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RESUMO 

Área de conhecimento: 7.07.00-1- Psicologia 

Título: O cabelo enquanto significante de destaque na construção subjetiva e 

identitária de feminilidades no Brasil  

Nome do orientado: Gabriela Draibe Mortoza 

Nome do orientador: Flavia Arantes Hime 

Palavras-chave: cabelo; feminilidades; branquitude; negritude; racismo; 

machismo; subjetividade; identidade 

O presente trabalho pretendeu investigar o cabelo enquanto significante social de 

relevância na construção subjetiva e identitária de feminilidades no contexto 

brasileiro. Assim, o objetivo central desta pesquisa foi construir uma investigação 

acerca de sentidos e significados que os cabelos podem assumir, considerando 

diferentes experiências do ser mulher no Brasil. Para tal, elegeu-se o modelo da 

pesquisa qualitativa, fazendo uso da entrevista semiestruturada como instrumento 

de estudo. Foram entrevistadas duas mulheres, Dandara e Camila. A primeira é 

identificada racialmente na negritude, enquanto a segunda é identificada 

racialmente na branquitude. Ambas as participantes têm 23 anos, estão inseridas em 

contextos de classe média-alta e estão no último ano da graduação. Considerando o 

contexto pandêmico da COVID-19, as entrevistas foram realizadas virtualmente. A 

partir de leituras sucessivas das entrevistas concedidas, foram obtidos os resultados, 

que foram discutidos em análise temática à luz da revisão bibliográfica realizada 

acerca do tema em questão. Foi possível verificar como o cabelo se constitui como 

significante corporal de potência única, muitas vezes materializando o 

tensionamento das tramas e conflitos envolvidos nas experiências de Dandara como 

mulher negra e de Camila como mulher branca no contexto brasileiro. Sendo assim, 

ao se colocar em pauta suas histórias com seus respectivos cabelos, também se 

colocou em questão atravessamentos de impacto subjetivo e identitário para as 

entrevistadas, com destaque para o machismo e o racismo, apontando para uma 

discussão que abarcou a interseccionalidade entre questões de gênero e questões 

raciais. Para além disso, a partir dos relatos também foi possível observar como as 

participantes se mobilizaram e se (re)organizaram identitária e subjetivamente, em 

relação dialética com o que circula hegemonicamente no âmbito social.  
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1 INTRODUÇÃO  

Segundo Michel Foucault (2014) e Ervin Goffman (2014), o conjunto estético 

condensado no corpo conta, através de sua expressão, uma história. Apresenta marcas, traços e 

escolhas que dizem respeito à história cultural materializada e simbolizada no corpo. Tal 

fenômeno não se dá no vácuo: para ser compreendido, é necessário ser contextualizado no 

tempo e no espaço.  

Assim, o corpo se faz como veículo de comunicação na relação dialética entre indivíduo 

e sociedade. A comunicação corporal dos sujeitos é, então, comunicação simbólica das 

identidades que, por sua vez, dizem respeito aos contextos sócio-históricos nos quais se 

inserem. O corpo, ao expressar as identidades e as diferenciações que assume, expressa também 

os conflitos, as desigualdades e as discriminações que permeiam as existências dos sujeitos.  

Como parte do corpo localizado social e historicamente na atualidade, o cabelo acaba 

sendo um excelente meio para transmissão de mensagens identitárias. Tido como moldura do 

rosto, logo na cabeça e próximo da face (JÚNIOR, 2018), maleável e versátil, o cabelo carrega 

ampla simbologia e, ao expressar traços identitários, expressa também pertencimentos a 

determinados grupos sociais. O cabelo pode contar a história da espécie, do gênero, da etnia e 

da idade dos sujeitos (ISUNZA, 2001).  

Ao longo da história, é possível que se perceba a função do cabelo enquanto significante 

de destaque na construção social das feminilidades. Diversas produções acadêmicas se 

debruçam sobre os diferentes papéis que os fios podem assumir diante dos processos de 

construção identitária e subjetiva das mulheres.  

Barquín, Barquín, Delgado e Bautista (2018) se debruçam sobre as atribuições 

simbólicas relacionadas aos cabelos femininos no ocidente e sobre quais mensagens tais 

atribuições podem transmitir. A produção em questão destaca como a análise via referentes 

históricos, artísticos e semióticos permite relacionar corporalidade, nudez e cabelo enquanto 

elementos centrais na erotização da figura feminina.  

Tomando como exemplo as obras literárias das diferentes épocas históricas ocidentais, 

é possível identificar a união frequente entre corpo, nudez e cabelo femininos, segundo tais 

autores. Em algum nível, o acesso ao cabelo da mulher significava, também, o acesso à 

sexualidade dela. O cabelo das mulheres passa a ser objeto de fantasia masculina, muitas vezes 

numa lógica que reafirma a fragmentação e a retificação dos corpos e das existências femininas 

(BARQUÍN, BARQUÍN, DELGADO E BAUTISTA, 2018). 

Segundo os autores, a corporalidade, a nudez e o cabelo, constitutivos da feminilidade 

ocidental, foram historicamente associados à sedução, estigmatização e consumo, 
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principalmente masculinos. Como ilustração do fenômeno, a produção relaciona o ocultamento 

do cabelo em figuras femininas imaculadas- como freiras ou noivas- à tentativa de 

dessuxualizá-las (BARQUÍN, BARQUÍN, DELGADO E BAUTISTA, 2018). Ao ocultar o 

cabelo, se nega ao homem a possibilidade de tomar aquela mulher para si ou para seu desejo, 

pois outra força maior dominou aquele corpo antes dele (seja a religiosa, seja a matrimonial).  

Já às mulheres tidas enquanto objeto de desejo a ser caçado ou perigo a ser aniquilado, destinou-

se o destaque estético do cabelo. 

Como demonstrado no artigo em questão, por vezes as próprias cores também carregam 

grandes significados: o ruivo evoca o erótico, o pecaminoso e o periculoso, aludindo à 

identidade das bruxas. Nesse sentido, cabelo passa a ser frequentemente associado à sedução e 

ao erótico, mas também ao pecado, à repressão e à violência direcionada às mulheres, como 

aponta Glantz (2015, apud BARQUÍN, BARQUÍN, DELGADO e BAUTISTA, 2018).   

Temos, aqui, um significante que, historicamente, tem feito parte das narrativas sociais 

que reificam, fragmentam e violentam as existências femininas, as submetendo à hegemonia 

masculina. Os fios materializam, assim, a relação assimétrica de poder entre gêneros, construída 

ao longo do processo histórico. No entanto, vão além: materializam, também, outras 

verticalidades, assimetrias e conflitos sociais que constituem mulheres em suas identidades e 

subjetividades.  

Neste trabalho, leva-se em consideração as formulações sociais e culturais 

correspondentes ao padrão estético outorgado às mulheres brasileiras na atualidade: 

eurocêntrico e embranquecido, tendo a mulher branca como ponto de partida e destino de 

chegada. Nesse sentido, ainda sobre as cores dos fios, conforme aponta Freyre (1986, apud 

BERGER, 2006, p. 80) no Brasil os cabelos loiros passaram a ser sinônimo de beleza, poder e 

status com a chegada das bonecas de porcelana francesas no país. A valorização da estética 

eurocentrada se dá em detrimento de outros tipos de cabelo, materializando, nos fios, 

emaranhados sociais que constituem o Brasil desde a época colonial.  

Sendo assim, para se analisar quais funções o cabelo ocupa na construção social da 

feminilidade e na construção das identidades femininas contemporâneas, é preciso que se 

considere diferentes expressões do ser mulher. Como a hegemonia masculina, a hegemonia 

branca também possui grande impacto no fenômeno. De acordo com Gomes (2006, p. 141), 

conforme Júnior (2018, p. 43) “No Brasil, tal como as relações sociais aqui se realizam, a 

expressão desse conflito passa, necessariamente, pelo corpo. Isso inclui os diversos sinais 

diacríticos e, entre eles, destaca-se o cabelo”.  
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Importante ressaltar, então, que o padrão em questão não contempla grande parte das 

mulheres, estando atrelados a parâmetros e dinâmicas coloniais. Na contemporaneidade, o 

retrato do cabelo ideal, na mulher ideal, subjuga mulheres não-brancas. O cabelo almejado, da 

mulher desejável, pode até apresentar algum volume, mas nunca o suficiente para ser muito 

enrolado ou crespo.  

Diversas publicações exploram os significados atrelados, historicamente, aos cabelos 

não-brancos e as funções de tais significados na construção das feminilidades não-brancas. 

Oliveira e Mattos (2019), em artigo que reflete sobre os possíveis sentidos que os fios podem 

assumir para as identidades de mulheres negras, contribuem fortemente à reflexão em questão.  

Segundo as autoras, tendo a mulher branca enquanto modelo positivo de identidade 

feminina, nos corpos das mulheres negras, muitas vezes, há a materialização do subjugado, do 

não quisto e dos estigmas sociais. O cabelo muito volumoso, muito encaracolado ou crespo vai 

de encontro ao modelo capilar embranquecido e evoca conflitos raciais presentes na sociedade 

brasileira desde sua gênese. Assim, a vivência enquanto mulher negra, na contemporaneidade 

brasileira, expõe mulheres e meninas negras ao sofrimento de não correspondência ao que é 

considerado desejável e bonito- numa realidade em que a atratividade é tida como fundamental 

na construção de uma identidade feminina ideal.  

Os procedimentos químicos que alisam os fios enquanto estratégias de 

embranquecimento começam na infância para muitas meninas, refletindo a tentativa de escapar 

de investidas racistas, conforme apontado por King (2015, p. 6, apud OLIVEIRA e MATTOS, 

2019), incutindo a negação dos cabelos naturais e, portanto, podendo produzir “auto-ódio”. A 

maneira através da qual mulheres negras cuidam de seus cabelos, segundo as autoras, têm 

grande impacto na formação de suas identidades e em seus processos de subjetivação. A forma 

de lidar com o cabelo, no âmbito prático e no âmbito subjetivo,  é tida como elemento 

fundamental na construção identitária.  

Para além da não correspondência ao padrão estético esperado, aos fios não-brancos são 

direcionadas noções negativas carregadas de ideias coloniais: o  cabelo crespo, o cabelo 

volumoso e o cabelo enrolado, na tradição oral, se transfiguram no “cabelo ruim”, no “cabelo 

duro”, no “cabelo rebelde”. Conforme apontado por Almeida (ALMEIDA, 2019, p.56): “Talvez 

convenha questionar por que essas marcas e sentidos foram atribuídos aos corpos dessa maneira 

e de que forma as práticas discursivas atuam marcando esses corpos”. A mensagem aqui 

transmitida é, portanto, a da necessidade de domar o cabelo que ouse fugir da branquitude 

através de técnicas de embranquecimento e através do controle de corpos negros.   
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Tendo o cabelo como receptor de estratégias de coação, constrangimento e 

embranquecimento, pode-se debruçar sobre os impactos do tema nos processos de subjetivação, 

de subjetividade e de identidade de inúmeras meninas.  Neste cenário, negar os procedimentos 

químicos  e assumir os cachos significa, respectivamente, subverter a lógica colonial racista e 

valorizar identidades femininas renegadas pela sociedade brasileira. 

O artigo de Oliveira e Oliveira e Mattos trata de dois sentidos que os cuidados com os 

fios podem assumir para mulheres negras: o de controle do corpo negro, através de técnicas de 

embranquecimento que produzem sofrimentos objetivos e subjetivos, ou o de assumir uma 

posição política de embate às investidas racistas através da estética dos fios, num autocuidado.  

Nas palavras de Gomes (GOMES, 2006, p. 140), conforme Júnior (2018, p.43): “Nesse caso, o 

cabelo simboliza a possibilidade do embranquecimento ou de seu impedimento”.  

