente eu 
gosto de fazer depois de ter tomado um banho, depois de me aplicar 
Reiki. Porque eu tenho a preocupação de não colocar as minhas energias 
no que eu estou fazendo. Ás vezes eu estou muito atribulada, com muita 
coisa na cabeça... Então eu faço um trabalho aromaterapêutico comigo 
mesma, e isso foi um benefício que eu ampliei bastante por conta da 
Afrogaia, de ter mais verba pra poder investir em outros tipos de óleos 
essenciais e diversificar as coisas que eu faço, mas também fazer outros 
tipos de trabalho comigo mesma.. A gente carrega muita coisa, em geral 
estamos muito sobrecarregados energeticamente, por causa da rotina que 
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a gente leva e eu procuro não fazer também quando eu estou brava, com 
raiva ou esse tipo de coisa. Acredito que isso interfere mesmo e isso foi 
algo que eu aprendi com a minha avó, ‘Não faz comida quando você 
estiver com raiva, porque não vai fazer bem pra quem está comendo.” 
(Gabi, Afrogaia). 

  

 É curioso que o tempo, nesse sentido, aparece de diversas formas: na colheita das 

plantas usadas, no ciclo lunar ideal para o feitio de um produto e no preparo com o próprio 

corpo antes de fazer cada composição. Assim, o tempo da cosmetologia natural contrasta, 

com o imediatismo característico da compra e venda dos cosméticos convencionais, 

acessíveis em lojas especializadas, farmácias, supermercados, lojas online, entre outros. 

Conforme mencionado por Gabi, “as pessoas procuram sempre o que já está pronto. Eu 

percebi que quanto mais específica for a finalidade do produto, a saída é sempre maior”. É 

nessa conjuntura que os produtos personalizados aparecem como grandes “trunfos” da 

cosmetologia natural. Segundo essas mulheres, somente o fazer artesanal pode proporcionar 

um produto personalizado que atenda às necessidades de clientes que as procuram. E é nesse 

sentido, também, que surge a outra especificidade do fazer artesanal: o afeto. 

 Quando digo afeto, faço referência a alguns possíveis usos dessa palavra. O primeiro, 

como perceptível nas falas de Anna e Gabi, tem relação com o fato de que o estado de 

espírito, sentimentos e energias – que também podem ser formas de afetos – influenciam 

diretamente o produto final que está sendo manipulado. Ou seja, é necessário que você se 

prepare não só fisicamente, como emocional, mental e até espiritualmente antes de fazer um 

cosmético natural, pois essa também é uma forma de afetar o seu produto. E é aí que se pode 

identificar um outro sentido para esse afeto, que diz respeito à afeição. E isso foi algo muito 

mencionado durante os cursos: é preciso manipular seus cosméticos com pensamentos 

positivos e afeição para que essas energias passem para sua composição final. E isso é algo 

que a produção industrial não pode fazer. Em outras palavras, o fazer artesanal também é 

responsável, assim como as matérias-primas, pelas características terapêuticas de um 

cosmético natural. Para Raíssa,  

“no mercado de cosméticos naturais existem algumas empresas que usam 
máquinas para fazer seus cosméticos. Mas um cosmético feito por uma 
máquina, por uma indústria e por um processo automatizado não tem esse afeto 
que a gente coloca na produção do cosmético, sabe? Esse cuidado da gente estar 
ali observando cada passo, estar ali observando cada textura... É até possível, 
mesmo com máquinas, a gente escolher cada ingrediente, mas essa sensação da 
gente poder criar não existe quando se trata de um cosmético industrial. Esse 
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contato maior com cada matéria-prima, com cada processo não existe. Então 
isso eu considero muito importante o fazer manual e não trocaria, até mesmo 
quando compro cosméticos não feitos por mim, eu prefiro comprar de alguém 
que faça, porque além de estar ajudando essa pessoa no sustento e trabalho dela, 
eu sei que ela colocou e direcionou toda uma energia para aquele processo, todo 
um afeto mesmo. Então eu acredito ser muito importante o cosmético natural 
feito artesanalmente, por conta disso.” (Raíssa, Apotecários da Floresta) 
 

A princípio, o fazer artesanal parece não ser algo fundamental para a produção de um 

cosmético natural, afinal, as entrevistadas mencionaram que existem algumas marcas que 

produzem por meio de máquinas seus cosméticos naturais. Porém, a produção “feita pelas 

próprias mãos” é considerada extremamente importante para a cosmetologia natural que 

pretende ter mais autonomia com relação ao preparo de cada produto e com relação ao viés 

terapêutico de cada composição. Ademais, mesmo que em segundo plano, as embalagens de 

todas as marcas que acompanhei eram retornáveis e o fazer artesanal, nesse sentido, apareceu 

como algo “que respeita tanto o corpo humano quanto o ecossistema”. 

Retomando o que mencionei no capítulo anterior, reforço que o mundo que se 

apresentou a mim, ao resolver saber um pouco mais sobre cosmetologia natural, não foi um 

mundo tímido, tampouco frugal. Este mundo exorbitante e complexo, traz a necessidade de 

entender algumas intersecções que o moldam. A definição do que é um cosmético natural não 

apenas passa pelo conceito e escolha das matérias-primas que farão parte de um produto, 

passa também por quais propriedades, físicas ou terapêuticas, e características que essas bases 

terão. Além disso, o modo de feitio e de preparo de cada cosmético é igualmente importante 

para a composição do produto final.  

É preciso dizer ainda, que outras concepções envolvem a criação desses produtos O 

que dizer sobre a relação existente entre mulheres e cosmetologia natural? Por que 

frequentemente a cosmetologia natural é associada à bruxaria, magia e saberes ancestrais? 

Quais as influências de ideologias políticas em quem produz, vende e compra esses 

cosméticos? Esses questionamentos nos levarão ao próximo capítulo. 
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3. COSMETOLOGIA NATURAL E MULHERES 

 

Desde o princípio desse trabalho, a intenção foi falar sobre mulheres e suas relações 

com a cosmetologia natural. Não por uma questão intencional, mas em um primeiro 

momento, eu não tive conhecimento de homens envolvidos com a produção e a venda de 

cosméticos naturais. Não aqui, em Brasília, onde este recorte foi feito. E, na verdade, mesmo 

ambientes virtuais como as redes sociais os homens estavam ausentes. Paralelamente, dentro 

dos cursos que acompanhei, o número de mulheres que participaram era extremamente 

superior ao dos homens e isso levando em consideração que, de acordo com Ronan, aquele 

curso de Cosmetologia Natural, especificamente, teria sido o que concentrou o maior número 

de homens. Haviam 12 mulheres e 3 homens. Nos demais cursos, todas as participantes eram 

mulheres.  

E quem seriam essas mulheres? Nos momentos de apresentação – que ocorriam 

sempre que iniciavam os compartilhamentos introdutórios – essas mulheres relatavam seus 

nomes, profissões e o que as tinha levado a procurar aquele curso. A maioria possuía 

formação relacionada às ciências humanas e biológicas, tinha de 20 a 30 anos e, assim como 

eu, eram mulheres brancas. Além disso, a busca por produtos “menos agressivos ao corpo e à 

natureza” e um certo “resgate de saberes ancestrais” foram frequentemente mencionados 

como os motivos pela busca de um curso sobre cosmetologia natural. Não obstante, para 

entender um pouco mais sobre esse cenário por vezes homogêneo, por vezes heterogêneo, 

entre as relações existentes entre mulheres e cosmetologia natural, alguns recortes precisaram 

ser feitos. Comecemos, então, pela relação entre mulheres e natureza. 

3.1. A MULHER E A NATUREZA E A NATUREZA DA MULHER 
 

Assim que comecei a mapear as marcas de cosméticos naturais pelas redes sociais, 

percebi nas publicações, nos logotipos e nos nomes das marcas frequentes menções a Deusas, 

bruxas e ancestralidade feminina. Foi neste contexto que decidi escolher três das várias 

marcas de cosméticos naturais e artesanais que acompanhei para entender um pouco mais 

sobre essas questões. São elas a Kali Cosmética Natural, a Afrogaia Cosméticos e o Coletivo 

Sekhmet. Essa escolha foi feita principalmente por conta dos nomes dessas marcas que, como 

visto, possuem nomes de Deusas.  
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Quando entrevistei as mulheres proprietárias das marcas em questão, uma das 

primeiras perguntas que fiz tinha relação com a origem dos nomes de suas marcas. As 

respostas, em muitos momentos, se aproximavam, apesar das referências não serem 

exatamente as mesmas. As integrantes do Coletivo Sekhmet, por exemplo, se inspiraram na 

Deusa Egípcia Sekhmet para nomear seu coletivo e, consequentemente, o nome de sua marca 

– que além de fabricar e vender cosméticos naturais, também trabalha com outros tipos de 

artesanatos. De acordo com Thabatta, 

“O nome da marca apareceu quando estávamos fazendo um curso de Reiki e a 
facilitadora falou sobre essa Deusa e o que ela simbolizada, nos identificamos 
na hora. Sekhmet é uma Deusa Egípcia que tem cabeça de leoa. Ela é a Deusa 
da Medicina e da cura, mas também da guerra. Só que essa guerra é muito mais 
sobre ter a capacidade de usar a energia da fúria para fazer algo construtivo. 
Desconstruir para construir. Achamos que isso tinha muita relação com o que 
fazemos.” (Thabatta, Coletivo Sekhmet) 
. 

Curiosamente, esse caráter paradoxal entre destruição e construção, também aparece 

na simbologia da Deusa Hindu Kali. Porém, Anna – uma das proprietárias da marca – disse 

que a inspiração do nome não veio unicamente por conta da Deusa. 