Com relação ao controle dos corpos negros através do cabelo, Júnior (2018), em sua 

tese, analisa a questão do cabelo das pessoas negras através da perspectiva foucaultiana. O autor 

reforça o cabelo como significante alvo de controle do corpo negro, ou seja, como alvo do 

exercício de biopoder (FOUCAULT, 2010).  

Esse cabelo, então, vai sendo marginalizado enquanto um cabelo rejeitado e difícil. 

Como manifestações do exercício de biopoder através do cabelo, o autor cita, entre outros, os 

seguintes exemplos: o ato de raspar o cabelo para conseguir emprego e o ditado popular “Meu 

cabelo é igual preto. Quando não tá preso, tá armado”. 

A tese de mestrado de Almeida (2019) também trata do cabelo enquanto significante 

que acaba servindo de localizador corporal numa prática normativa que procura produzir os 

corpos, seus sentidos e  suas (im)potências para governá-los. Nesse sentido,  o cabelo da mulher 

negra serviria de marcador que comunica à hegemonia branca que ali está uma mulher negra, 

incutindo, assim, todas as consequências práticas, políticas, culturais e cotidianas que ser uma 

mulher negra, no Brasil, apresenta. Seria o cabelo, segundo tal interpretação, um marcador de 

poder. 

Segundo a autora, de tais localizadores corporais se extrai uma única verdade sobre os 

corpos em questão. No caso aqui discutido, os significados negativos atribuídos ao cabelo das 

mulheres negras podem também localizar no corpo delas uma verdade única. Quando se atribui 

uma única verdade, uma única história, a qualquer indivíduo que seja, corre-se o risco de reduzi-

lo àquela história, coisificando-o nela, fixando-o numa posição resignada, sem movimento e 

que castra suas potencialidades (ADICHIE, 2019).  

Levando em consideração os possíveis sentidos que os cabelos podem assumir nas 

existências femininas, é preciso que se questione quais contribuições a psicologia pode agregar 
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à discussão. Como apontado pelo presente texto, o cabelo pode ser encarado enquanto 

significante de importância na construção social das identidades e subjetividades femininas. No 

entanto, o que exatamente entende-se por subjetividade e por identidade feminina?  

Com relação à noção de subjetividade, pode-se citar formulações de Bock (2009) que 

apontam para a subjetividade enquanto constructo individual, mas constituído socialmente a 

partir de um processo objetivo, com conteúdo histórico. Portanto, subjetividade aqui é 

entendida enquanto um processo que se dá entre o plano objetivo e o plano subjetivo.  

A autora apresenta a dimensão subjetiva enquanto categoria que aponta para a relação 

entre as condições materiais e a interpretação subjetiva dada à elas. Em outras palavras, como 

o sujeito sente e expressa no mundo material os significados e sentidos que produz juntamente 

com suas vivências e relações. Importante ressaltar que a categoria dimensão subjetiva é 

reconhecida nas representações sociais, nos hábitos, nos valores e, inclusive, nas identidades 

sociais. Assim, o sujeito realiza, objetivamente, o que elaborou subjetivamente, num 

movimento dialético entre objetividade e subjetividade.  

Também dentro da perspectiva da psicologia social, González Rey (2004) apresenta a 

subjetividade enquanto macroconceito que abarca sistemas simbólicos e afetivos que 

representam o encontro de tramas singulares de âmbitos sociais e sujeitos individuais, 

localizados em seus respectivos contextos sociais e multiculturais. 

Tendo caracterizado a subjetividade e a dimensão subjetiva enquanto categorias que se 

dão na relação dialética entre o sujeito e a sociedade, sempre referenciadas em indivíduos 

dotados de historicidade, é imprescindível que se analise o significante do cabelo à luz das 

tramas sociais tocantes ao assunto, como o patriarcado e o racismo, ilustrados pelos trabalhos 

citados aqui. 

Já com relação à identidade, é possível ressaltar outras contribuições advindas da 

abordagem Sócio-histórica da psicologia. A identidade também é constituída num processo em 

que indivíduo e sociedade se relacionam dialeticamente, afetando e se deixando afetar, 

simultânea e mutuamente. Como bem aponta Ciampa (1987, apud BRANDÃO e SOUZA, 

2008), a identidade emerge a partir das convergências e divergências que se apresentam entre 

os grupos e tramas sociais dos quais os indivíduos fazem parte,  afetando-os e por eles sendo 

afetados.  

A partir das experiências nesses grupos sociais, segundo Ciampa (1987, apud 

BRANDÃO e SOUZA, 2008), a identidade social se constitui e recebe predicados: identidade 

de gênero, identidade étnica, identidade política, por exemplo. Sendo assim, importante 
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ressaltar que para refletir sobre os possíveis papéis exercidos pelo cabelo na construção das 

identidades sociais femininas, o gênero não se apresenta como o único predicado.  

O processo histórico não culminou em uma contemporaneidade homogênea ou única. 

Os sujeitos contemporâneos, por sua vez, também não se fecham em uma única e imutável  

identidade, de acordo com Hall (2000, apud BRANDÃO E SOUZA, 2008). Têm-se, portanto, 

identidade como metamorfose e movimento que nega o fixo, o concluído e o enclausurando em 

si mesmo. Conforme apontado por Brandão e Souza (2008), a psicologia sócio-histórica, 

através de autores como Ciampa (1987) e Silvia Lane (1989), contribui na compreensão de uma 

identidade complexa, múltipla, aberta aos desdobramentos e articulações entre seus diferentes 

predicados.    

Já com relação à identidade feminina na contemporaneidade, mais especificamente dita, 

Juliana Caixeta (2004) e Silviane Barbato (2004) a apresentam como dona de significativa 

complexidade. Ainda está muito calcada no ideal feminino construído ao longo da história 

ocidental, mas tem sido ampliada graças às novas funções sociais que participam da elaboração 

do constructo.  

Segundo as autoras, a identidade feminina costumava ter, em seu cerne, o ideário da 

mulher cuidadora. Cuida da casa, do marido, dos filhos e tem como missão no mundo amar, 

custe o que custar, haja o que houver. À essa mulher era deixado o cuidado da esfera privada, 

ao passo que ao homem era deixado o manejo da esfera pública. Enquanto a identidade feminina 

era centrada na família e na intimidade, a identidade masculina era centrada no trabalho, nas 

produções e na proatividade.   

Com a mulher assumindo papéis sociais na esfera pública, houve também a eclosão de 

pensamentos que clamavam por lugares de maior autonomia e menor opressão. Os ideais 

feministas, ao longo do último século, ampliaram a identidade feminina que, na 

contemporaneidade, carrega estigmas patriarcais  e, também, avanços conquistados.  

Os diferentes sentidos que os fios podem assumir ilustram como as identidades 

femininas contemporâneas são complexas e diversas, conforme a teorização de Ciampa sustenta 

que há de ser o caminho dos processos identitários.  

Tendo em vista o levantado até então, pode-se assumir o cabelo como um importante 

signo na construção social da identidade feminina. As noções de um cabelo ideal, a ser atingido 

simultaneamente ao rosto e ao corpo ideal, estão calcadas em eurocentrismos e parâmetros 

coloniais. Sendo assim, estão calcadas em estruturas patriarcais e racistas, nas quais há a 

produção de violências simbólicas e materiais na vida de meninas e mulheres. 
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 No entanto, o cabelo não está fadado a ser significante que reitera violências sociais: 

pode assumir diversos sentidos, conforme aponta a bibliografia levantada, inclusive o de 

subversão às opressões. Tendo como base as discussões trazidas por tal bibliografia e as 

enunciações referentes aos conceitos de subjetividade e de identidade feminina, pode-se 

levantar o questionamento sobre quais as histórias que os diferentes cabelos carregam, nas 

diferentes mulheres.  

Assim, surgem alguns questionamentos. Para aquelas que têm seus cabelos dentro do 

padrão, o cabelo pode funcionar como um reforçador de autoestima, da mesma forma que pode 

funcionar como uma espécie de escudo, proteção, atrás da qual a mulher esconde suas outras 

inúmeras inseguranças estéticas. O que, portanto, o cabelo dessas mulheres estaria 

representando na vida delas? Um manto protetor? Um ponto de segurança frente a tantos outros 

de insegurança estética? Qual o valor que esse cabelo verdadeiramente tem para essas mulheres, 

visto que o padrão estético que destaca seus fios também pode subjugar seus corpos, rostos, 

gestos? Poderia ser essa relação, aparentemente positiva, perversa?  

Já no caso de mulheres que não correspondem ao padrão capilar, quais sentidos o cabelo 

pode assumir em suas identidades e subjetividades? No caso daquelas mulheres que não se 

submetem aos alisamentos químicos, negam não só os procedimentos estéticos, mas também a 

outorga racial que vem representada neles. Estaria aí uma relação verdadeiramente positiva 

entre as mulheres e seus fios? 

Tendo em vista tais questionamentos, as funções que o cabelo pode assumir na vida das 

mulheres, os conceitos de subjetividade e identidade levantados aqui, pode-se chegar ao 

seguinte problema de pesquisa: Qual(is) sentido(s) e significado(s) o cabelo pode assumir, 

enquanto significante social, na constituição subjetiva e identitária das feminilidades no 

contexto brasileiro? Vale ressaltar que a intenção não será estabelecer relações comparativas 

entre os fios que estão dentro do padrão e os que ousam não estar, mas sim investigar a etiologia 

do fenômeno, considerando os movimentos contraditórios da realidade e as diferentes 

experiências do ser mulher.  
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2 O CABELO E O CORPO  

 

2.1 O cabelo enquanto significante: alguns significados e sentidos possíveis 

 

Nos mais diversos contextos socioculturais e períodos históricos, o cabelo se 

estabeleceu enquanto elemento de destaque na construção das identidades e subjetividades dos 

sujeitos. A formação, a (dis)posição e o tratamento conferido aos fios indicam dados relevantes 

para se pensar as relações estabelecidas entre os indivíduos e as sociedades nas quais se inserem, 

são produtos e produtores. Para Nilma Lino Gomes, pedagoga que muito pesquisou o tema dos 

cabelos no Brasil:  

 O cabelo é um dos elementos mais visíveis e destacados do corpo. Em todo e qualquer 

grupo étnico ele é tratado e manipulado, todavia a sua simbologia difere de cultura para cultura. 

Esse caráter universal e particular do cabelo atesta a sua importância como símbolo identitário 

(GOMES, 2003, p. 174).  

A maleabilidade, a versatilidade, a localização de destaque - acima da cabeça - dos 

cabelos são alguns dos elementos que auxiliam na compreensão desta ser uma parte do corpo 

tão manipulada, à quais sentidos variados podem ser atribuídos.  Raul Lody (2004) explora o 

cabelo enquanto forte símbolo de poder, informando ao leitor que já nos chamados períodos 

pré-históricos, os indivíduos tingiam nas cavernas figuras humanas com cabelos exuberantes e 

imponentes. Nas palavras de Lody (2004), “tocar a cabeça, pentear os cabelos, organizar 

esteticamente penteados são atividades tão antigas e tão importantes como as mais notáveis 

descobertas do homem”(p. 56).  

Conforme pontuado por Oliveira (2020), a história bíblica de Sansão ilustra a 

simbologia de virilidade e força atrelada ao cabelo. Graças aos seus fios, representantes de uma 

conexão com Deus, Sansão era dono de uma força incomparável. Assim que seus cabelos foram 

cortados, toda a sua força se esvaiu e o ex-guerreiro foi dominado por Dalila. Aqui, perder os 

cabelos significava perder sua força, sua energia vital e sua característica mais marcante. 

Segundo  Chevalier e Gheerbrant (1993), na China o corte de cabelo rente à cabeça simbolizava 

uma espécie de “emasculação” e “mutilação”, ao significar uma renúncia, outorgada ou 

voluntária, à suas virtudes, ao acesso à determinadas funções, à própria personalidade.  

Em diversas culturas e tempos históricos, os cabelos carregavam uma conotação de 

energia vital, de essencialidade na construção do indivíduo. Daí também as simbologias com 

conotações metafísicas e espirituais. Chevalier e Gheerbrant (1993) relatam uma prática comum 
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no passado vietnamita, de tirar uma série de conclusões a respeito do destino e da personalidade 

de alguém baseando-se na “disposição de seus centros capilares” (p. 153).  

Devido à supervalorização dos fios, comumente o ato de cortá-los e mantê-los curtos 

significou servidão, rebaixamento e controle social. Segundo Chevalier e Gheerbrant (1993), 

na França medieval manter os cabelos longos era privilégio de reis e príncipes, simbolizando 

poder. No Egito antigo, o cabelo também sinalizava o status social: a quantidade de ouro e 

pedras preciosas utilizadas como enfeites indicava o prestígio e o destaque do indivíduo no 

estrato social, conforme apontado por Chevalier e Gheerbrant (1993).  Por outro lado, segundo 

os mesmos autores, deixar o cabelo solto e sem pentear em muitas culturas sinalizava luto.   

Lody (2004), ao discorrer sobre ornamentos e penteados feitos nas  culturas africanas, 

dentro e fora do continente, em diversos períodos históricos, relata que, como maneira de 

representar o vínculo com a natureza, muitas vezes os penteados eram feitos com penas de aves 

e felinos, cerdas de peixe e barro. Esse último era bastante utilizado para conferir novas 

configurações e volumes aos fios, formando camadas espessas (LODY, 2004). Sobre o barro 

também eram aplicadas conchas, peças em metal, tinturas e contas. Com possibilidades infinitas 

de conformações, os cuidados com os cabelos aqui são vistos como algo sagrado. São 

direcionados à cabeça, uma região corporal muito simbólica e carregada de sentidos (LODY, 

2004). Assim, segundo o autor (2004), os cabelos podem simbolizar o animal com o qual o 

indivíduo se identifica, o grupo étnico ao qual ele pertence, a condição social e econômica que 

ele ocupa, assim como a sua disponibilidade sexual.  

O cabelo se mostra como importante significante a partir de uma rica gama de sentidos 

individuais e significados coletivos possíveis a serem atrelados aos fios. Dentre esses sentidos 

e significados, os mais comumente encontrados são referentes à: posição social do indivíduo 

perante à teia social, espiritualidade, virilidade, força, vitalidade, sensualidade, beleza, 

submissão e transgressão às opressões e normas sociais. Tais sentidos e significados serão 

explorados ao decorrer do presente trabalho. 

 

2.2 O cabelo e o ser mulher 

 

Considerando o apontado até então, é possível afirmar que o cabelo se constitui como 

elemento de destaque, podendo concentrar significados e sentidos diversos, em diferentes 

culturas, de maneira geral. No entanto, pode-se dizer que tais sentidos e significados atribuídos 

aos fios marcam, especialmente, os corpos e as existências femininas. Muitas são as evidências 

históricas que comprovam o papel fundamental que o cabelo exerceu e ainda exerce na 
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construção de diferentes expressões de feminilidade. Segundo Chevalier e Gheerbrant (1993, 

p. 155):  

A cabeleira é uma das principais armas da mulher, o fato de que esteja à mostra 

ou escondida, atada ou desatada é, com freqüência, um sinal da 

disponibilidade, do desejo de entrega ou da reserva de uma mulher.  

 

Para os autores (1993), a correlação entre cabelo e sensualidade feminina tem muitas 

raízes na cristandade. Segundo a tradição cristã, mulheres não poderiam entrar na igreja com os 

cabelos à mostra. A transgressão desta regra implicaria numa cobiça, por parte da mulher, de 

revisão de direitos e de costumes, tamanha a importância do signo em questão e a força da 

enunciação cristã. Matos e Reimer (2008) discorrem sobre a importância do cobrimento dos 

fios, nas sociedades greco-romana e judaica, por parte das mulheres. Segundo os autores (2008), 

em ambas culturas o véu era parte do cotidiano feminino, sendo símbolo de status social e 

honradez patriarcal. Nas palavras de Matos e Reimer (2008, p. 279):  

 O uso do véu perpassava várias culturas, entre elas, a judaica e a 

greco-romana, que dominavam o ambiente à época. Por isso as 

[mulheres]honradas deviam ter o cabelo longo, preso e bem penteado. O 

cabelo solto era visto como um estímulo erótico, por isso, usá-lo solto em 

público era um ultraje ao pudor, pois era considerado uma parte privada do 

corpo que só o esposo podia olhar. 

 

Na sociedade greco-romana, o véu e os mantos utilizados para esconder o cabelo 

ressoavam a mensagem de que ali estava uma mulher honrada, que merecia ser respeitada, 

restrita aos olhares e cobiças alheias. Uma mulher com o cabelo coberto era uma mulher da 

qual ninguém deveria se aproximar e, caso o fizesse, poderiam ser conferidas penas punitivas 

(MATOS e REIMER, 2008). Sendo assim, a mulher que saía de casa sem o véu estava 

desprotegida da Lei Romana e exposta à possíveis agressores. Aqui podemos verificar como o 

cabelo feminino era objeto de sexualização de maneira direta, conforme aponta Foulkhes (1996, 

apud, MATOS e REIMER, 2008, p. 274): “Já cabelo solto significava estímulo erótico. Na 

tradição judaica, cabelo solto era o mesmo que a mulher estivesse nua.” 

O cabelo longo, tanto na sociedade greco-romana quanto na sociedade judaica, passou 

a ser símbolo de feminilidade e de devoção ao marido. Nesse sentido, Matos e Reimer (2008) 

estabelecem uma correlação entre o ocultamento do cabelo, a reclusão da mulher no ambiente 

doméstico e a submissão da mesma ao esposo. O ocultamento dos fios significava um 

acatamento das normas sociais que, nesses contextos, eram outorgadas às mulheres. A reserva 

dos fios ao marido era sinal de reserva da própria mulher, que passava a se dedicar à vida 

privada, aos cuidados da casa e da família (MATOS e REIMER, 2008). Assim como seus 
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cabelos, as mulheres deveriam estar sempre reclusas, encobertas e presas para alcançarem 

alguma legitimidade enquanto respeitáveis.  

  Como o cabelo curto era atrelado à identidade masculina, os cabelos femininos que 

ousassem ser curtos eram interpretados como sinal de homossexualidade. Já as práticas de 

cuidado e embelezamento dos cabelos longos- tais como tranças elaboradas, tiaras, penteados 

com cabelos bem presos- eram vistos como sinal de dignidade feminina (MATOS e REIMER, 

2008). 

Matos e Reimer (2008) destacam que transgredir a regra do uso do véu, na sociedade 

greco-romana, significava também transgredir a própria sociedade, numa “declaração de auto-

exclusão” (p. 281).  Importante evidenciar a força do signo do cabelo neste caso, visto que uma 

das grandes fontes culturais do Brasil e do mundo ocidentalizado é, justamente, o cristianismo.  

Ainda na atualidade brasileira, os cabelos longos são comumente atrelados a imagens 

de mulheres atraentes e sensualizadas, que correspondem ao ideal estético construído ao longo 

da história. Da mesma maneira, o cabelo curto ainda carrega certa estigmatização: a mulher de 

cabelos curtos pode ter tanto sua identidade de gênero, quanto sua orientação sexual postas em 

questão graças ao corte de cabelo (WEITZ, 2001). Aqui, pode-se perceber o corpo enquanto 

espaço de disputa de forças sociais em conflito, com a possibilidade tanto de sucumbir às 

repressões sociais quanto de resistir a elas.  

Sendo assim, a fim de encontrar substantividade teórica para se investigar as tramas 

subjetivas e identitárias do ser mulher na contemporaneidade brasileira através do cabelo, é 

imprescindível circunscrever o significante nos estudos teóricos sobre o corpo.  

 

2.3 Corpo em pauta: referências e alinhamentos 

 

Quando se fala em cabelo, se fala em corpo. Neste trabalho, o cabelo não é entendido 

como parte de um corpo restrito ao âmbito biológico, como mero organismo geneticamente 

determinado, que encontra suas expressões ao acaso. Muitas são as concepções de corpo e 

corporeidade formuladas pelas ciências humanas. Segundo Maluf (2001), no âmbito das 

ciências antropológicas, há um ponto de encontro entre diferentes visões: o corpo é espaço que 

materializa construções históricas e sociais, portanto, suas disposições não devem ser 

entendidas como acontecimentos naturais. Assim sendo, suas expressões e movimentos não 

devem ser naturalizados. Tal pressuposto acompanhará todo o presente trabalho e estará 

presente como pilar dos referenciais teóricos escolhidos para tratar do tema corporal.  
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Marcel Mauss (1935) trouxe uma mudança de paradigma ao enunciar considerações 

referentes ao que ele nomeou como técnicas corporais.  Para Mauss (1935, p. 407), o corpo:  

[...] É o primeiro e o mais natural instrumento do homem. Ou, mais 

exatamente, sem falar de instrumento: o primeiro e o mais natural objeto 

técnico, e ao mesmo tempo meio técnico, do homem, é seu corpo. 

 

O autor considera que antes mesmo de se falar em técnicas dos instrumentos e objetos 

utilizados pelos indivíduos, é necessário que se fale em “técnicas do corpo” (MAUSS, 1935). 

Como técnicas corporais o autor entende os diferentes atributos, conformações e expressões 

que o corpo manifesta e performa, a depender do contexto sociocultural, a depender da 

educação, segundo Mauss (1935). Nas palavras dele, seriam as técnicas do corpo as  “maneiras 

pelas quais os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem-se servir-se 

de seu corpo” (MAUSS, 1935, p. 401)  

O autor traz o conceito de habitus, para falar sobre a natureza social dos hábitos que 

circulam nos diferentes povos. As variações desses hábitos são decorrentes especialmente das 

variações das tramas sociais, das modas, valores, educações e etc. Nesse sentido, Marcel Mauss 

(1935) inaugura um novo debate referente aos estudos de corpo. Circunscreveu o corpo nos 

debates sociológicos e antropológicos, apontando para a dimensão social que pulsa nos corpos, 

especialmente através das várias  representações sociais (MALUF, 2001).  

Como exemplo das variações entre as técnicas do corpo, Mauss (1935, p. 404) cita o 

impacto dos filmes estadunidenses no modo de andar de jovens na França. Ele relata perceber, 

nas enfermeiras francesas, uma maneira de andar diferente, que ele havia visto em filmes 

estadunidenses. Para o autor, a maneira de andar não diz respeito a formulações individuais ou 

ortopédicas das enfermeiras, mas sim ao ambiente sociocultural no qual elas se inserem.  

Outro autor que corrobora a constituição de uma concepção desnaturalizante do corpo, 

tirando-o radicalmente do âmbito biologiologizante e geneticamente determinado, é Robert 

Hertz, citado por Maluf (2001, p. 90):  

Apesar da maior rigidez sociológica de Hertz, é possível ver nele uma 

preocupação semelhante a de Mauss: mesmo um objeto visto como o mais 

natural — o corpo — é moldado e construído pela vida social, sendo os atos e 

as atitudes corporais um reflexo das representações sociais. 

 

Para Hertz, a organização social registra nos corpos dos indivíduos uma determinada 

maneira de se compor, portar e manifestar. Em seu estudo intitulado “A proeminência da mão 

direita: um estudo sobre a polaridade religiosa” (1980), o autor se debruça sobre a 

predominância do uso da mão direita em detrimento do uso da mão esquerda. Para ele, as 
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explicações do fenômeno que se apoiam em pressupostos fisiológicos e biológicos são 

insuficientes.  

O autor estabelece uma relação entre a polaridade das mãos e a polaridade religiosa 

cristã. É através da dualidade entre o sagrado e o profano que, segundo Hertz (1980), há o uso 

preferencial por uma das mãos. O autor destaca que o maior desenvolvimento do hemisfério 

esquerdo do cérebro, responsável pelo uso da mão direita, não se dá por determinações 

biológicas, mas está relacionado à manifestação da “autoridade social”, considerando que a mão 

esquerda representa o lado hostil e traiçoeiro do corpo (HERTZ, 1980). Sendo assim, fica 

explícito o peso que o autor confere às tramas sociais no que concerne ao corpo, inclusive 

aspectos desse corpo que nos parecem naturais.  