“Bom, a gente quis reunir duas coisas: primeiro, a Kali, deidade hindu, 
Kali Ma. Ela é, como eu sempre digo, a “pomba gira da Índia”. E ela 
representa muito isso, um poder da mulher em si, do ser mulher. Ela é 
aquela de destrói e mantém, aquela que chegou pra “causar”. Foi muito 
essa transição de entender que os cosméticos vão destruir um outro jeito 
de você lidar consigo mesma e vão trazer um novo jeito, porque é isso 
que Kali faz, né? Ela destrói pra criar algo novo também, manter o que 
precisava ser mantido e criar o que precisa ser criado, e esse processo de 
transição de uma cosmetologia digamos artificial pra uma natural é muito 
isso. É você se reconhecer de outra forma. Então você vai ter que destruir 
uma parte sua, essa posição enquanto mulher numa sociedade como a 
nossa. O outro elemento é a Caliandra, que é uma flor do cerrado e dizem 
que ela nasce do concreto. É também a flor dos ciganos. Então foi uma 
junção. A gente tinha um outro nome, no começo, que era Madre Tiera, 
mas aí ia ficar muito grande.” (Anna, Kali) 

 

 A fala de Anna nos remete a outras questões que também puderam ser notadas em 

muitas publicações e relatos de mulheres que, assim como ela, possuem algum tipo de 

aproximação com a cosmetologia natural. A primeira questão diz respeito à relação que 

frequentemente é feita entre mulheres e natureza. Essa mesma relação em muitos momentos 

se distancia nas formas que são expressadas, mas em muitos momentos, também, se aproxima 
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de forma demasiadamente semelhante. A referência que Anna faz ao outro possível nome de 

sua marca – que seria Madre Tierra10 - aparece, igualmente, e na fala de Gabi, quando a 

mesma contou sobre a origem do nome de sua marca, a Afrogaia. 

Eu passei meses martelando isso na cabeça. Foi muito difícil, foi muito difícil 
mesmo. Eu procurei muitas referências à Mãe Terra e a como diferentes crenças 
e diferentes lugares entendem e personificam isso numa entidade ou não, sabe? 
Gaia é uma das maneiras de se referir à Mãe Natureza e eu fiz questão de 
colocar Afro porque é sobre uma Mãe Terra que é para além de só elementar, 
apesar de também existir o marrom na terra, mas principalmente essa referência 
maternal de que todos os povos foram originados por conta da África. Acho que 
tem essa carga e eu acho importante ter. Porque eu vejo muitas alusões a Deusas 
gregas e romanas e mitologias que são europeias, então eu quis fazer um 
contraponto disso. Acho que foram as duas coisas mais relevantes pra eu 
construir o nome. (Gabi, Afrogaia) 
 

 A natureza, neste contexto, é vista como uma entidade - uma Deusa - associada, entre 

outras coisas, a uma figura maternal: a “Mãe Natureza”, a “Mãe Terra”. No curso de 

Cosmetologia Natural, Ervas Medicinais e Saúde da Mulher, muito se falou sobre a relação 

entre a terra (e a Terra), a natureza e as mulheres. A partir das colocações feitas por 

participantes do curso, percebi que, para elas, o ponto em comum entre esses três elementos 

seria justamente a capacidade de gerar vida, daí a associação com a figura da mulher e, mais 

além, com a figura da mãe. A Natureza, e a terra como sendo parte desta, é tida como uma 

espécie de efígie feminina que gera vidas e as nutre. 

 Em contrapartida, assim como a Natureza é capaz de gerar vidas, ela também seria 

capaz de tirá-las, “assim como nós mulheres.”. Este comentário veio de uma das participantes 

do curso mencionado e faz referência à capacidade das mulheres em “escolher” se 

engravidam ou não. Para além disso, ela pontuou que o sangue da menstruação da mulher é 

algo muito poderoso e que precisa ser “devolvido”11 para a terra, pois, caso contrário, haveria 

um desalinhamento energético responsável pelas guerras que acontecem em nosso planeta. “A 

mulher precisa curar a Terra.”, completou. Esta colocação, que dividiu opiniões dentro do 

grupo, colocou a mulher como sendo uma parte indissociável da Natureza e, paralelamente, 

também como responsável por “curá-la”. Esse poder de destruição e de cura também pode ser 

visto em algumas características das Deusas Sekhmet e Kali Ma, por exemplo. 

 

10 Termo escrito em língua espanhola que, traduzido, significa “Mãe Terra”. 
11 Como explicado por esta mulher, o  sangue da menstruação deveria  ser  coletado e enterrado, assim, ele 
seria “devolvido” para a terra. 
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 Deusas, mulheres e Natureza, juntas em um cenário que as colocam em um papel de 

mães, curandeiras, destruidoras e geradoras de vidas. Isso tudo em uma conjuntura um tanto 

quanto dicotômica se levarmos em consideração que ao mesmo tempo em que essas figuras 

possuem tamanho poder, também são culpabilizadas pelas consequências dessa força. E, 

assim, também responsáveis por curar tanto a terra quanto a si mesmas. Lembro-me do 

comentário de Duda, assim que finalizado o curso de Maquiagens Naturais ministrado pelo 

Apotecários da Floresta, quando mencionou o poder da Força Feminina, principalmente 

quando as mulheres estão juntas: “quando uma se cura, todas se curam.”. 

 Assim, a cosmetologia natural artesanal insere-se como uma ferramenta 

importantíssima nesse processo de cura, tanto da terra quanto das mulheres. Da terra, num 

sentido da ruptura com o modo de produção industrial e sintético e seus malefícios para o 

meio ambiente. Das mulheres, por conta de um processo de autoconhecimento e 

autodescoberta - citado em muitas falas - que faz com que as mesmas sejam capazes de 

olharem mais para os seus próprios corpos e identificarem suas necessidades físicas, 

emocionais, mentais e espirituais. Para Maju, participante do curso de Cosmetologia Natural, 

todo o compartilhamento que existiu dentro das teorias e práticas da confecção de cosméticos 

naturais, contemplou-a de uma forma valiosa.  

“Esse curso era exatamente o que eu buscava, pois estou procurando por coisas 
mais holísticas. Holísticas no sentido de voltarmos para nós mesmas e para a 
terra. A gente precisa voltar a respeitar a terra e os animais, presando por coisas 
mais naturais e menos industriais.” (Maju, professora de biologia) 

  

 Desde o início, Raquel e Raíssa, mulheres que ministraram os cursos que acompanhei, 

reforçaram essa ligação entre a cosmetologia natural – e artesanal – com as mulheres e a 

natureza. Para Raquel, “O trabalho com ervas medicinais e com a cosmetologia natural, além 

de uma ruptura com essa ideia capitalista e de consumo, é também uma forma de 

autoconhecimento e reconexão com o feminino”. Perspectiva essa que se assemelha à de 

Raíssa, que acrescenta quea relação entre a cosmetologia natural e as mulheres seria uma 

forma de cuidado com os “ciclos naturais”. E a partir daí, temos mais um ponto em comum 

que apareceu neste cenário entre Mulheres e Natureza: a “ciclicidade natural” de ambas.  
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3.1.1 COSMETOLOGIA NATURAL, MULHERES E CICLOS 

  
 Para Sherry Ortner, o fato das mulheres serem vistas mais próximas da natureza diz 

respeito às suas condições fisiológicas que as condenam à mera reprodução de vidas. Essa 

condição, vista como uma função natural, as aproximariam da natureza, em contraposição aos 

homens, vistos como seres mais relacionados à cultura exatamente por não possuírem 

“funções naturais de criação” (ORTNER, 1979). 

Portanto, como eu tenho sugerido, se o homem, em toda a parte, é 
(inconscientemente) associado com a cultura e a mulher mais próxima da 
natureza, a razão para estas associações não é difícil de compreender, basta 
considerar a implicações do contraste fisiológico entre homem e a mulher. (...) 
Em razão do maior envolvimento do corpo feminino com a função natural que 
circunda a reprodução, ela é encarada mais como elemento da natureza do que o 
homem (ORTNER, 1979, p. 105-106). 

 

 Tendo a responsabilidade de não agir de forma anacrônica, é preciso entender que 

muitas outras teorias e autoras possuem uma visão diferente da de Ortner, no que diz respeito 

a estudos sobre corpo e natureza (DO CARMO, 2011); (MIES, 1993); (HARAWAY, 2004); 

(SCOTT, 1994), entre outras. Não obstante, a perspectiva que a antropóloga nos apresenta 

ainda é muito presente em alguns pontos de vista que associam as mulheres à natureza. 

Nitidamente, a mulher apresentada nesses contextos aparece como sendo um corpo vinculado 

a uma matriz biológica que possui a capacidade de gestação de um novo ser. Este corpo, 

associado ao feminino, à natureza e a todas as características que constroem essas esferas, é 

composto também por ciclos naturais, tais como a menstruação, a gestação, a menopausa, 

entre outros. Nesse sentido (e que eu pude observar bastante em algumas falas e cenários 

semelhantes àqueles), o útero e o ventre desses corpos são símbolos demasiadamente 

exaltados. 

 Na obra da historiadora Palmira Margarida, algumas passagens evidenciam essas 

relações entre mulheres, natureza e os ciclos “naturais”, fazendo uma substancial analogia dos 

corpos femininos com a fisiologia das plantas. 