Sendo assim, pode-se considerar Mauss e Hertz como autores de destaque no que 

concerne à quebra do paradigma epistemológico que colocava o corpo como fenômeno 

exclusivamente biológico (MALUF, 2001). No entanto, as formulações dos autores não são 

suficientes para uma aproximação cuidadosa das vicissitudes que podem se apresentar quando 

se coloca em pauta diferentes expressões do ser mulher, no contexto brasileiro, através do corpo.  

Michel Foucault elaborou, ao longo de suas obras, importantes formulações sobre o 

conceito de corpo. O autor concebe o corpo enquanto elemento completamente imerso nas 

tramas sociais, o colocando enquanto alvo material de saberes e poderes construídos no decorrer 

do processo histórico (FURLAN e SIQUEIRA, 2003). O corpo aqui é compreendido sempre 

em relação com tais saberes e poderes- ao que o autor conceituou como genealogia- tendo sua 

constituição e sua acontecência atreladas ao que é produzido e reiterado no campo social.  

A lógica foucaultiana concebe o corpo enquanto parte do binômio corpo-alma. Em tal 

visão, o corpo assume papel de lócus sedimentário que será marcado pelas tramas e conflitos 

construídos ao longo do processo histórico (FURLAN e SIQUEIRA, 2003). A alma, por sua 

vez, exerce função de depositante dessa sedimentação. Ao corpo assumir papel de depositário 

do conteúdo social articulado pela alma, ele também passa a ser expressão dos saberes e poderes 

que se entrelaçam na sociedade ocidental capitalista. Nas palavras de Machado (1979, apud, 

FURLAN e SIQUEIRA, 2003):  

Para Foucault, o poder intervém materialmente, atingindo a realidade 

mais concreta dos indivíduos - o seu corpo - e que se situa ao nível do próprio 

corpo social, e não acima dele, penetrando na vida cotidiana e por isso 

podendo ser caracterizado como micropoder ou sub-poder. 

O corpo passa, então, a ser espaço de disputa e de tensionamento entre as forças sociais 

em jogo, sempre interpelado pelos poderes e saberes em conflito. O corpo é microcosmo que 

vai conferir concretude e materialidade aos poderes e saberes em questão, é o espaço 
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microfísico onde o poder se inscreve. Sendo assim, as disposições e formas que esse corpo 

assume, suas expressões, seus hábitos, suas penitências, os métodos de controle que o 

interpelam, as técnicas de higiene, os desejos, as tendências e preferências são todas 

relacionadas com a ação do poder sobre o corpo. Ele é concebido imerso no processo de 

produção de poder. Nas palavras de Furlan e Silveira (2003), Foucault busca:  

O alcance de tais discursos sobre os corpos dos indivíduos, tomados 

enquanto mecanismos gerais de dominação, de controle, submissão, 

docilidade, utilidade e normalização de condutas, dispersos anonimamente 

em toda a rede social, almejando acentuar, assim, o vínculo existente entre o 

binômio corpo/alma e a díade saber/poder. 
 

Nessa dinâmica, a alma não é concebida como um elemento metafísico ou ahistórico, 

dotado de aspirações transcendentais. Pelo contrário, a alma refere-se ao campo constituído a 

partir dos postulados construídos historicamente. Assim como o corpo, alma para Foucault é 

dotada de história e jamais poderá escapar de sua historicidade. O autor trata da alma enquanto 

uma produção sócio-histórica-cultural, através da elaboração de uma série de discursos e 

saberes, que encontram significado e se materializam nos corpos- tendo a corporeidade, as 

instituições e as práticas sociais como objetos de inscrição (FURLAN e SIQUEIRA, 2003). 

Sendo assim, Foucault constrói uma concepção de alma projetada sobre o corpo, sendo ela “o 

correlativo atual de uma certa tecnologia do poder sobre o corpo” (FURLAN e SIQUEIRA, 

2003, p. 31). 

Foucault estava interessado em investigar o corpo justamente como esse espaço de 

manifestação e materialização do poder, lócus de tensão das forças e saberes que percorrem a 

teia social. Não é intenção do autor pensar o corpo enquanto elemento próprio, dotado de 

autonomia e liberdade, existente em si mesmo, para si mesmo. A própria concepção de sujeito 

foucaultiana não permitiria tal visão sobre a corporeidade humana, já que, para o autor, os 

sujeitos são constituídos historicamente, assim como as forças que atuam sobre seus corpos - 

pautando inclusive o processo de subjetivação dos indivíduos.  

No entanto, é importante ressaltar que, apesar do peso que o autor confere às forças 

sociais e aos poderes em voga, o filósofo não considera tais forças como insuperáveis ou 

intransponíveis. Da mesma maneira que o corpo assume espaço de dominação por parte dos 

poderes hegemônicos, ele também pode se constituir enquanto espaço da resistência a eles. A 

teoria foucaultiana implica não só a resistência, mas também a possibilidade de se ultrapassar 

as forças de controle, como têm feito o movimento feminista, exemplo empírico desse 

movimento de resistência e superação, citado pelo próprio autor em entrevistas (FURLAN e 

SIQUEIRA, 2003).  
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Os postulados de Foucault sobre o corpo condensados e levantados por Furlan e Siqueira 

(2003) serão de extrema relevância para este trabalho. Entende-se as diferentes possibilidades 

de se manusear e lidar com os cabelos como práticas ligadas ao tecido de crenças, valores, 

tensões e contradições que caracteriza todo um tempo-espaço histórico e cultural. Sendo assim, 

há a compreensão acerca dos cuidados, tratamentos, penteados, colorações e inúmeras maneiras 

de se manusear os fios como expressões das forças de poder e saber sobre os corpos das 

mulheres e, portanto, sobre seus processos de subjetivação, sobre a maneira que as existências 

femininas vão se constituindo em suas identidades e subjetividades.  

O destaque que Foucault confere às forças de dominação e controle dos corpos se faz 

importante para o presente trabalho visto que, na construção histórica da sociedade brasileira, 

tais forças se estabelecem enquanto elementos estruturalmente essenciais para a manutenção 

social, atravessando e interpelando os corpos femininos, especialmente através de dispositivos 

patriarcais e racistas. Nos capítulos seguintes, será explorada com maior atenção a relação entre 

a atuação destes dispositivos nas existências femininas e as possíveis maneiras de se lidar com 

os cabelos no contexto brasileiro.  

Outro nome de destaque para se pensar a questão corporal no Brasil é o de Frantz Fanon. 

Em seus estudos, Fanon elabora importantes contribuições acerca do corpo tendo como 

referencial o ponto de vista dos sujeitos colonizados, se debruçando sobre o que ele denominou 

como corpo colonial (OTO, 2006). Fanon entende o corpo como o primeiro território da 

política, assumindo centralidade nos processos de poder colonial e na superação da chamada 

alienação colonial1 (FANON, 2020). Para Fanon, citado por Oto (2006, p. 2) 

O corpo colonial é um corpo inscrito, marcado e organizado por uma 

escrita que lhe é anterior, como é a linguagem que o habita- e exterior no 

sentido de que é dado como ausente, monstruoso, incorrigível e 

paradoxalmente passível de uma intervenção que pode corrigi-lo 

 

O conceito fanoniano de corpo colonial se refere a um corpo que tem sua performance 

calcada no colonialismo - mesmo após o fim deste fenômeno histórico, num momento pós-

colonial2- e tem sua existência clamada através de esforços políticos que denunciam e abrem 

críticas ao colonialismo (OTO, 2006). Isto é, a concepção de corpo fanoniana abre espaço para 

se pensar o corpo como elemento que reivindica a legitimidade da existência daqueles que são 

 
 
1 De maneira suscita, a alienação colonial refere-se à impossibilidade do ser humano se constituir enquanto 

sujeito da própria história, apropriado de sua própria existência, estando estagnado na posição que lhe é 

outorgada pela estrutura colonial.  
2 Quijano (2005) intitula como colonialidade a permanência da estrutura colonial de poder mesmo após o fim do 

período colonial, ou seja, do colonialismo.  
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privados, na lógica colonial, de sua própria humanidade. Na reivindicação de sua própria 

humanidade, os sujeitos passam a questionar a teia de saberes e poderes que sustentam o sistema 

colonial (FANON, 2020).  

Sendo assim, aqui o corpo emerge enquanto instrumento potente de enfrentamento aos 

aparatos coloniais, espaço da ebulição decolonial (OTO, 2006). Para o corpo colonial ser 

colocado em pauta e, então, ser olhado, é necessário que se inicie um movimento crítico da 

própria estrutura colonial. É com o questionamento da ideologia colonial que o corpo colonial 

encontra a possibilidade para ocorrer, tendo suas potencialidades organizadas a partir desse 

espaço que é aberto pela crítica à estrutura que tanto estigmatiza e violenta esse mesmo corpo 

(FANON, 2020).  

O corpo colonial passa a ser o lócus principal da passagem de uma posição subjetiva 

colonizada para uma posição subjetiva descolonizada. É graças a esse deslocamento que o 

sujeito pode emergir como si mesmo, se deslocando da posição de inferioridade, de 

monstruosidade, de invisibilidade, de apagamento e surgindo enquanto sujeito da enunciação 

política decolonial e sujeito de sua própria enunciação (FANON, 2020). Nesse movimento, o 

sujeito estabelece uma diferença radical com o regime colonial e, no espaço dessa diferença, 

encontra as condições de invenção de si mesmo. Sendo assim, a concepção corporal fanoniana 

marca um deslocamento das representações do corpo como lócus em que há a outorga do poder 

ao corpo como espaço de resistência, retomada de protagonismo por parte dos indivíduos de 

suas próprias histórias e, então, de reinvenção (FANON, 2020).   

As enunciações de Fanon acerca do chamado corpo colonial são de extrema importância 

quando se fala em corpos no Brasil, considerando o contexto sócio-histórico do país, ainda 

pautado fortemente pela estrutura da colonialidade, mesmo séculos depois do fim do 

colonialismo enquanto regime político oficial.  

Vale ressaltar que, ao se falar em colonialidade e em colonialismo no Brasil, fala-se 

também em patriarcado e em racismo, pilares que possibilitaram a estrutura social emergir 

como a conhecemos e a sustentam até os dias atuais. É nesse sentido que as contribuições 

fanonianas acerca dos corpos coloniais serão indispensáveis para uma aproximação 

comprometida e ética do fenômeno das feminilidades brasileiras através das inúmeras maneiras 

de se manejar os fios de cabelo.  
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3 FEMINILIDADES BRANCAS E SEUS CABELOS 

 

3.1 A estética da colonialidade e da branquitude 

Ao se debruçar sobre o processo de constituição sócio-histórica-cultural do Brasil, a 

produção de conhecimento na área das ciências humanas encontra um consenso fundante para 

o presente trabalho: os ideais de normatividade estética e de beleza estão fortemente vinculados 

a padrões ocidentais, referenciados tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O que é 

considerado belo, desejável e normativo, predominantemente, são representações de ideais 

brancos e eurocêntricos.  

Para investigar o contexto dos corpos e da beleza no Brasil, Brasílio (2007) realiza um 

apanhado histórico dos diferentes modismos ao longo dos séculos no país. A autora destaca 

que, desde o princípio do Brasil colonial, o ideal de mulher foi sendo moldado pela perspectiva 

europeia. Nas palavras da autora:  

Notoriamente ocorre a negação do que difere desse ideal branco e 

europeu, sendo marcado por uma imposição de valores e comportamentos que 

são de fora, acarretando na valorização do branco em detrimento da população 

local (Brasílio, 2007, p. 68). 