Quando a primeira planta nasceu no planeta, há aproximadamente 500 milhões 
de anos, singela e simples, uma pequena alga nadando pelo grande oceano azul, 
talvez ali tenha surgido a primeira deusa. As plantas não têm gênero – o que 
ocorre é que a presença dos ciclos naturais reside em todas elas, assim como em 
nós, mulheres. Plantas e mulheres são cíclicas e, por mais que cedro seja um 
senhor, ele traz em si a sabedoria intermitente e periódica das fases naturais. (...) 
As plantas manifestam em si a sabedoria matricaria, ou seja, a própria divindade 
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feminina, que é uma espécie de energia/inteligência/sensoridade. Matricaria, 
que significa útero e é o nome oficial de uma espécie de camomila, é uma 
emanação da criação pulsante que exala de tudo que é feminino. (...) A 
matricaria-útero representa um dos principais símbolos da prosperidade, 
nutrição, doação e recepção dos ciclos femininos na Terra e são as plantas e as 
mulheres que carregam o estado matricaria de ser. (MARGARIDA, 2010, p. 13-
17). 

 

 Raíssa compartilha uma visão semelhante à da historiadora, afirmando que as 

mulheres são fortemente marcadas por ciclos - como o ciclo menstrual, o ciclo gravídio-

puerperal ou a menopausa - e tudo isso faz com que elas se sintam convidadas a ter um olhar 

diferente sobre o próprio corpo. “Diferentemente dos homens que não sangram, não gestam, 

então eles não têm esse convite pra olhar e cuidar de seus corpos.”, afirmou. Essa ciclicidade 

do corpo da mulher – que não pode ser vista num corpo masculino - passa, então, a ser 

comparada com a ciclicidade da Natureza. 

“Eu acredito que o corpo da mulher tem uma relação muito forte com a própria 
Natureza, porque essa mulher percebe, na Natureza e seus ciclos naturais, uma 
semelhança muito grande com os próprios ciclos. E isso é passado, quando a 
gente trata ali da Antiguidade, pela própria oralidade de mulheres para 
mulheres. A gente percebe que existiam grupos de mulheres que se reuniam 
somente com mulheres pra compartilhar isso. Não que isso não existisse entre 
os homens também, mas o que a gente tem conhecimento hoje é que isso não 
acontecia muito com eles, isso acontecia especificamente com mulheres. Então 
eu acho que por isso as mulheres têm um contato mais íntimo com a natureza e, 
consequentemente, com a cosmetologia natural, né? Porque a cosmetologia 
natural nos obriga a olharmos para nosso corpo e cuidar amorosamente dos 
nossos ciclos. A mulher naturalmente é cíclica. Os ciclos, em nós mulheres, são 
muito mais presentes e evidentes. E eu estou falando da mulher que gesta, que 
menstrua, que entra na menopausa...” (Raíssa, Apotecários da Floresta). 

  

 Quando questionei Raíssa e as outras entrevistadas sobre uma diferença entre a 

cosmetologia natural com relação às mulheres e entre a cosmetologia natural com relação aos 

homens, as respostas foram consonantes no sentido de afirmarem uma diferença entre essas 

relações. A cosmetologia natural seria, nesse entender, mais próxima das mulheres, apesar das 

justificativas para tal afirmação nem sempre se assemelharem. Ainda segundo Raíssa, essa 

dessemelhança viria por dois principais motivos: 

“Primeiramente, a indústria de cosméticos sempre focou muito nas mulheres, 
tipo em propagandas e etc., então acaba que muitas delas se sentem atraídas por 
isso. Mas as mulheres também sempre tiveram uma relação maior com as 
plantas e com os princípios ativos naturais do que os homens. E se a gente olha 
ali pra antropologia a gente vai perceber essa relação. As mulheres eram as 
bruxas, as curandeiras, as raizeiras. Claro que existem raizeiros, mas é muito 
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mais frequente existirem mulheres relacionadas a isso. E também por conta da 
dificuldade de muitos homens exercerem um autocuidado. E aí menciono até 
campanhas do Ministério da Saúde feitas para que os homens se cuidem melhor, 
se lavem melhor, realmente parece não existir esse cuidado e preocupação com 
a própria saúde, com o próprio corpo. Então parece que a maioria das mulheres 
tem uma preocupação maior com isso.” (Raíssa, Apotecários da Floresta). 

 

 Já de acordo com Gabi, a relação das mulheres com a cosmetologia natural não é vista 

como algo “de essência”, apesar de acreditar que o exercício desse trabalho tenha se dado a 

partir de um “chamado” que, neste tempo, foi sentido principalmente pelas mulheres. Para ela, 

é notável que o número de mulheres que produzem, vendem e compram cosméticos naturais é 

maior quando comparado aos homens que ocupam esses espaços. Neste contexto, os homens 

mais velhos seriam muito mais presentes que os homens mais jovens. A associação da 

cosmetologia natural com as mulheres conforme Gabi, “parece reforçar estereótipos da 

mulher como naturalmente uma cuidadora e maternal, sabe? E eu acho que só existe uma 

tomada feminina maior desse trabalho agora, mas não acho que tem a ver com essência.”, 

afirmou. 

 Anna também percebe essa diferença de atuação entre homens e mulheres neste 

cenário de produção, venda e consumo de cosméticos naturais: 

“Com certeza são mais mulheres que procuram, sem mais. Eu vejo que as 
mulheres procuram muito mais esse resgate do que os homens, os 
homens têm pouca conexão com esse âmbito sagrado. E rola muito mais 
desconfiança por parte dos homens do que por parte das mulheres. Eles 
desconfiam do que é feito por você. Não sei se é porque somos mulheres, 
não sei se tem um “Q” de machismo ou se é realmente uma questão 
deles. Mas, assim, homem usa menos coisa normalmente, claro que têm 
exceções, mas na maioria das vezes a procura é bem menor e é 
principalmente também porque eles não buscam essa reconexão, porque 
o cosmético natural levou uma conotação muito da “bruxaria”. Inclusive, 
eu conheço muitos que me perguntam, "mas esse perfume afrodisíaco é 
pra homem ou pra mulher? Eu vou ficar com cheiro de mulher?". Bom, 
são muitas diferenças, principalmente porque homem tem não tem cólica, 
não menstrual, e muitos produtos são voltados pra TPM, pra cólica 
menstrual, então naturalmente eu acho que acontece esse afastamento, até 
na produção, você vê que quase não existem homens que produzem, a 
maioria dos cosméticos são produzidos por mulheres.” (Anna, Kali) 

 

 Thabatta também acredita que possa existir uma questão de machismo que 

influenciaria a relação mais próxima das mulheres com a cosmetologia natural: “parece existir 

um bloqueio por parte deles com os cuidados com o próprio corpo. Acredito que seja por 
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conta de um certo machismo”, relatou. Entretanto, para ela, as mulheres também 

conseguiriam acessar de forma mais fácil uma atmosfera de conexão com o feminino através 

dos cosméticos naturais: “essa conexão também tem muita relação com o fato de grande parte 

dos óleos essenciais serem mais femininos. Por exemplo, o óleo de Gerânio, o de Ylang-

ylang, de Sálvia Sclareia e muitos outros”. 

 Novamente faz-se necessário salientar a importância dos óleos essenciais, citados 

recorrentemente como fortes aliados terapêuticos das mulheres. Em dado momento do curso 

de Cosmetologia Natural, ao falar sobre as propriedades de alguns óleos essenciais, Ronan 

expôs que considerava incrível a relação que esses componentes tinham com as mulheres, 

declarando até mesmo que ambos “foram feitos um para o outro”. Raíssa completou sua fala 

e, mais uma vez, fez menção aos ciclos femininos: 

“Eu gosto muito de utilizar o óleo essencial de Gerânio para os ciclos femininos 
e o equilíbrio hormonal das mulheres. Na verdade, o óleo essencial de Gerânio 
equilibra tanto hormônios femininos quanto masculinos, mas como terapeuta eu 
consigo perceber que existe uma relação diferente com o uso desse óleo em nós 
mulheres. Ele parece despertar a relação do coração com o ventre, além de 
ajudar com a TPM e as cólicas, por exemplo.” (Raíssa, Apotecários da 
Floresta). 
 

 Em síntese, é possível perceber que a relação entre a cosmetologia natural e as 

mulheres é muito mais estreita que a relação entre a cosmetologia natural e os homens. De 

forma majoritária, são mulheres que produzem, vendem e buscam por essas composições. 

Porém, os motivos nesse processo se apresentam de formas diferentes nos discursos, apesar 

de se aproximarem em muitos pontos de vista. A alusão a um corpo que possui ciclos naturais 

mais próximos à Natureza parte do pressuposto que existem outros corpos que, de forma 

antagônica, se aproximem da cultura. Para Sherry Ortner (1979), esses seriam os corpos 

associados às figuras dos homens.  

 Neste trabalho, fica evidente o quão os corpos e as definições de gênero ainda podem 

estar relacionados a um binarismo cartesiano e fortemente influenciado por discursos que se 

amparam à uma matriz biológica. De um lado, um corpo que carrega características 

vinculadas à reprodução de vidas e a ciclos mais evidentes como a menstruação e a 

menopausa, por exemplo. De outro, um corpo que não possuiria tais ciclos e característica, o 

distanciando, muitas vezes, de um olhar para si, de um autocuidado. 

 A cosmetologia natural, tida como uma grande aliada no processo de autodescoberta e 

de autocuidado – para além de um âmbito exclusivamente físico – aparece como uma 
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ferramenta importantíssima de cura e empoderamento dos corpos das mulheres. Nesse 

sentido, a cosmetologia natural é relacionada a um corpus de saberes qualificados como 

ancestrais, que serão analisados a seguir.  

 

3.2. COSMETOLOGIA NATURAL E ANCESTRALIDADES 

 
 Algo que, desde o início, chamou minha atenção nas falas e publicações, nos cursos e 

colocações apresentadas durante a pesquisa de campo foram as diversas alusões a uma certa 

ancestralidade que estaria ligada fortemente à cosmetologia natural. Na verdade, essas 

menções a saberes e práticas ancestrais também faziam referência a uma ancestralidade 

feminina que, em certo ponto, conectava-se com a natureza, a cosmetologia e os saberes 

"antigos". Toda essa conjuntura moldou um cenário de entrelaçamentos entre identidades e 

ideias aos quais alguns termos como bruxaria, feitiçaria, ancestralidade e resgate eram 

constantemente aludidos. Mas qual seria, então, essa tão referenciada ancestralidade? E, por 

conseguinte, qual seria a conexão entre ancestralidade e os demais termos consignados? 

 Falar sobre tema pode ser algo extremamente complicado se levarmos em 

consideração que o que é classificado como ancestral depende de uma memória, individual ou 

coletiva, e de uma construção identitária que muitas vezes pode não ser compartilhada por 

pessoas de um mesmo contexto social. A ancestralidade é, em seu sentido mais estrito, algo 

relacionado a um tempo passado, mas não necessariamente um tempo distante ou intangível, 

pois algumas práticas e saberes podem se manter atuais ou, quem sabe, até mesmo serem 

resgatados. A cosmetologia natural aparentemente se encontra nesse meio. Em absolutamente 

todos os cursos que acompanhei, a palavra “ancestralidade” fora mencionada. E não apenas 

uma ou duas vezes, mas de forma tão usual que até mesmo nos momentos introdutórios dos 

cursos, ao falarem sobre os fundamentos da Cosmetologia Natural, a mesma era apresentada 

como, além de outras classificações, sendo “uma forma de resgate de saberes ancestrais”. A 

todo o momento falas, comentários, colocações e associações relacionadas a este tema eram 

feitas. Mas as alusões não eram a qualquer ancestralidade. A ancestralidade em questão era 

especialmente feminina e ligada à manipulação de ervas e plantas.  

Assim que Raíssa falou sobre os princípios da Cosmetologia Natural e seus processos 

de confecção, ela apontou para uma árvore de urucum que ficava imediatamente ao lado do 
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espaço em que foram realizadas as vivências práticas e teóricas do curso ministrado pela 

Apotecários da Floresta. “O processo de confecção dos cosméticos naturais também é uma 

forma de resgate de culturas que foram se perdendo. O próprio índio, por exemplo, que utiliza 

o urucum... Isso tudo é uma forma de conexão com a nossa história.”, salientou. Mais adiante, 

porém, foram mencionadas repetidas vezes que esses saberes ancestrais – que também 

incluiriam os saberes e a cultura indígena, em sentido genérico - estariam intimamente ligados 

com as mulheres, devido à ligação que as mesmas teriam com a natureza e, 

consequentemente, com as plantas. 

Essas mulheres - citadas como as raizeiras, curandeiras, bruxas e parteiras - foram 

exaltadas como detentoras de uma vasta sabedoria ancestral a respeito da manipulação de 

ervas e de plantas para o uso nos cuidados com a saúde de seres humanos. Raíssa, Anna e 

Gabi chegaram mesmo a citar que sofreram grandes influências dessas mulheres, 

principalmente as raizeiras, dentro de seus processos de inserção no universo da cosmetologia 

natural. Acrescentaram que mesmo estando informadas sobre homens também detentores 

desses conhecimentos – como raizeiros, xamãs e curandeiros – era majoritário o número de 

mulheres nessa posição. Para Raíssa, historicamente as mulheres teriam um contato mais 

íntimo com as plantas e suas propriedades medicinais (muito dessa relação já foi mencionada 

no capítulo anterior), e esse compartilhamento de práticas e saberes, segundo ela, foi 

transmitido pela oralidade através de encontros que as mulheres faziam para compartilhar 

essas experiências. 

Essa perspectiva também foi compartilhada por uma das alunas do curso ministrado 

pelo Apotecários da Floresta. Gabriella – estudante de Ciências Ambientais – expôs de forma 

entusiasmada seu ponto de vista a respeito da relação da cosmetologia natural artesanal com 

saberes ancestrais de mulheres: 

“Eu acho que tudo isso tem muita relação com o resgate de uma ancestralidade 
feminina. Mulheres juntas compartilhando saberes e práticas. Todos os produtos 
presentes, todas as ervas, toda as plantas... Eu acho que a cultura dos 
ensinamentos orais foi perdida, mas tá voltando. Como a dos ciganos e outros 
povos que faziam as coisas manualmente. E eu também acho importante 
reforçar essa ligação entre mulheres pra quebrar essa ordem patriarcal, 
fortalecer umas às outras, sabe?” (Gabriella, estudante universitária) 
 

Embora essas narrativas façam referência a uma ancestralidade aparentemente 

distante, curiosamente, as menções feitas por Anna, Raíssa e Gabi, durante as entrevistas a 
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respeito de suas relações com saberes ancestrais de mulheres, vieram de pessoas mais 

próximas. De forma uníssona, todas se reportaram às suas avós quando relataram suas 

experiências com a cosmetologia natural e esses saberes. 

 

3.2.1 AS AVÓS 

 
 Assim que Raíssa relatou sua primeira experiência com a cosmetologia natural, ela 

classificou as composições como sendo “aquelas receitinhas de vó”. Abacate com azeite no 

cabelo, pó de café para esfoliar a pele, mamão para hidratar o rosto. Essas e outras formas de 

autocuidado foram aludidas pelas mulheres entrevistadas como sendo alguns exemplos de 

saberes e práticas ensinadas por suas avós. Não apenas um saber mais prático, mas memórias 

olfativas e afetivas que fazem parte de suas histórias e que estão intimamente ligadas a 

mulheres mais velhas, matriarcas de suas famílias. 

 Segundo Anna, a primeira imagem que vem à sua cabeça quando falamos de saberes 

ancestrais e de cosmetologia natural é a imagem de sua avó. Uma imagem olfativa capaz de 

fazer da lavanda e de sua avó uma só existência. “Lavanda é a minha vó”, comunicou. Suas 

palavras também fizeram menção a uma ancestralidade que não seria longínqua, “é uma 

ancestralidade próxima, que estava ali outro dia e às vezes ainda está”. Gabi, assim como 

Anna, tem na avó sua principal referência como ancestralidade. Entretanto, ela também insere 

nesse registro outras mulheres mais velhas. Mulheres estas que, segundo ela, não possuem 

muito a chance de exteriorizar seus saberes, por conta da ocupação exacerbada com cuidados 

referentes ao lar. 

“O resgate que eu procuro fazer são com mulheres que ainda estão vivas e 
lembram do que as mães delas ensinavam para elas, entende? Umas pessoas que 
estão na faixa dos 60, 70 anos e que nasceram nisso e que utilizam disso desde 
novas. Porque é ancestral, mas não é uma geração que já foi, ela ainda existe. É 
uma sabedoria muito valiosa que tá com risco de se perder, então eu acho que é 
uma volta da Ancestralidade, nesse sentido de não deixar ir embora.” (Gabi, 
Afrogaia) 

 

 Ainda segundo Gabi, algumas de suas maiores trocas e compartilhamentos de saberes 

vieram de suas avós que, de acordo com ela, “trabalhavam muito com a medicina das plantas 

de um jeito meio inconsciente”. Em muitos discursos essa relação com as plantas, o uso de 

frutas, legumes e outros tipos de alimentos classificados como “mais naturais”, são vistos 



49 
 

como ensinamentos e estilos de vida que precisam não apenas serem resgatados, mas também 

passados adiante.  

“Sinto que fazer meus próprios cosméticos é também uma forma de eu estar 
sempre conectada com as minhas ancestrais, com a minha avó que sempre fez 
sabão, sempre fez uma ou outra coisa bem caseira. Mas isso tudo é uma forma 
de resgatar isso em mim, de manter vivo isso em mim também, e hoje eu 
consigo cuidar principalmente da minha filha com os cosméticos naturais. Ela 
nunca usou nenhuma pomada sintética, nada sintético, até mesmo quando nela 
adoece a gente só usa coisas naturais e é muito incrível isso!” (Raíssa, 
Apotecários da Floresta). 

 

3.3 “UM PÉ NA CIÊNCIA E OUTRO NA BRUXARIA”: MULHERES, BRUXAS E 

COSMETOLOGIA NATURAL 
 

No tocante à ancestralidade, mulheres e cosmetologia natural, muitas classificações e 

associações surgiram. Avós, raizeiras, parteiras e curandeiras foram classificadas como as 

grandes detentoras de um saber ancestral relacionado ao trabalho com ervas, plantas e cura. 

Entretanto, nenhuma outra categoria referente à conexão entre esses saberes ancestrais de 

mulheres e a cosmetologia natural foi tão mencionada e abordada quanto as bruxas. 

As alusões à bruxaria incluíam imagens de pequenos caldeirões e bruxinhas voadoras, 

gatos pretos circulando por entre nossas pernas, uso de Sangue de Dragão12 nas composições 

e momentos de epifania durante os feitiços “Com esse curso eu estou tendo a confirmação de 

que eu sou verdadeiramente uma Bruxa. Eu sempre achei isso, mas agora eu tenho certeza”, 

comentou Maju ao criar seu primeiro cosmético natural durante a aula prática do curso 

ministrado pelo Apotecários da Floresta. Raíssa afirmou que a casa de Duda – onde fora 

realizado o curso – era “uma casinha de Bruxa”. E por um momento acreditei que a escolha 

do ambiente – por conta da decoração, das plantas medicinais, dos gatos e vassouras e de todo 

aquele cenário que fazia parte de uma materialização de um imaginário construído em torno 

das bruxas – não foi por acaso. 