 

Tal correspondência ao que é valorizado na Europa continuou sendo um fenômeno 

constituinte dos modelos ideais de feminilidade no Brasil. No século XIX, por exemplo, o modo 

de vida no país sofreu fortes alterações devido à consolidação de uma sociedade capitalista 

movida por valores burgueses e que ansiava por se modernizar (BRASÍLIO, 2007) - fenômeno 

congruente com a urbanização e explicitamente influenciado pelo modo de vida europeu. A 

higienização passa a ser parte dos valores políticos da época, alterando inclusive o discurso 

médico frente aos corpos, especialmente os femininos (BRASÍLIO, 2007).  

A tendência em questão recaiu na valorização das atividades físicas e, logo, corpos 

magros passaram a ser sinônimo de saúde e beleza. Como bem situa Mary Del Priore (2000, 

apud, BRASÍLIO, p. 71, 2007): “a elegância feminina começa a rimar com saúde” e, aqui, 

entende-se saúde como magreza, magreza como beleza e beleza como um atributo cada vez 

mais central na constituição das feminilidades a partir da modernidade. Novamente, seguindo 

os passos trilhados no continente europeu, a valorização da magreza passa a ser um valor na 

sociedade brasileira e causa impacto especial na vida das mulheres (BRASÍLIO, 2007).  

Já na primeira metade do século XX, conforme explorado por Brasílio (2007), novos 

modelos de ser mulher ecoavam no Brasil,  em contraste com o até então hegemônico modelo 

que resguardava a mulher à vida doméstica e familiar. O cinema estadunidense desempenha 

função importante aqui, sendo um fator cultural marcante da modernidade no Brasil e tendo a 
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atenção do público feminino brasileiro. As produções apresentavam mulheres com hábitos 

inéditos, tais como fumar, beber, usar calças e ter novos cortes de cabelo (BRASÍLIO, 2007).  

Dessa forma, “[...] a imagem da mulher construída pelos códigos de representação 

cinematográfica incorporou-se ao cotidiano e à subjetividade feminina, mediatizando a 

experiência social da mulher nos anos 20 e a construção da sua auto-imagem” (BICALHO, 

1992, p. 96, apud BRASÍLIO, 2007, p. 74). Segundo Bicalho, as representações femininas 

exibidas na tela ostentavam a mulher branca e pura enquanto emblema de integridade moral, 

de excepcionalidade racial e, portanto, da eugenia que marcava a época (1989, p. 6, apud 

BRASÍLIO, 2007, p. 75).  

Fica explícito que o modelo de feminilidade valorizado no Brasil nesse contexto tem 

como referência a mulher branca, modulada por ideais e costumes vindos tanto dos Estados 

Unidos quanto da Europa. No Brasil, a aparência feminina passa, então, a ser elemento que bem 

representa a marginalização já sistematizada de populações não-brancas, reproduzindo o 

modelo colonial, mesmo após o fim do colonialismo. Conforme Schpun (1999, apud, 

BRASÍLIO, 2007, p. 75), o padrão de beleza, na década de 20, passa a ser pessoas jovens, 

esbeltas e brancas, ao passo que os obesos, velhos e negros são marginalizados pelas 

características de seus corpos.  

O ufanismo pela magreza, instaurado no Brasil nos anos 1920, virará norma para as 

mulheres na década de 80, que também é marcada pela explosão dos discursos de beleza. Com 

o desenvolvimento da indústria capitalista no Brasil, há a produção e o consumo em massa de 

artigos de beleza direcionados ao público feminino - já em inserção no mercado de trabalho 

(BRASÍLIO, 2007). Assim, o elemento da beleza  - outrora secundário - passa a ganhar cada 

vez mais centralidade na construção das feminilidades modernas. Segundo Elisabeth Wajnryt 

(199?, apud Brasílio 2007, p. 24)  

[...] a busca do padrão de beleza e a utilização dos meios tecnológicos 

são muito mais cruciais para as mulheres do que para os homens, pois estes 

contam com outros valores em relação a sua imagem, como a força e o poder, 

enquanto para as mulheres a aparência e o corpo são inerentes à constituição 

de sua identidade.  

 

Brasílio (2007) completa esse ponto essencial ressaltando que a aparência e a estética 

passam a ser elementos fundamentais para a sobrevivência das mulheres nessa sociedade em 

que a beleza ganha um valor importante para as relações afetivas e, inclusive, para a inserção 

no mercado de trabalho. Após a modernidade, é possível dizer que a beleza feminina se torna 
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uma espécie de commodity3. Tal fenômeno tem relação direta com a maneira através da qual 

as mulheres lidam com seus fios - seja se acomodando ao padrão de beleza imposto, seja 

resistindo a ele (WEITZ, 2001) - conforme aparecerá nas próximas páginas deste trabalho. E é 

fundamental destacar: tal padrão de  beleza é dotado de racialidade.  

Ao final do século XX, mesmo com o regime colonial soando às brasileiras como algo 

pertencente ao passado, o ideal de mulher endereçado a elas estava completamente entrelaçado 

aos referenciais brancos vindos do hemisfério norte do globo e, portanto, ressoando o 

contemporâneo passado colonial. Assim, a colonialidade se faz presente na constituição dos 

padrões de beleza femininos, destacando a identificação racial branca enquanto um lugar 

privilegiado do ser mulher no Brasil. Sovik (2004, apud, SCHUCMAN, 2020, p. 120) e Ramos 

(1957 apud, SHUCMAN, 2020, p. 120) apontam para a hegemonia da estética branca no caso 

brasileiro, fortemente endossada pelos meios de comunicação em massa. Segundo Schucman 

(2020), isso coloca os cabelos lisos, a pele clara, os olhos claros e os traços afilados como parte 

do modelo vigente de beleza em corpos humanos. 

 Nesse sentido, as proposições formuladas acerca do conceito de branquitude são 

fundamentais para o entendimento da constituição subjetiva e identitária das feminilidades 

brasileiras e, então, também o são para a compreensão dos sentidos que os cabelos podem 

assumir neste contexto. Após explorar o conceito de branquitude, neste capítulo ainda serão 

abordadas algumas referências e sentidos atrelados aos cabelos nos contextos da Europa e dos 

Estados Unidos, já que tais elementos têm influência nos modelos de feminilidade brasileiros, 

conforme já apontado. Por último, o capítulo retornará ao contexto brasileiro, buscando como 

alguns desses sentidos ressoam no país. 

 

3.2 Sobre branquitude e mulheres brancas no Brasil 

 

A categoria branquitude é bastante complexa e existem diferentes maneiras de defini-

la. Um bom modo de começar a tatear o conceito é através da visão de Ruth Frankenberg (2004; 

apud SCHUCMAN, 2020, p. 103) que destaca a branquitude enquanto uma categoria relacional 

e produto do processo histórico. Assim como outras classificações raciais, a branquitude não 

 
 
3 Expressão utilizada para se referenciar a produtos primários, geralmente comercializados em larga 

escala internacionalmente, cujo preço é determinado pela oferta e procura em questão. Geralmente, o 

exportador de commodity vende o produto em condição de matéria-prima e o comprador o utilizará 

para produzir algo de maior valor no mercado.  
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tem um sentido a priori, mas assume sentidos  que vão sendo construídos socialmente 

(SCHUMAN, 2020). No presente trabalho, entende-se raça enquanto uma categoria de poder 

construída social e historicamente (DU BOIS, apud, SCHUCMAN, 2020), que dá estrutura para 

as relações desiguais da sociedade capitalista.  

 Nesse sentido, faz-se importante reconhecer que o lugar racial da identidade branca 

existe e deve ser, portanto, racializado. Essa afirmação pode soar como uma obviedade, mas 

não é. Schucman (2020) discute que, muitas vezes, a identidade racial branca acaba passando 

por uma fantasia de invisibilidade. Isso quer dizer que, ao se ter a brancura (fenótipo de 

características relacionadas às pessoas consideradas brancas) como o padrão normativo dos 

corpos, muitas vezes não se reconhece o fato desse fenótipo específico corresponder a uma raça 

específica. Em outras palavras, constantemente, a pessoa branca não é considerada enquanto 

pertencente a uma raça, perpassando os ambientes sociais e individuais como simplesmente 

alguém dentro do que é tido como normal, contando com uma invisibilidade racial que é 

conveniente. 

 Cria-se, então, uma fantasia de invisibilidade, já que na realidade a identidade branca 

corresponde à categoria racial da branquitude e dá acesso à uma série de privilégios para os 

indivíduos pertencentes à tal classificação. Cardoso (2008, apud SCHUCMAN, 2020, p. 63)  e 

Wray (2004, apud, SCHUCMAN, 2020, p. 63) pensam a invisibilidade da identidade racial 

branca enquanto uma falácia, já que sustentar essa identidade racial como invisível 

 teria função de privilegiar o ponto de vista dos brancos que, sem 

autoconsciência de sujeitos racializados, não teriam como questionar suas 

vantagens raciais. Os autores [...] sustentam que a branquitude é, sim, visível 

para os brancos e que estes podem usar das vantagens dela por terem 

consciência de sua brancura. Schucman (2020, p. 63) 

 

Schucman (2020) conclui, então, que tanto a visibilidade quanto a invisibilidade da 

identidade racial branca são manifestações da posição privilegiada que a branquitude goza nas 

relações raciais. No entanto, o que seria, exatamente, a branquitude? Schucman (2014) discorre 

sobre a branquitude como um lócus social em que pessoas consideradas como brancas são 

sistematicamente privilegiadas no acesso tanto a recursos materiais, quanto a recursos 

simbólicos.  

A autora (2020) pontua que, no Brasil, tais privilégios foram inicialmente gerados pelo 

colonialismo e pelo imperialismo e se mantém até a contemporaneidade, já que fazem parte da 

estruturação das relações de poder na sociedade brasileira atual. Os privilégios materiais dizem 

respeito a situações de vantagem concretas das pessoas brancas, como maior acesso à saúde, 

moradia, emprego e etc (Schucman, 2020).  
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Já os privilégios simbólicos dizem respeito a uma gama de valores, crenças e sentidos 

atrelados à identidade racial branca - ou simplesmente branquitude - tais como inteligência, 

beleza, educação, civilização, progresso e etc (Schucman, 2020).  Sendo assim, pode-se 

considerar a branquitude enquanto um lugar de superioridade racial que confere acesso a 

privilégios, inclusive simbólicos, como consequência do pertencimento à identidade racial 

branca- mesmo que involuntariamente (Bento, 2002, apud SCHUCMAN, 2020, p. 68) 

Importante destacar que tal gama de privilégios simbólicos engloba, fortemente, a 

estética branca - tão predominante dentre as referências brasileiras de beleza feminina, 

conforme citado anteriormente. Como colocado por Fanon (2020), a superioridade passa a ser 

encarada como um traço característico da branquitude. Sendo assim, os cabelos que 

representam a identidade racial branca tendem a ser atrelados a sentidos mais positivos e a 

sentidos de superioridade. Ao entrevistar diversas pessoas brancas brasileiras em sua pesquisa 

sobre branquitude, Schucman (2020, p. 124) descobriu 

[...] uma ambiguidade no tocante à cor da pele. O que está em jogo 

não é a cor da pele, mas sim a ideia de raça colada a ela. Os padrões estéticos 

dos entrevistados não remetem à tonalidade de cor da pele, mas sim a traços, 

feições e cabelo, que aparecem nas falas como relacionados ao que os 

entrevistados nomearam como ‘brancos’, independentemente das diferentes 

tonalidades da brancura dos sujeitos. 

 

Aqui, pode-se questionar como o significante do cabelo carrega significados próprios 

da branquitude e como tais significados- e, então, como o cabelo- mobilizam as identidades e 

as subjetividades de mulheres brancas. Em outras palavras, qual(is) o sentido(s) os cabelos lisos, 

loiros, ruivos e castanhos podem assumir na constituição subjetiva e identitária de uma mulher 

branca, considerando o contexto que privilegia a branquitude em detrimento de outras 

identidades étnico-raciais? Importante ressaltar que reconhecer a vantagem de ser uma mulher 

branca em uma realidade racista não exclui o fato de que mulheres brancas também estão 

submetidas a um padrão estético que a maioria delas não é capaz de corporificar. O mesmo 

questionamento será levantado para cabelos não-brancos, especialmente para os cabelos 

representantes da identificação étnico-racial negra, no terceiro capítulo deste trabalho.  

Como maneira de aproximação dos sentidos diversos que foram sendo atribuídos aos 

cabelos que representam a branquitude, o próximo tópico deste capítulo se debruçará sobre 

alguns dos sentidos que tais tipos de cabelo assumiram na Europa, nos Estados Unidos e, por 

fim, também no Brasil.  
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3.3 Sobre referências e significados “do Norte”: a história de quem dita a história 

Segundo Weitz (2001), tanto para meninas quanto para mulheres, o cabelo se constitui 

como o primeiro elemento que transmitirá mensagens identitárias para o mundo externo. O 

cabelo, aqui, é encarado como uma espécie de “cartão postal” das identidades de meninas e 

mulheres para aqueles que as conhecem. Para Weitz (2001), em seus processos de socialização, 

meninas são incentivadas, desde muito novas, a estabelecerem uma conexão de caráter 

emocional com seus fios. Nesse sentido, a autora defende que o cabelo acaba se estabelecendo 

como um construto social especialmente conectado com as identidades femininas. 

Muitos são os estereótipos construídos ao longo do processo sócio-histórico ocidental 

acerca dos cabelos. Talvez um dos mais básicos e, ao mesmo tempo, emblemáticos seja a 

relação entre comprimento dos fios e identidade de gênero. Como explorado anteriormente 

neste trabalho, cabelos compridos foram relacionados à feminilidade e aos aspectos que são 

considerados como característicos das mulheres. 

A pesquisa de Brebner (2009), publicada no European Journal of Social Psychology, 

apresentou aos participantes imagens de diferentes rostos com diferentes estilos de cabelo. Foi 

verificado pela investigação que os participantes responderam com maior rapidez às imagens 

quando elas retratavam mulheres com cabelos longos e homens com cabelos curtos 

(BREBNER, 2009). Isso é, participantes responderam instantaneamente às imagens cujos 

cabelos eram congruentes aos estereótipos de gênero simbolizados no comprimento dos fios.  

Pode-se dizer que o comprimento do cabelo acaba por assumir um papel central nas 

identidades de gênero tradicionais no ocidente. No caso da identidade de gênero feminina, é 

como se o cabelo longo sinalizasse que ali se apresenta uma mulher. A partir de sua pesquisa 

realizada nos Estados Unidos, Manning (2010) conclui que mulheres loiras e castanhas com 

cabelos compridos foram classificadas como mais atraentes, ao passo que as mulheres castanhas 

com cabelos curtos foram classificadas como mais inteligentes. Tais dados também são 

interessantes para pensarmos os estereótipos de gênero relacionados ao comprimento dos 

cabelos.  

Atratividade e beleza são elementos centrais no modelo tradicional de feminilidade 

construído no ocidente, conforme já apontado neste capítulo. É possível dizer que o cabelo 

longo, enquanto representante do gênero feminino, foi relacionado pelos participantes da 

pesquisa de Manning (2010) com o aspecto da beleza, também central na construção do modelo 

ideal de feminilidade.  

Já a inteligência, como um aspecto secundário na construção do ideal de feminilidade, 

ganha mais centralidade nos ideais de masculinidade. Dessa forma, os participantes da pesquisa 
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de Manning (2010), relacionaram o cabelo curto - representante do gênero masculino no 

imaginário ocidental - com inteligência, uma vez que esse aspecto é mais relacionado aos 

símbolos de masculinidade. Neste mesmo estudo (MANNING, 2010), loiras (independente do 

comprimento dos fios) foram apontadas como as menos inteligentes pelos participantes. Aqui, 

a cor ganha destaque enquanto variante a ser considerada no que concerne aos possíveis 

sentidos que os fios assumem no contexto das feminilidades “do Norte”.   

Outro estudo, realizado em Londres, correlacionou tom de pele, comprimento de cabelo 

e cor de cabelo como variantes na avaliação de figuras femininas quanto a níveis de atratividade, 

saúde e fertilidade (FURNHAM, JOSHI, SWAMI, 2008). Dos resultados extraídos da pesquisa, 

os autores concluíram que, apesar das três variantes terem tido efeitos correlacionados 

significativos nas respostas dadas pelos participantes, a cor de cabelo era a variante que 

explicava as maiores variações nas respostas.  

Os autores destacam, inclusive, a cor de cabelo como a variável mais poderosa na 

avaliação de atratividade física, saúde e fertilidade das figuras femininas apresentadas aos 

participantes, pois foi possível verificar que ela teve efeito independente e autônomo com 

relação às outras duas variantes (FURNHAM, JOSHI, SWAMI, 2008). Um dos pontos 

discutidos pela pesquisa em questão é que, nas culturas chamadas ocidentais, a cor dos fios se 

faz como um importante marcador dos indivíduos (FURNHAM, JOSHI, SWAMI, 2008). 

Segundo Breeling (2008, apud Manning, 2010, p. 47, tradução livre): 

Existem estereótipos amplamente aceitos associados à cor do cabelo; 

associações socioculturais com a cor do cabelo acompanham esses 

estereótipos. Alguns são muito antigos, outros são recentes, mas todos são 

perpetuados [...] pelos,  filmes e pela televisão 

 

Para além de um importante marcador dos indivíduos, é possível considerar que as 

variações de coloração nos cabelos femininos evocam estereótipos ocidentais construídos ao 

longo do processo histórico tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Tais estereótipos 

recaem especialmente sobre as construções acerca da(s) feminilidade(s) e, portanto, tiveram e 

continuam tendo impacto na  vida das mulheres. Talvez o maior exemplo desse fenômeno seja 

materializado nos cabelos loiros que, através da história, assumiram sentidos diversos e hoje 

podem ser associados com estereótipos ambíguos entre si.  

 Joana Pitman (2003) realizou um extenso estudo sobre os sentidos atribuídos às 

mulheres loiras desde a Antiguidade Grega até o século XXI. Grande parte desses sentidos 

resistiram ao passar dos séculos e permanecem na cultura ocidental de alguma maneira. 

Inclusive, alguns dos significados atrelados às loiras marcaram também a sociedade brasileira 

e, portanto, são relevantes para se pensar a subjetividade e a identidade feminina tanto no Brasil 
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quanto nos contextos “do Norte” - especialmente quando se pensa em feminilidades 

referenciadas na branquitude. Nas palavras de Pitman (2003, p. 10, tradução livre):  

A loirice se tornou algo tão rico em seu próprio simbolismo que se 

transformou em muito mais do que uma mera cor. Se tornou um código 

emblemático, parte de um sistema de valores dotado de conotações morais, 

sociais e históricas que se enraizou no subconsciente do Ocidente e se 

espalhou para o resto do mundo 

 

Um primeiro momento histórico sobre o qual Pitman (2003) se debruça se refere à 

Antiguidade. Afrodite, tida como a Deusa do Amor - e, portanto, como um signo máximo de 

beleza, sexualidade e fertilidade - era objeto de encantamento por parte dos homens e 

sistematicamente retratada como uma figura com voluptuosos cabelos loiros. Já naquela época, 

havia o hábito, por parte das mulheres, especialmente das prostitutas, de clarear os cabelos ou 

de utilizar perucas loiras como maneira de corporificar os apelos vibrantes, hipnotizantes e 

eróticos de Afrodite (PITMAN, 2003). Segundo Pitman (2003), Homero - poeta tido como uma 

das personalidades históricas mais conhecidas da Antiguidade - dedicou um de seus epítetos à 

Deusa do Amor. O título desse epíteto homérico foi traduzido para a língua inglesa como 

“Golden” (Dourada, em português), em alusão aos seus fios loiros e seus ornamentos dourados. 

 Em períodos históricos que apreciavam os valores representados pela figura de 

Afrodite, os cabelos loiros eram exaltados como símbolos de sensualidade, beleza, 

encantamento e, também, como um elemento de diferenciação positiva, que chama a atenção 

das pessoas para a mulher loira como alguém excepcionalmente notável pela sua atratividade 

(PITMAN, 2003). Joanna Pitman (2003) cita algumas manifestações desse sentido conferido 

aos fios loiros. 

 Sandro Botticelli, um dos pintores renascentistas mais reconhecidos até os dias atuais, 

elaborou uma das representações mais icônicas de Vênus, a deusa romana do amor. Assim como 

Afrodite, Vênus foi retratada com longos cabelos loiros pelo artista, como maneira de alusão à 

essa feminilidade chamativa e de beleza hipnotizante, como pode na figura 1:  
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                            Figura 1 - Vênus por Sandro Botticelli 

 

Fonte: Sandro Botticelli (1490) 

 

Outro sentido apontado por Pitman (2003) aos cabelos loiros femininos tem suas origens 

na Idade Média. Numa época marcada pela cristandade enquanto norma maior, a sensualidade, 

a beleza erótica e a própria beleza feminina eram aspectos temidos, castrados e terminantemente 

proibidos pelas normas da Igreja Católica. A maioria das mulheres eram pressionadas a 

esconderem seus cabelos sob véus, tendo aqui o cabelo um apelo erótico, conforme averiguado 

no capítulo anterior deste trabalho. Nas palavras de Pitman (2003, p. 41, tradução livre): 

 

 O mais discreto vislumbre de uma mecha de cabelo dourado [...] foi 

tido como sendo suficiente para acender a febre do desejo. Na Idade Média, o 

quase unânime ocultamento dos cabelos femininos aumentava ainda mais seu 

valor de sedução. Medo e fascinação coexistiam na simbologia do cabelo loiro 

que assombrava os sonhos dos homens.  

 

Nesse contexto histórico, as figuras de Afrodite e Vênus se transmutaram na figura de 

Eva, a primeira das pecadoras. E ela, também, foi representada como uma mulher que esbanjava 

seus fios loiros e abundantes como um signo de sedução (PITMAN, 2003). A mensagem 
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transmitida nesse contexto era explícita: cabelos loiros eram simultaneamente bonitos e 

perigosos, por serem desejáveis deveriam ser esquecidos para sempre (PITMAN, 2003). Essa 

conotação carregada de certo perigo-sedutor marcaria os sentidos dos fios loiros femininos 

séculos afora e adentrou a modernidade.  

Outra figura que marcou a mentalidade cristã dominante nesse período histórico foi a 

de Maria Madalena. Ao final da Idade Média, ela passou a ser retratada com longos e soltos 

cabelos loiros, como uma alusão à sua condição de prostituta e pecadora - já que as mulheres 

seguidoras da normatividade cristã medieval não saiam com seus cabelos descobertos e livres 

em ambientes públicos (PITMAN, 2003). Os fios compridos, soltos e loiros na figura de Maria 

Madalena eram símbolo de seus pecados (PITMAN, 2003). Um exemplo desse tipo de 

representação é a obra de Tiziano (Figura 2), onde é possível ver Maria Madalena expressando 

arrependimento, num movimento de penitência:   

           Figura 2 - Maria Madalena por Tiziano 

 

Fonte: Tiziano Vecellio (1490-1576) 

Por outro lado, foi também na Europa medieval que a lourice passou a carregar um 

sentido poderoso e inédito. Ao final do século XIV, uma das figuras mais centrais da 

cristandade, a Virgem Maria, passou a ser retratada ineditamente com fios loiros. Sendo a 

representante máxima de pureza, castidade e integridade feminina, os cabelos loiros passaram 

a ser representantes de uma poderosa aura angelical (PITMAN, 2003). Os fios loiros também 

ressoavam a paixão medieval pela luz e pela cor, elementos que representavam a força divina e 
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a energia vital (PITMAN, 2003). O vínculo entre loirice e superioridade moral e espiritual se 

concretizou no imaginário europeu.  