Na verdade, não foi mesmo. Raíssa mencionou que aquele espaço condizia com tudo o 

que representava aquele curso. Para ela, a cosmetologia natural artesanal era um tipo de 

“bruxaria natural” e todo o processo criativo que envolvia os cosméticos naturais era uma 

 

12  Sangue  de Dragão  é  uma  resina  vermelha  retirada  do  tronco  de  uma  planta  arborescente  denominada 
Dragoeiro.  
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forma de magia, bruxaria e feitiçaria. Quando alguém, além de Raíssa, manifestou essa 

primeira associação – entre o fazer de cosméticos naturais e a bruxaria - durante as aulas mais 

práticas, Ronan chegou a comentar que em alguns filmes, quando as bruxas e feiticeiras 

utilizavam seus caldeirões para fazer feitiços e gritavam frases do tipo “Sangue de dragão! 

Asa de morcego13! Unha de gato14!”, na verdade, elas faziam referências a nomes de plantas e 

não literalmente a partes de animais. 

E por falar em animais, é preciso dizer que também tiveram participação nessas 

referências. Quando os gatos Salém e Amora subiam na mesa onde estavam os materiais de 

preparo dos cosméticos, eram alvos de comentários do tipo “Dizem que bruxaria boa é aquela 

que tem animal por perto”. O próprio nome de Salém, aliás, é uma referência ao gato preto 

que acompanhava a jovem bruxa Sabrina na série estadunidense “Sabrina, the Teenage 

Witch” (ABC Television, 1996-2003).  

Em muitos momentos Bruxaria, magia e feitiçaria foram colocados dentro de uma 

mesma caixa pelas pessoas inseridas no universo da cosmetologia natural. A intuição na hora 

de preparar os cosméticos naturais, a conexão com as matérias-primas - em especial as ervas e 

as plantas medicinais - e as intenções depositadas em cada produto, fazem parte do processo 

de confecção dos cosméticos que, em muitos momentos, foram mencionados como sendo 

feitiços, magias e, especialmente, bruxarias. Porém, é necessário salientar que apesar desse 

lado mais anímico expresso durante o processo criativo dos cosméticos naturais, existem 

também frequentes alusões a artigos e pesquisas científicas que comprovam os benefícios das 

matérias-primas – principalmente os óleos essenciais – para a saúde do corpo humano. 

Segundo Ronan, a cosmetologia natural teria “um pé na Ciência e outro na Bruxaria”. 

A relação entre ciência e bruxaria aparece em alguns outros contextos, às vezes de 

forma dicotômica, às vezes de forma complementar. Para entender um pouco mais sobre essas 

noções e associações que envolviam tanto as bruxas quanto a cosmetologia natural, resolvi 

fazer dessa uma questão a ser desenvolvida pelas entrevistadas. De acordo com Thabatta, essa 

seria uma questão curiosa, pois desde criança ela se identifica com a figura da bruxa. 

Acrescentou, inclusive, que seu nome era inspirado em uma.  

 

13Asa de morcego (ou flor‐morcego) é uma planta tropical conhecida por suas flores exóticas e ornamentais. 
14A unha‐de‐gato é uma planta considerada medicinal e que é nativa da região amazônica. 
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“Meu apelido sempre foi Bruxinha, desde criança, e eu sempre gostei desse lado 
meio místico. Eu acredito que bruxas são aquelas que mexem com as energias 
das plantas, fazem seus próprios cosméticos, porque é como se você estivesse 
fazendo seus próprios feitiços. A gente fala brincando de feitiço, mas eu 
acredito que tudo que a gente faz e manipula, a gente coloca nossas intenções, 
tanto boas quanto ruins. Mas esse lado de você trabalhar com as plantas, com 
uma energia mais ancestral, de você trabalhar o Sagrado Feminino dentro de 
você, porque você vê que existe uma linhagem de mulheres que vieram antes de 
você, é incrível. Antigamente, a gente dependia somente das plantas pra gente 
se curar e com a indústria farmacêutica as pessoas pararam de cuidar de si 
mesmas, verdadeiramente. As cidades estão crescendo, as pessoas querem mais 
praticidade, comem qualquer besteira, colocam coisas no corpo que não sabem 
de onde vêm... Então você resgatar essa ancestralidade, voltar às práticas 
antigas, usar as plantas como remédio ao invés de coisas sintéticas, faz com que 
você reveja alguns conceitos e tenha mais consciência do que coloca no seu 
corpo.” (Thabatta, Coletivo Sekhmet). 
  

Raíssa compartilha de uma perspectiva análoga à de Thabatta e disse de maneira 

enfática que se considera uma bruxa. Quando perguntei qual a referência que ela teria a 

respeito de bruxas, sua resposta foi a seguinte: 

“Quando a gente olha pra história, as bruxas eram justamente mulheres 
que conheciam o próprio corpo, sabiam cuidar de si mesmas e conheciam 
as plantas, e isso é era uma coisa que ameaçava o saber que estava ali 
tentando se institucionalizar, principalmente o saber médico. Então essas 
mulheres precisavam ser mal vistas. É claro que existiam outros fatores 
pra essas mulheres serem chamadas de bruxas - principalmente na Idade 
Média – porque essas elas tinham sua sexualidade bem definida e isso era 
ameaçador pra Igreja, pro saber científico, e esse saber precisava ser 
rompido justamente ridicularizando essas mulheres. Então essa figura da 
bruxa malvada começou a existir, mas nem sempre existiu. Quando a 
gente lê Jung a gente entende como que um arquétipo vai sendo 
construído, e é bem isso. Então quando a gente traz a figura da bruxa, 
hoje e dia, pra retomar os saberes dessas mulheres lá de trás, que 
conheciam os próprios corpos, conheciam os princípios ativos que elas 
encontravam na Natureza e sabiam transformar aquilo no próprio 
remédio, em substâncias para o autocuidado. Então é isso, é dessa bruxa 
que estamos falando.” (Raíssa, Apotecários da Floresta) 

 

Os relatos de Thabatta e de Raíssa assemelham-se ao panorama trazido pela 

historiadora Silvia Federici (2017) quando a mesma fala sobre quem seriam as bruxas da 

Europa no século XV. Em seu livro “Calibã e a Bruxa”, a autora nos apresenta narrativas 

sobre mulheres que eram acusadas de bruxaria e as perseguições que elas sofriam, 

principalmente por conta do advento do sistema capitalista. Na verdade, para a autora, a caça 

às bruxas teria sido um fator essencial para a transição do feudalismo para o capitalismo. De 
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acordo com Federici, historicamente, eram consideradas bruxas as mulheres que exerciam os 

papéis de parteiras, médicas, adivinhas, perfumistas, curandeiras e até mesmo mestras na 

fabricação de cosméticos. As mesmas eram conhecidas por seus remédios terapêuticos, por 

fazerem uso de óleos e pós naturais e por produzirem artefatos aptos a curar. (FEDERICI, 

2017) Segundo a autora,  

Com a perseguição à curandeira popular, as mulheres foram expropriadas de um 
patrimônio de saber empírico, relativo a ervas e remédios curativos, que haviam 
acumulado e transmitido de geração a geração – uma perda que abriu o caminho 
para uma nova forma de cercamento: o surgimento da medicina profissional, 
que, apesar de suas pretensões curativas, erigiu uma muralha de conhecimento 
científico indisputável, inacessível e estranho para as “classes baixas”. 
(Ehrenreich e English, 1973;Starhawk, 1997, apud FEDERICI, 2017, p.364) 
 

Federici, posteriormente, questiona-se se o surgimento do método científico moderno 

poderia ser considerado um fator fundamental para o desenvolvimento da caça às bruxas. Para 

isso, ela recorre à visão sustentada pela também historiadora Carolyn Merchant, em sua obra 

“The Death of Nature” (1980):  

Merchant considera que a raiz da perseguição às bruxas encontra-se na mudança 
de paradigma provocada pela revolução científica e, em particular, no 
surgimento da filosofia mecanicista cartesiana. Segundo a autora, esta mudança 
substituiu uma visão orgânica do mundo – que via na natureza, nas mulheres e 
na terra as mães protetoras – por outra que as degradava à categoria de 
“recursos permanentes”, retirando qualquer restrição ética à sua exploração 
(Merchant, 1980, p. 127 e segs.). A mulher-enquanto-bruxa, sustenta Merchant, 
foi perseguida como a encarnação do “lado selvagem” da natureza, de tudo 
aquilo que na natureza parecia desordenado, incontrolável e, portanto, 
antagônico ao projeto assumido pela nova ciência. (FEDERICI, 2017, p. 366) 
 

Apesar de, no decorrer de sua obra, Federici divergir um pouco da visão de Merchant, 

a autora considera a importância que o racionalismo e o mecanicismo tiveram na perseguição 

às bruxas e na exploração da natureza. Não obstante, reitera que a aspiração ao domínio 

tecnológico da natureza e a apropriação do poder criativo das mulheres foram capazes de 

acomodar diferentes estruturas cosmológicas (FEDERICI, 2017, p. 367). Nesse sentido, 

também é necessário salientar que nem todas as entrevistadas se reconhecem como bruxas. 

Para Anna, por exemplo, existe uma diferença entre bruxas e feiticeiras e, dentro de seu ponto 

de vista, ela se aproximaria mais da feiticeira, mesmo que as outras pessoas as considerem 

como bruxa. 

“Eu não me considero bruxa, mas os outros me consideram. Eu me considero 
feiticeira, é diferente. Bruxa seriam as curiosas, aquelas que transpassaram toda 
a dualidade do mundo, como se tivessem transcendido tudo, até o próprio corpo 
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delas. Já a feiticeira é aquela que usa o que ela tem, a bruxa ela deixa pra lá 
todas essas materialidades do mundo e abdica disso, eu estou mais pra feiticeira. 
A feiticeira é aquela que manipula os meios pra obter os fins, então eu faço 
coisas pra atrair coisas, faço um produto pra banir o mal de alguém, tipo a 
depressão, por exemplo. Isso é uma feitiçaria, eu acho. Não sei se a bruxaria 
estaria preocupada com isso, talvez a bruxaria da Wicca e eu não sou da Wicca. 
Mas existem tantas bruxas e tantos tipos de bruxaria que talvez eu seja bruxa 
por um ponto de vista, mas não por outro. Então eu sempre falo que sou 
feiticeira, pois eu me vejo assim. Os outros me enxergam bruxa e eu deixo me 
chamarem (risos).” (Anna, Kali). 
 

 Os cosméticos naturais, nessa conjuntura, aparecem como sendo feitiços capazes de 

banir o mal do corpo de uma pessoa. Este mal está associado a vários tipos de doenças e 

enfermidades que perpassam o corpo físico. Como mencionado no capítulo anterior, os 

cosméticos naturais possuem suas composições fortemente voltadas para o lado terapêutico e 

curativo e essas características são relacionadas, em muitos discursos, a bruxarias, feitiçarias e 

magias. Entretanto, mesmo que esses aspectos – terapêutico e curativo - dos cosméticos 

naturais sejam vistos de forma semelhante por todas as entrevistadas, Gabi, como Anna, não 

se considera uma bruxa. Porém, sua justificativa baseia-se na dimensão racial: 

“Eu não me considero, principalmente porque eu acho que esse termo, 
historicamente, está muito associado a uma ancestralidade europeia, e não é ali 
que eu me reconheço. Acho que pode haver sim uma ancestralidade europeia 
que seja bruxa e que tenha essas sabedorias, acho que todas essas coisas 
coexistem, só não é onde eu me enxergo mesmo. Eu me preocupo mais em 
trabalhar com cura através dos cosméticos, mas não necessariamente associado 
a esse termo.” (Gabi, Afrogaia) 
 

  O relato de Gabi nos remete a um ponto de extrema relevância, que diz respeito à  

questão racial e a cosmetologia natural. Muitas mulheres que têm contato com a cosmetologia 

natural se identificam como bruxas, mas, como vimos, isso não é uniforme. A ancestralidade 

que faz referência a mulheres que existiam em um tempo mais antigo e que eram classificadas 

como bruxas e feiticeiras ainda é muito vinculada a um contexto branco e europeu e, apesar 

da concepção do que é ou não uma bruxa parecer  As falas de Gabi e de Anna ressaltam tal 

característica mutável, existem pontos de referências sócio-históricos que precisam ser 

levados em consideração.  

Bruxas ou não, a relação estabelecida entre mulheres, natureza e o feitio de cosméticos 

naturais aparece muitas vezes relacionada a uma forma anímica e que, por múltiplos motivos, 

foi se perdendo com o passar do tempo. De forma unânime, essas mesmas mulheres 
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consideram que a cosmetologia natural – vista como apenas uma entre diversas outras formas 

de autocuidado – seria também uma espécie de resistência e empoderamento. Nesse contexto, 

algumas ideologias e visões de mundo se mostram importantíssimas para entendermos um 

pouco mais sobre esta conjuntura.  
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4. RUMO ÀS CONSIDERAÇÕES FINAIS: BREVES REFLEXÕES SOBRE 

QUESTÃO RACIAL, FEMINISMOS E RESISTÊNCIA NA RELAÇÃO ENTRE 

MULHERES E COSMETOLOGIA NATURAL 
 

 A trajetória até aqui nos mostrou um cenário extremamente diverso no que diz respeito 

ao mundo da cosmetologia natural. Desde a concepção do que é um cosmético natural até 

uma perspectiva de resgate de saberes ancestrais é costurada e interligada formando uma 

enorme colcha de retalhos. Cada pedaço de tecido, com suas peculiaridades e importância, 

nos aproxima de um novo “quase movimento” que tem em seu cerne palavras-chave como 

autonomia, protagonismo, resistência e empoderamento.  

 É nesse contexto que algumas ideologias políticas e visões de mundo aparecem de 

forma primordial nos diversos discursos que envolvem as mulheres inseridas no universo da 

cosmetologia natural. Algumas dessas ideologias, inclusive, são apontadas como sendo 

grandes responsáveis pelo interesse dessas mulheres em fazer, vender e comprar cosméticos 

naturais. Partindo do pressuposto de que o pessoal também é político, a cosmetologia natural 

é vista, para essas mulheres, como uma ferramenta não apenas de autocuidado, mas também 

de mudança social. “Nós queremos mudar o mundo, mudando, primeiramente, a relação com 

nosso próprio corpo”, afirmou Raíssa. 

 

4.1 QUESTÃO RACIAL E COSMETOLOGIA NATURAL 
  

 Como já mencionado, a maior parte das mulheres que tive contato durante esta 

pesquisa – das participantes dos cursos às produtoras e vendedoras de cosméticos naturais - 

são mulheres brancas de classe média. Nitidamente, a forma como as mesmas falavam sobre o 

lado mais vinculado à estética da cosmetologia natural se mostrou um tanto quanto diferente 

daquele elaborado pelas mulheres negras.  

 Quando Gabi falou sobre a importância da cosmetologia natural em sua vida, ela deu 

ênfase à dificuldade que tinha em achar produtos que fossem compatíveis com seus cabelos 

cacheados e outras especificidades que, segundo ela, a indústria de cosméticos apenas se 

atentou recentemente. 
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“Eu acho que faz muita diferença pra mim, que tenho o cabelo cacheado, 
conseguir produzir coisas que fazem bem pro meu cabelo, porque cosméticos 
dedicados a cabelos cacheados é uma coisa muito recente, e sempre foi muito 
difícil encontrar produtos que fossem compatíveis comigo, sabe? E eu só 
comecei a usar produtos que fossem compatíveis mesmo, quando eu comecei a 
fazer. E eu acho que essa questão é muito diferente da maior parte das mulheres 
que trabalham com isso, porque é uma área de produção muito branca - e não 
que seja pertencente a elas - mas que está sendo tomado pelas pessoas brancas 
agora, porque eu acho que o cuidado natural ele é muito popular já, ele sempre 
foi. E agora, através das pessoas brancas, esses saberes estão nos mercados.” 
(Gabi, Afrogaia) 
 

 Essa dimensão também foi abordada por (outra) Gabriela – única participante negra 

de todos os cursos – que manifestou sua insatisfação quando mencionou a complicação em 

achar cosméticos para pessoas de pele negra, principalmente maquiagens. Em contrapartida, 

seu interesse pela cosmetologia natural surgiu, entre outros motivos, pela possibilidade em 

criar produtos personalizados: “eu acho interessante o fato de podermos criar produtos 

personalizados e que estejam de acordo com a nossa pele. A população negra, por exemplo, é 

quem mais sofre para achar cosméticos para seu tom de pele.”, afirmou.  

Barbosa e Cruz (2018), em seu texto “Empoderamento de mulheres negras a partir da 

cosmética natural”, falam sobre a relação entre o uso de cosméticos naturais e o 

empoderamento da mulher negra através da valorização de sua estética e beleza – em 

contraposição aos padrões que por vezes excluem, desumanizam e invisibilizam estas 

mulheres. De acordo com as autoras, para além das dificuldades em encontrar produtos 

compatíveis com as suas peles e cabelos, a própria transição do uso de produtos químicos para 

os naturais é também uma tarefa complicada para, principalmente, as mulheres negras, tendo 

em vista os impasses que elas possuem no vislumbre de seus cabelos naturais – tanto por uma 

imposição do mercado de trabalho quanto por constrangimentos cotidianos. Segundo elas, 

estes mesmos produtos químicos e industriais não as agridem apenas fisicamente, mas afetam 

também simbolicamente a identidade destas mulheres (BARBOSA & CRUZ, 2018). 

Nesse sentido, a cosmetologia natural torna-se uma ferramenta que também pode ser 

pensada – e usada - para as peculiaridades das peles e cabelos negros, reforçando a identidade, 

a auto-estima e o empoderamento dessas mulheres que, para Barbosa e Cruz, são portadoras 

não apenas de saberes, mas também de uma “beleza ancestral”. Ademais, o uso de cosméticos 

naturais possibilita a essas mulheres a visualização de novos caminhos que, para além do 

processo identitário, permite, igualmente uma conscientização sobre o uso excessivo de 
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produtos químicos que agridem não apenas seus corpos, mas também o meio ambiente 

(BARBOSA e CRUZ, 2018). 

Em suma, as autoras reiteram a necessidade de ressignificar e resgatar as práticas e 

conhecimentos tradicionais de mulheres negras vinculados ao uso de cosméticos naturais. 

Para elas, os saberes que essas mulheres trazem consigo foram cooptados, ao longo do tempo, 

pela hegemonia branca e capitalista que os mercantilizou em busca de enriquecimento. 

Perspectiva essa que se assemelha à de Gabi, quando a mesma alega que as práticas 

vinculadas aos cuidados naturais fazem parte de uma cultura popular que chegou aos 

mercados por conta de uma tomada de pessoas brancas nas áreas de produção desses setores.  

Não obstante, como percebido, dentro da relação entre mulheres e cosmetologia 

natural existem diversas intersecções que passam, também, por questões raciais. Este 

microcosmo, assim como tantos outros, abarca uma série de subjetividades que moldam - e 

mudam – não apenas a relação com os próprios corpos, mas também com a coletividade e 

seus respectivos contextos sociais. Existem diversos tipos de relações e concepções dentro do 

mundo dos cosméticos naturais. Similarmente, existem diversos tipos de saberes considerados 

ancestrais, de resgates e de empoderamentos. E, por conseguinte, existem diversas identidades 

e corpos de mulheres. Dessa forma, falar sobre feminismo, aqui, se mostrou fundamental. 