Conforme analisa Pitman (2003), a rainha Elizabeth I, comandante do trono inglês no 

século XVI, soube fazer uso político do estereótipo da loirice imaculada que sinalizava uma 

mulher excepcional. O cabelo loiro fazia alusão à sua suposta virgindade incorruptível, uma 

vez que a rainha nunca foi casada. No imaginário do reino inglês, ela permaneceu como a rainha 

virgem, a eterna noiva real. Os fios loiros desempenharam papel importante em seu calculado 

estilo que a priorizava como bela figura real inglesa, tradicionalmente loira e, então, 

espiritualmente elevada, objeto final do amor cortês- um resquício medieval que auxiliou na 

devoção popular à rainha (PITMAN, 2003).  

As pinturas encomendadas pela rainha retratavam uma figura que exalava jovialidade e 

beleza. Seus fios eram pintados como sendo exuberantemente loiros, um símbolo de sua 

castidade e que faziam alusão à uma aura dourada- assim como a aura retratada nas imagens de 

Virgem Maria. Logo, a rainha era relacionada com Maria. Além de conferir à rainha uma 

imagem endeusada, a juventude retratada nos quadros era intencionalmente elaborada para 

simbolizar um suposto estado de sucesso e paz na nação (PITMAN, 2003). Os retratos em 

miniatura elaborados por Nicholas Hilliard ilustram o fenômeno, conforme a figura 3:  

 

           Figura 3 - Rainha Elizabeth I por Nicholas Hilliard 

 

Fonte: Nicholas Hilliard (1533-1603) 

A vinculação entre cabelos loiros e figuras femininas angelicais, excepcionalmente 

íntegras, encontrou nos contos de fadas uma manifestação cultural extremamente fértil que 

espalhou tal estereótipo de feminilidade não só pela Europa, mas também pelos Estados Unidos 

e, contando com o impulso da indústria cinematográfica estadunidense, pelos países do Cone-

Sul (Dennison, 2013). Esse elemento encontra forte influência na maneira através da qual 
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algumas feminilidades idealizadas e referenciadas na branquitude são construídas no contexto 

brasileiro, aspecto que será tratado no próximo item deste capítulo.  

 Até aqui, faz-se perceptível a presença de uma ambiguidade que acompanharia os 

sentidos atribuídos aos cabelos loiros no ocidente séculos adentro (PITMAN, 2003). A lourice 

pode sinalizar uma mulher imaculada, inocente e de beleza incorruptível, ao mesmo tempo que 

pode simbolizar  uma mulher de  tendências manipuladoras para o pecado e sedução (PITMAN, 

2003). Todos significados construídos socialmente ao decorrer do processo histórico no 

ocidente. No entanto, outros significados construídos em contextos do hemisfério norte foram 

associados aos cabelos loiros, sentidos esses que ecoarão na construção das feminilidades 

inclusive em território brasileiro. 

Um sentido de importantíssimo valor é o que vincula os fios claros à superioridade 

racial, fenômeno que trouxe consequências avassaladoras ao redor de todo o globo. Conforme 

discorre Pitman (2003), na Europa do século XIX, começou a ganhar cada vez mais espaço uma 

percepção de que os povos europeus do norte e do oeste eram racialmente superiores às 

populações presentes no sul e no leste europeu. Nesse momento, a aparência física era 

considerada a maneira principal de classificação racial e ascendeu a crença em uma suposta 

superioridade natural pertencente aos fenótipos do norte europeu que contavam com cabelos 

loiros e olhos azuis (PITMAN, 2003). Com a hierarquia racial baseada em características 

fenotípicas, cabelos loiros eram relacionados ao Sol e olhos azuis ao céu, sinalizando a suposta 

grandeza do que, no desenrolar do processo histórico, será conferindo à falaciosa ideia de uma 

“raça ariana”(PITMAN, 2003), fenômeno de consequências catastróficas, que se estendem até 

a contemporaneidade ao redor do globo, através do racismo.  

Essa ideologia racial discriminatória transcende as fronteiras do território europeu, 

tendo grande adesão nos Estados Unidos também (PITMAN, 2003). Os supostos arianos 

estadunidenses foram receptivos à tal ideologia, uma vez que ela os beneficiava no sistema de 

poder estabelecido nesse contexto em detrimento de outras populações, como os 

afroamericanos e os povos nativos (PITMAN, 2003; SCHUCMAN, 2020). Assim como na 

Europa, os ideais de eugenia já não eram mais exclusividade de uma pequena parte da 

população rica e estudada. Tais ideais se espalharam e, na virada no século XIX para o século 

XX, a produção de conhecimento nas mais diversas áreas estavam alinhadas às bases da 

hierarquia racial, sendo espalhada como um vírus para as massas, promovendo a ideia de que o 

fenótipo loiro com olhos claros deveria dominar o mundo (PITMAN, 2003).  

Segundo aponta Pitman (2003), nos anos 1930, a indústria cinematográfica de 

Hollywood ganha papel de destaque no contexto cultural estadunidense, especialmente porque 
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tinha como uma de suas funções auxiliar na recuperação do país pós-crise de 1929. Nesse 

contexto, a maioria das protagonistas das produções hollywoodianas eram loiras que 

simbolizavam, dentre outras coisas, a suposta superioridade racial branca estadunidense 

(PITMAN, 2003). Eram comuns roteiros nos quais os personagens estadunidenses viajam até 

outros países, geralmente nos continentes africano e asiático, e tramavam uma narrativa 

recheada de fetichismo perante a miscigenação, regularmente abordando outras identidades 

ético-raciais sob uma perspectiva sexualizante (PITMAN, 2003). 

Nessas produções, a protagonista loira estadunidense era retratada como uma bela e 

inocente mulher que seria capturada por uma figura animalesca de potência sexual massiva 

(PITMAN, 2003). Aqui, a mulher branca e loira é figura representante da suposta superioridade 

branca, ao passo que a “fera” é representante de outras populações tidas como impuras, 

primitivas e dignas de domesticação. A primeira versão do famoso filme King Kong foi 

produzida nesse contexto, enchendo os olhos do público de estereótipos étnico-raciais, trazendo 

a mulher branca e loira como delicado objeto a ser salvo, digno de admiração e desejo. 

Simultaneamente, a “fera” era retratada como um ser incontrolável, de impulsos primitivos, 

movido por pulsões especialmente marcadas pela agressividade e pela sexualidade (PITMAN, 

2003). A narrativa reforça que essa figura animalesca deveria ser controlada a todo custo pelos 

homens brancos, o que passa a ser a tarefa central do filme. A imagem 4 apresenta um dos 

pôsteres produzidos ao longo do século XX para a obra. Importante destacar como a figura 

ilustra perfeitamente a trama colonial que é retratada no filme.  



35 
 
 

             Figura 4 - Pôster King Kong 

 

Fonte: Renato Casaro (1966) 

 

Tal filme é ilustrativo para se pensar em como a ideologia colonial encontrou outros 

meios de disseminação após o fim dos regimes coloniais propriamente ditos em países do 

hemisfério Sul do globo. O retrato animalesco, inferiorizante e desumanizante que a leitura 

colonial faz com relação às populações não-brancas, em especial àquelas de origem africana, 

diz respeito ao racismo que perpassa os corpos e as existências das pessoas não-brancas 

(FANON, 2006). Há também de se ressaltar, aqui, como a figura da mulher loira é retrato de 

um bem das populações brancas e ocidentais que está em risco graças ao contato com a figura 

animalizada dos nativos. A lourice e a pele branca, neste contexto, são representantes da 

feminilidade branca - também sexualizada e objetificada. Nas palavras de Pitman (2003, p. 195) 

"As políticas raciais e o entretenimento popular foram intimamente fundidos no símbolo de 

altíssima visibilidade da estrela loira de cinema”. 

A lourice passou a ser elemento crucial nas produções cinematográficas do contexto.  

Logo, a indústria cinematográfica de Hollywood estava lotada de mulheres loiras que 

representariam o padrão estético feminino do tão almejado “American Dream”. Conforme 

aponta Pitman (2003, p. 196), quando o país entrou na Segunda Guerra Mundial, estava repleto 
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de “loiras bem-comportadas''. Assim, pode-se observar como a experiência da mulher branca e 

loira foi calcada pelo privilégio racial, ao mesmo tempo que fortemente perpassada pelo 

patriarcado.  

Foi também através de produções hollywoodianas que outro estereótipo ligado às 

mulheres loiras se concretizou de maneira muito forte no imaginário ocidental. Marilyn 

Monroe, uma das estrelas de cinema estadunidense mais conhecida até os dias atuais, 

constantemente atuava nos filmes como a protagonista loira de sensualidade implacável e 

superficialidade característica (PITMAN, 2003). Nas palavras de Pitman (2003): “Monroe foi 

um construto, um veículo cuidadosamente moldado para o voyeurismo masculino, cujo trabalho 

era animar os anos 1950 e se fazer disponível para o mundo”.  

Aqui fica explícito que, apesar de Marilyn ser uma das personalidades femininas mais 

influentes de sua época, era um produto de consumo para o público masculino - e sua moeda 

de troca era sua aparência, mais especificamente, seu corpo e seu cabelo loiro.  

Um dos sentidos produzidos no ocidente aos fios loiros é justamente o da mulher loira 

que, apesar de sedutora e atraente, é retratada como alguém superficial, sem conteúdo e, por 

muitas vezes, tida como burra. Essa é uma mulher considerada como mais “solta”, que não 

merece ser levada à sério, mas oferece diversão aos homens e também a si mesma (PITMAN, 

2003). Tal estereótipo foi fortemente cultivado no imaginário ocidental da branquitude moderna 

e contemporânea.  

Helms, Romanova e Takeda (2006), elaboraram uma pesquisa analisando as cores dos 

cabelos de mulheres que ocupavam cargos altos no universo corporativo da Inglaterra. Os 

pesquisadores verificaram que as loiras eram sub-representadas nos cargos de poder das 

maiores e mais prósperas empresas inglesas, especialmente considerando a porcentagem de 

mulheres loiras no país (tingidas ou não). Helms, Romanova e Takeda (2006) atribuíram o 

fenômeno à ideia de que mulheres loiras são menos competentes e mais divertidas do que 

profissionais.  

Nos Estados Unidos, Mahler e Kyle (1996) conduziram um estudo que investigou a 

influência da cor dos cabelos e do uso de cosméticos na percepção das habilidades profissionais 

de mulheres brancas. Os participantes da pesquisa classificaram mulheres loiras como menos 

capacitadas profissionalmente, estipulando remunerações menores para as loiras maquiadas. 

Mulheres de cabelos castanhos e sem maquiagem foram classificadas como as mais capacitadas 

e a elas foram atribuídos os maiores salários (MAHLER e KYLE, 1996). Os autores também 

atribuíram tal resultado aos estereótipos que relacionam a lourice feminina à burrice e 

incompetência. 
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Manning (2010) encontrou resultados parecidos em sua pesquisa. Os participantes da 

investigação classificaram as loiras como mulheres agradáveis e atraentes com frequência, ao 

passo que raramente classificaram-nas como inteligentes. A partir desse mesmo estudo, 

Manning (2010) conclui que mulheres de cabelos castanhos são percebidas como sendo as mais 

confiáveis, as mais emocionalmente estáveis e, também, acabam sendo encaradas como as mais 

entediantes. O autor acrescenta que mulheres ruivas são frequentemente vistas como 

temperamentais, passionais e corajosas.  

Não se trata, aqui, de colocar as mulheres brancas e loiras como vítimas maiores dos 

estereótipos acerca das feminilidades “do Norte”. Afinal de contas, fica cada vez mais explícito 

que carregar fios loiros significa corresponder, mesmo que parcialmente, aos padrões estéticos 

que estruturam os  modelos de feminilidade nesse contexto. Na verdade, trata-se de reconhecer 

que mesmo mulheres loiras estão submetidas a noções que limitam a compreensão do ser 

mulher, uma vez que a estrutura social do Ocidente conta com o sexismo enquanto pilar 

sustentador, especialmente através das noções de beleza (WOLF, 2018). 