 

4.2 FEMINISMOS E COSMETOLOGIA NATURAL 
 

“A nossa ideologia está presente em tudo, não tem como eu não associá-la ao trabalho que 

realizo com a cosmetologia natural”  

Anna, Kali 

Durante este fazer etnográfico, ouvi muitas falas e discursos que faziam menção ao 

feminismo. Na verdade, não à corrente teórica em si, mas pautas insignes que fazem parte 

desse movimento que, ressalto, é extremamente heterogêneo. Expressões como 

“empoderamento de mulheres”, “quebra da ordem patriarcal”, “sororidade”, “poder 

feminino”, entre outros, eram frequentes. Ouso dizer que a maior parte das mulheres que 

estavam presentes nos cursos se consideram feministas. Mas tendo em vista que o feminismo 

é uma corrente múltipla e interseccional e suas vertentes pressupõem uma identificação que 
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perpassa estereótipos, o que posso afirmar é que pelo menos todas as mulheres que entrevistei 

são, assim como alegaram, feministas.  

Para além dessa identificação, as entrevistadas também declararam visualizar uma 

íntima relação entre feminismo e as práticas de autocuidado. Essa conexão viria, 

principalmente, por fatores relacionados ao autoconhecimento e percepções do que é ser 

mulher dentro de uma sociedade patriarcal e capitalista. Nesse sentido, a cosmetologia natural 

apareceu como uma das muitas formas de ruptura com esses sistemas que, segundo elas, além 

de banir a mulher de muitos espaços, também as colocaram em “caixinhas”, enquadramentos 

limitantes de suas criatividades e corporalidades. Segundo Raíssa, 

“o Feminismo entra como um grande braço disso e um grande sustentador 
desses movimentos e práticas de autocuidado feminino, trazendo justamente 
essa insatisfação da padronização da mulher, do que a mulher tem que ser, do 
que a mulher não tem que ser na sociedade. E isso tem uma relação muito 
grande com o uso dos cosméticos, com o próprio autocuidado, e trazer essa 
noção de liberdade de que não precisamos estar dentro desse padrão, que a 
gente realmente pode ser muito mais do que isso. Ou seja, a Cosmetologia 
Natural e as outras práticas naturais de autocuidado têm relação direta com o 
feminismo, porque inspiram autonomia, são resistência, nos obrigam a olhar 
para o corpo e naturalmente passamos a aceitá-lo da forma como ele se 
expressa, porque também vem romper com as rotinas de beleza absurdas e o 
consumo exagerado de cosméticos que a indústria impõe principalmente a nós, 
mulheres. Então, para mim, o Feminismo me deu força, me empoderou antes de 
eu conseguir me empoderar de outras formas.” (Raíssa, Apotecários da 
Floresta). 

 

Para Thabatta, o feminismo, nesse sentido, se mostra importante não apenas para as 

mulheres, mas também com relação à construção da masculinidade do homem que, muitas 

vezes, se sente constrangido ou julgado por buscar a cosmetologia natural ou ser o próprio 

produtor e vendedor desses cosméticos. Conforme Thabatta, "com o Feminismo isso tem 

mudado. Hoje vejo muito mais homens querendo comprar nossos cosméticos ou até mesmo 

fazendo e vendendo os seus próprios produtos”. Entretanto, para além dessas colocações, é 

preciso salientar que, como aludido anteriormente, o feminismo – assim como outras 

correntes políticas e ideológicas – é deveras múltiplo, fazendo com que, neste contexto, a 

vertente mais citada fosse o ecofeminismo.  

De acordo com Elizabeth Peredo Beltrán, psicóloga social e ativista, em seu texto 

sobre Ecofeminismos no livro “Alternativas Sistêmicas”,  
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o ecofeminismo é uma teoria crítica, uma filosofia e uma interpretação do 
mundo para sua transformação. Coloca em uma só perspectiva duas correntes, 
da teoria e da prática política, emergentes da modernidade da ecologia e do 
feminismo, e procura explicar e transformar o sistema de dominação e violência 
atual com foco na crítica do patriarcado e da superexploração da natureza, 
entendidas como parte de um mesmo fenômeno. (BÉLTRAN, 2019, p. 113) 

 

Aliada à corrente feminista, as pautas ambientais se mostraram igualmente relevantes 

no que diz respeito a um sistema de exploração e de opressão que, como mencionado, violenta 

não apenas corpos de mulheres, mas também levam a natureza aos limites da desapropriação. 

Atentando-se ao fato de que existem ecofeminismos, é necessário frisar que, apesar de não ter 

havido classificações sobre essas vertentes por parte das entrevistadas, segundo Beltrán – 

citando a antropóloga espanhola Yayo Herrero – o desenvolvimento do ecofeminismo 

prefigura duas grandes tendências:  

por um lado, a corrente essencialista, que associa a mulher com a natureza e, 
portanto, conclui que a defesa da natureza é inerente à identidade de gênero. 
Sua base está no feminismo da alemã Petra Kelly, que avalia que as mulheres 
têm uma capacidade inata de interpelar o sistema por sua capacidade de dar à 
luz.* Por outro lado, o grupo construtivista insiste que a “relação mulheres 
natureza se sustenta na construção social que passa pela atribuição de papéis 
que dão origem à divisão sexual do trabalho, à distribuição do poder e à 
propriedade nas sociedades patriarcais” (Herrero, 2013, apud BELTRÁN, 
2019, p.113)  

 

Para além destas definições, dentro deste cenário de intersecção entre ecologia e 

feminismo(s), a cosmetologia natural é explanada tanto como uma forte ferramenta de 

empoderamento de corpos femininos e protagonismo de mulheres quanto uma alternativa aos 

cosméticos sintéticos e industriais que agridem não apenas o corpo humano, mas também o 

meio ambiente. Dessa forma, é possível enxergar a interseccionalidade que perpassa a 

cosmetologia natural, levando em consideração as diversas pautas ideológicas e identitárias 

que constroem e moldam visões de mundo. Falar sobre raça, gênero e capitalismo, entre 

outros pontos, e associar os mesmos a este recorte, servirá, principalmente, para entendermos 

o porquê da cosmetologia natural ser caracterizada como uma forma de resistência. Como 

mencionado por Anna, faz-se impossível dissociar as ideologias dessas mulheres com seus 

trabalhos e interações com os cosméticos naturais.  
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4.3 RESISTÊNCIA E COSMETOLOGIA NATURAL  

 Não por acaso, resolvi deixar este tema como o último a ser tratado dentro das linhas 

deste trabalho. Se existir uma intersecção entre os pontos que envolvem o universo da 

cosmetologia natural, esse ponto é a resistência. Das formas e percepções sensoriais às 

ideologias políticas, do conceito de natural às noções de ancestralidade, do fazer artesanal à 

relação entre mulher e natureza uma certa postura de resistência era recorrentemente 

enfatizada. Mas de que tipo de resistência estamos falando? Dentro dos diversos discursos que 

tive contato, a cosmetologia natural artesanal fora apresentada como uma forma de resistência 

a um sistema capitalista, branco, elitizado e patriarcal que, através de ações exploratórias, 

prejudicaria corpos humanos e não humanos.  

 Como vimos, dentro da cosmetologia natural, as substâncias utilizadas como matérias-

primas são apresentadas como uma resposta às substâncias sintéticas presentes nos cosméticos 

convencionais. Estas, por sua vez, possuiriam componentes químicos capazes de gerar uma 

toxicidade crônica no organismo humano e, assim, desenvolver uma série de doenças à longo 

prazo. Em contrapartida, os insumos utilizados para produzir os cosméticos naturais são 

considerados mais puros e mais próximos à natureza e capazes de agirem de formas 

terapêuticas e curativas no corpo humano. 

 O fazer artesanal destes produtos – também responsável pelas finalidades terapêuticas 

de cada composição – entra nesse contexto como uma forma de resposta (e resistência) ao 

modo de produção massificado da indústria farmacêutica. Por um lado, temos no trabalho 

manual e artesanal uma forma de confecção caracterizada como afetiva e capaz de gerar 

produtos personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente. Por outro lado, temos a 

impessoalidade e a mecanização do sistema de produção industrial que, além de não possuir o 

afeto que o trabalho artesanal possui, também geraria uma espécie de alienação em seus 

consumidores na medida em que os mesmos desconheceriam as substâncias utilizadas nesses 

produtos e o percurso daquele cosmético até chegar em suas mãos. Com relação a isso, Anna 

relatou seu contato com o anarquismo e a mudança de sua visão de mundo a respeito do 

sistema capitalista, branco e patriarcal e do uso de cosméticos: 

“Eu comecei a olhar as ideias anarquistas e a observar que eu estava sendo 
manipulada pelo sistema (capitalista, né?), de não saber o que estava utilizando 
no meu corpo. Então eu acho que a cosmetologia natural é principalmente uma 
resistência ao sistema. Se eu pego dez pessoas que compram coisas nossas, são 
dez pessoas que estão comprando coisas a menos do capitalismo massificado, 
da farmácia. Para mim, é esse tipo de resistência. Até porque, pelos meus 
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marcadores sociais, eu não sou uma pessoa que precisa lutar para resistir. Mas 
vejo muitas amigas minhas que fazem e se colocam enquanto mulheres negras 
que estão produzindo coisas e, enfim. Acho que de qualquer forma você ter uma 
mulher numa cadeia produtiva já é uma forma de resistência e é aí que eu me 
enquadro.” (Anna, Kali). 
 

 Já para Raíssa, o fato da cosmetologia natural artesanal ser considerada uma forma de 

resistência perpassa o protagonismo das mulheres em uma sociedade patriarcal. Para ela, o 

resgate de saberes ancestrais também é fundamental nessa conjuntura, por ser uma forma de 

recuperar um estilo de vida mais saudável e sustentável e que, principalmente após a 

Revolução Industrial, foi se perdendo. Ela reitera o fato das mulheres serem as mais 

prejudicadas por esse sistema. Além disso, acrescenta a exploração dos trabalhadores que 

estão inseridos neste cenário: 

“o ser humano sempre fez as próprias coisas (comida, cosméticos, maquiagens, etc.), 
mas com a Revolução Industrial veio a produção em massa e o uso de substâncias 
sintéticas. Nós, mulheres, somos as mais afetadas com tudo isso. Primeiro, porque 
somos alvos da indústria e segundo, porque essas substâncias tóxicas acabam 
mexendo com nossos hormônios e com a regulação dos mesmos. E com a 
cosmetologia natural, principalmente a artesanal, você entende que não depende de 
uma indústria, você pode fazer muita coisa, só precisa conhecer aquelas substâncias 
para fazer o seu próprio medicamento, o seu próprio cosmético, os seus próprios itens 
de autocuidado, sem precisar dessa indústria que muitas vezes explora outras pessoas. 
Quando a gente olha, por exemplo, a indústria chinesa, existe uma exploração do 
trabalho, pessoas que são absurdamente mal pagas, quase um trabalho escravo. Então 
eu acredito que a cosmetologia natural artesanal é uma forma de resistir a todo esse 
sistema.” (Raíssa, Apotecários da Floresta). 
 

 Como vimos nos diversos relatos que aparecem neste trabalho, dentro do sistema 

capitalista, a indústria farmacêutica aparece como a grande vilã. Não apenas com relação à 

produção de substâncias sintéticas, mas também como apropriadora de saberes classificados 

como populares e tradicionais e que muitas vezes são associados às raizeiras, curandeiras, 

bruxas e afins. Além de se apropriar desses saberes, a indústria farmacêutica também seria 

responsável por elitizá-los, dificultando o acesso de determinadas pessoas, principalmente 

mulheres negras e periféricas, a esses produtos (BARBOSA e CRUZ, 2018). De acordo com 

Gabi, 

“a cosmetologia natural é considerada uma forma de resistência em resposta à 
opressão que é a construção do discurso da indústria farmacêutica e cosmetológica, 
que é muito “tenho a solução para todos os seus problemas e todas as necessidades da 
sua pele”. Eu acho que as ervas e a medicina natural, antes de tudo, são uma forma de 
resistência popular, porque grande parte da cosmetologia que a gente tem contato é 
restrita a um público e elitizada. Eu procuro fazer uma contrapartida muito justa entre 
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o valor do insumo que eu estou utilizando e o valor que eu preciso para me manter. 
Muitas vezes fazer um produto e variar em tamanho, adaptar ele para que esse preço 
possa ser acessível pra quem mora perto de mim e também têm essa preocupação. E 
essas pessoas não são poucas.” (Gabi, Afrogaia). 
 

Assim, falar sobre resistência é falar sobre algo que está sendo ameaçado de alguma 

forma. Este “algo” pode vir em formato de saberes, práticas, visões de mundo e ideologias 

que muitas vezes aparecem como contextos a serem reavivados. É nesse sentido que algumas 

ferramentas aparecem como sendo fortes aliadas de algumas pessoas que buscam resgatar ou 

manter determinados estilos de vida mais vinculados ao “natural”. Os cosméticos naturais 

artesanais se apresentam, então, como uma dessas ferramentas usadas por pessoas, 

principalmente mulheres, que fazem dessa prática de autocuidado, além de tudo, uma luta 

emancipatória. Entretanto, também é necessário apreender que essas mesmas mulheres fazem 

parte de um contexto ocidental e, em sua maioria, são oriundas de um segmento privilegiado 

do ponto de vista socioeconômico. Assim, as próprias noções de Natureza, Cultura, Feminino, 

Resgate e Resistência devem igualmente ser colocadas em perspectiva, localizando estes 

saberes e concepções.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo tratar de algumas das conexões suscitadas pela 

cosmetologia natural, começando por aquela que pareceu inicialmente mais óbvia, qual seja, 

com as mulheres. São mulheres as principais interessadas nessa modalidade de cosméticos, 

suas produtoras, vendedoras e consumidoras. Foi acompanhando principalmente o trabalho de 

Gabi, Anna, Thabatta e Raíssa, que esta monografia foi construída. 

Como vimos, dois fatores são fundamentais para classificar um cosmético enquanto 

natural: as matérias-primas utilizadas em cada produto e o modo de preparo dessas 

composições.  

As manteigas e as ceras vegetais, os óleos graxos, as argilas, as plantas medicinais e os 

óleos essenciais, são os insumos mais utilizados nas composições dos cosméticos naturais. O 

fato dessas matérias-primas serem de origem vegetal e não sofrerem tantas intervenções e 

manipulações humanas - como as substâncias sintéticas utilizadas nos cosméticos 

convencionais - as fazem ser consideradas mais puras e próximas à natureza. Além disso, 

muitos dos princípios ativos presentes nas matérias-primas que compõem esses produtos são 

considerados medicinais e terapêuticos, fazendo com que um cosmético natural não seja 

utilizado apenas para fins estéticos, mas também como objeto de cura capaz de atuar nos 

campos físicos, emocionais, mentais e espirituais. 

Não apenas as matérias-primas e os seus princípios ativos são responsáveis pela 

qualidade terapêutica de um cosmético natural: seu feitio artesanal é igualmente importante 

nesse aspecto. Para as mulheres que produzem e vendem essas composições, o fazer manual e 

artesanal é capaz de romper com uma barreira de impessoalidade e automatização que a 

indústria farmacêutica trouxe para o universo da cosmetologia. Primeiramente, porque as 

pessoas que produzem cosméticos naturais, majoritariamente mulheres, afirmam que 

depositam suas energias positivas e afeto ao manusearem cada produto. E, em um segundo 

momento, ainda dentro desse processo criativo, elas também são capazes de fazer cosméticos 

naturais personalizados, atendendo às demandas de saúde de suas clientes.  

Dessa forma, o fato dessas mulheres poderem escolher asa matérias-primas e fazer 

artesanalmente cada produto é visto como uma forma de autonomia e de empoderamento, 

especialmente no que diz respeito ao protagonismo de mulheres. A relação entre mulheres e 

cosmetologia natural passa, porém, por algumas concepções relacionadas ao que é natureza e 
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o que é ser mulher. Em muitos discursos, a mulher é aproximada da natureza por conta de 

características vistas como comum a ambas, como por exemplo, a capacidade de gerar vidas e 

a vivência de ciclos naturais. É perceptível que a figura da mulher é associada a um corpo 

capaz de gestar, menstruar, entrar na menopausa e ser mãe, assim como a “Mãe Natureza”. 

Nesse contexto, algumas entidades, Deusas e ancestrais são frequentemente 

mencionadas e utilizadas nos nomes das marcas de cosméticos naturais artesanais, como Kali, 

Sekhmet e Gaia. A ancestralidade aparece vinculada a mulheres raizeiras, curandeiras e 

bruxas, tidas como figuras que representam uma sabedoria com relação aos seus próprios 

corpos e à natureza, mas que foram com o passar do tempo – principalmente por conta do 

sistema capitalista, patriarcal, branco e elitizado – silenciadas. Todavia, o resgate desses 

saberes é visto como algo fundamental para as mulheres atuais inseridas no universo da 

cosmetologia natural artesanal que, nesse sentido, é considerada também como uma forma de 

resistência.  

Em síntese, esta etnografia se propôs a apresentar o mundo da cosmetologia natural 

artesanal e suas intersecções mostrando as perspectivas de algumas mulheres que produzem e 

vendem esses cosméticos no Distrito Federal. Falar não apenas das participantes deste 

universo, mas também do contexto que elas estavam inseridas é uma forma de localizar os 

saberes que estão sendo tratados aqui. Por não acreditar em uma ciência descorporificada 

(HARAWAY, 1995), mencionar minha inserção neste campo que fora tão novo e tão 

complexo, por meio da Antropologia Sensorial, também foi uma tentativa de romper com uma 

imagem de um fazer científico “neutro”. Ali, eu era um corpo imerso em uma vasta 

experiência sensorial, assim como todos os outros corpos – humanos e não humanos – que 

compartilharam essa incrível experiência etnográfica comigo. 

Por fim, creio que a pesquisa ora empreendida foi capaz de gerar novos 

questionamentos, abrindo um lastro para trabalhos futuros. Aprofundar as reflexões sobre as 

relações entre a ciência e a cosmetologia natural constitui uma destas possibilidades.  

Os saberes científicos são vistos ora como uma ameaça à qualidade de vida das 

mulheres e da natureza – quando associada especialmente à indústria farmacêutica - ora como 

fonte de legitimidade para os discursos e práticas da cosmetologia natural. Em muitos 

momentos a frase “isso é comprovado cientificamente” era utilizada, principalmente após as 
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explicações das propriedades medicinais de cada componente, especialmente os óleos 

essenciais. 

Por falar neles, acredito que seria demasiadamente interessante um trabalho que se 

debruçasse sobre essas substâncias, tendo em vista as vastas referências que foram feitas a 

eles e as suas capacidades curativas e terapêuticas. Alguns óleos essenciais como de Gerânio e 

Lavanda são classificados como mais “femininos” e, assim, mais próximos e benéficos ao 

corpo da mulher, o que complexifica e sugere inclusive que os mesmos possuem, para além 

de cores e aromas, gênero.   
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