Nesse sentido, Pitman (2003) elucida que, apesar dessa faceta depreciativa dos fios 

loiros, a lourice também permaneceu sendo um signo recheado de sentidos que projetam 

feminilidades de poder, requinte e alta visibilidade. A autora cita o exemplo de Margaret 

Thatcher enquanto uma mulher que, assim como a rainha Elizabeth I, utilizou a aparência de 

seus fios a seu favor. Segundo Pitman (2003) Thatcher percebeu que seu cabelo loiro remetia à 

luz, exigia atenção, era associado com status social e prosperidade, elementos desejáveis para 

a representante máxima da Inglaterra enquanto nação. Pitman (2003) ainda cita Hillary Clinton 

enquanto figura de poder que seguiu os mesmos passos de Margaret Thatcher para estabelecer 

uma imagem pública que transmitia juventude, prestígio e controle. Importante destacar que 

tanto Thatcher quanto Clinton mantinham seus cabelos loiros curtos, a fim de transmitir maior 

profissionalismo e poder.  

Pitman (2003) cita Madonna como outra figura pública feminina que utilizou seu cabelo 

para alcançar sucesso em sua carreira pública. Segundo a autora, foi após Madonna ostentar os 

fios recém-platinados, estampados na capa de seu álbum “True Blonde” lançado em 1986, que 

a cantora realmente atingiu um público mais extenso. O álbum vendeu cerca de quatro vezes 

mais quando comparado aos anteriores, nos quais Madonna ainda era uma mulher de cabelos 

castanhos. Após o reconhecimento do apelo comercial dos fios loiros, a artista permaneceu com 

a tonalidade e trilhou seu caminho para uma das carreiras musicais mais consolidadas do mundo 

ocidental, se tornando uma das grandes referências de feminilidade branca no imaginário 

ocidental durante as próximas décadas.  
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Seria possível citar outras tantas mulheres da indústria do entretenimento ocidental  que 

ocupam função de referência em feminilidade branca para milhões de meninas e mulheres. No 

entanto, uma artista em específico merece uma análise mais próxima e cautelosa, especialmente 

considerando os temas centrais deste trabalho. Shakira, cantora de grande sucesso na 

contemporaneidade em boa parte do mundo, passou por muitas mudanças para adentrar, cada 

vez mais, espaços predominantemente ocupados por artistas norte-americanos ou europeus 

(GONTOVNICK, 2010). 

Gontovnick (2010) elabora um artigo que analisa a trajetória da cantora e como se deram 

suas transformações, tanto estéticas quanto musicais, rumo às rádios ao redor de todo o globo. 

Conforme pontuado pela autora (2010), Shakira começou sua carreira ainda adolescente na 

Colômbia, seu país de origem, como uma jovem artista fortemente ligada à identidade 

colombiana. Ela não era extremamente magra, tinha longos, volumosos cabelos pretos e sua 

figura também era marcada por sua ascendência libanesa. A jovem Shakira já dançava muito 

bem e realizava todas as suas performances descalça (GONTOVNICK, 2010).  

Em 1998 Shakira se muda para Miami, nos Estados Unidos, e lança um álbum chamado 

“Donde Están los Ladrones” (“Onde estão os ladrões”, em português) que a colocou no cenário 

de artistas latinos no país. Nessa produção, suas músicas continham letras fortes, de cunho 

político e sua figura ainda contava com seus volumosos fios pretos (GONTOVNICK, 2010), 

conforme pode-se conferir na foto de capa do álbum em questão, apresentada na figura 5. 

  

Figura 5 - Dónde están los ladrones? 

 

Fonte: Columbia Records – Sony Music Latin (1998) 
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Conforme apontado por Gontovnick (2010), aqui é possível verificar que a artista, 

apesar de já estar inserida no contexto estadunidense, ainda está fenotípica e musicalmente 

marcada como uma mulher latina. O cabelo preto, enfeitado em tranças e adereços coloridos, 

auxilia na anunciação desta identidade latina tanto para o público estadunidense quanto para o 

público latino que emigrou para países tidos como desenvolvidos (GONTOVNICK, 2010). Um 

próximo marco na carreira de Shakira foi a contratação do empresário Freddy De Mann, ex-

empresário de artistas como Madonna e Michael Jackson. Segundo a mesma autora, “foi após 

essa decisão [contratar Freddy de Mann] que a imagem dela [Shakira] começou a ficar mais 

‘anglicizada’, magra e loira, a fim de agradar o monolíngue público estadunidense” (Capeda, 

2003, apud, Gontovnick, p. 146, 2010).  

Pouco tempo depois, Shakira lança “Laundry Service”, um álbum pop com músicas 

predominantemente em inglês. Esse lançamento marcou a entrada de Shakira enquanto artista 

conhecida mundialmente, rendendo à colombiana muitas premiações. A música “Whenever, 

Wherever” foi um hit mundial no ano de 2002. Vale destacar, também, que o álbum marca a 

maior transformação de Shakira enquanto artista - e seu corpo mais magro, seu cabelo platinado 

de loiro e sua sobrancelha pintada em tons mais claros foram elementos centrais dessa mudança 

(GONTOVNICK, 2010). A mudança de Shakira foi estampada na capa do álbum, apresentada 

na imagem 6:  

 

     Figura 6 - Laundry Service 

 

Fonte: Gravadora Epic (2001) 
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Nas palavras de Gontovnick (p. 147, 2010) “Ao passo que Shakira ultrapassa as 

fronteiras, em alguma medida ela renuncia de sua imagem como colombiana-latina com 

ascendência árabe, com a intenção de atrair um público mais amplo”. Nesse sentido, fica 

explícito que para se tornar uma artista de projeção mundial, Shakira teve que se transformar 

de acordo com o modelo de feminilidade hegemônico: o ditado e disseminado pelos países “do 

Norte”, referenciado em ideais da identidade racial branca.  

O cabelo de Shakira foi elemento essencial não só para marcar tais transformações, mas 

também para garantir que a artista pudesse transitar pelos ambientes artísticos ora como a 

dançarina latina de sensualidade ímpar, ora como a diva-pop de cabelos longos, lisos e loiros. 

Em conjunto com as mudanças feitas nos fios, outros elementos auxiliaram Shakira em sua 

capacidade de transitar entre diferentes identidades, como a brancura de sua pele.  

Shakira protagoniza uma das músicas mais famosas dos anos 2000, “Hips don’t lie” 

(“Quadris não mentem”, em português), na qual a artista representa o estereótipo da 

feminilidade latina sensualizada (GONTOVNICK, 2010). Mesmo com fios propositalmente 

volumosos e ondulados para marcar tal estereótipo, Shakira aparece loira no clipe da música, 

conforme figura 7:  

 

Figura 7 - Hips don't lie 

 

Fonte: Site Portal Shakira (2006) 

Conforme também analisado por Gontovnick (2010), o álbum “She wolf” (“A loba”, 

em português) representa a investida mais explicitamente “americanizada” da carreira de 

Shakira. As músicas são, em sua maioria, todas produzidas visando o estilo musical eletrônico 

pop estadunidense. No vídeo clipe de “She Wolf”, Shakira aparece com longos cabelos 

platinados, pele pálida, olhos claros, sapatos de salto alto - todos elementos referenciados no 

modelo de feminilidade calcado na branquitude “do Norte”- dançando dentro de uma jaula, vale 
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destacar.  Gontovnick (2010) elabora uma provocação de valor para o presente trabalho sobre 

tal cena, apresentada na figura 8. 

Figura 8 - She Wolf 

 

Fonte: Site Portal Shakira (2020) 

A autora expõe essa versão da artista como sendo o ápice de sua transformação, 

questionando inclusive o valor simbólico da jaula no contexto. Estaria, Shakira, sendo 

domesticada? O questionamento é válido, mas deve ser melhor subsidiado. Rosa Weitz (2001), 

pesquisadora estadunidense, investigou extensamente as possíveis relações que as mulheres 

estabelecem com seus cabelos e quais funções os fios assumem nas vidas femininas. Através 

de extensa pesquisa, a autora conclui que mulheres buscam diferentes formas de poder através 

tanto da resistência quanto da acomodação aos padrões estéticos direcionados a elas. 

Weitz (2001), assim como neste trabalho, elege o cabelo como elemento que abarca os 

sentidos e significados de acomodação ou de resistência aos modelos de feminilidade.  

Pensando com Weitz (2001), pode-se considerar a possibilidade de que, no caso de Shakira, um 

sentido possível de ser atribuído aos seus fios seja justamente o da acomodação às normas 

sociais. Tal acomodação, por um lado, confere poder à artista. Afinal de contas, se pode pensar 

que provavelmente Shakira não seria reconhecida mundialmente caso não tivesse cedido aos 

modelos de feminilidade que ela materializou em sua corporeidade e em seus cabelos.  

No entanto, também é essencial que se relativize esse poder. Conforme aponta Weitz 

(2001), o poder obtido pela via da acomodação é limitado, frágil, circunscrito em contextos 

bastante restritos que exigem grandes investimentos de dinheiro, energia e tempo. Além de 

tudo, todo o investimento do mundo não garantirá às mulheres o poder almejado (WEITZ, 

2001). As noções de beleza estética, enquanto elemento central nos modelos de feminilidade 

ocidentais, são construídas e reconstruídas justamente para gerar uma insatisfação constante 

das mulheres com relação a si mesmas (WOLF, 2018).  Conforme já apontado anteriormente, 

na construção identitária e subjetiva das feminilidades ocidentais,  a beleza se faz como uma 
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moeda de troca para acessar muitos espaços de poder. No entanto, mesmo no caso de mulheres 

que se guiam pela via da acomodação, essa moeda de troca está em constante ameaça. Afinal 

de contas, se envelhece, se engorda, os cabelos ficam brancos.  

Sendo assim, o caso de Shakira é interessante para analisar certos aspectos dos modelos 

de feminilidade aos quais ela está referida que afetam uma gama considerável de mulheres, 

inclusive no Brasil. A feminilidade idealizada aqui é calcada, explicitamente, na branquitude 

idealizada em contextos “do Norte” e tem nos cabelos um instrumento para se materializar- ou 

um meio de acomodação, conforme aponta Weitz (2001). Muitos dos referenciais, estereótipos 

e tensionamentos apresentados nos contextos da branquitude “do Norte” também se farão 

presentes em território brasileiro e terão impacto nos modelos de feminilidade calcados na 

branquitude brasileira. Obviamente, os cabelos das mulheres brasileiras carregarão estes 

sentidos e significados.  

 

3.4 Retorno ao Brasil: os cabelos na construção das feminilidades referenciadas na 

branquitude  

Tendo em mente os sentidos atrelados aos cabelos nos contextos da branquitude “do 

Norte”, este item do presente trabalho redirecionará a discussão ao Brasil e explorará como 

alguns desses sentidos ressoam nas feminilidades brasileiras referenciadas na identidade racial 

branca. Um dos significados produzidos ao longo do processo histórico no hemisfério norte do 

globo que também ecoou na sociedade brasileira foi a busca por uma suposta pureza racial, 

colocada no Brasil na figura branca com ascendência europeia. 

Conforme anuncia Dennison (2013), o final do século XIX e o início do século XX no 

Brasil foram marcados pelo apogeu dos ideais do racismo científico. Conforme já apontado nos 

itens anteriores deste capítulo, a identidade racial branca passou a ser sinônimo de 

superioridade, civilização, razão, luz, beleza, entre outros aspectos positivos, ao passo que 

outras identidades étnico-raciais - especialmente a identidade racial negra - eram vistas como 

inferiores, dignas de serem banidas das sociedades ocidentais.  

A produção científica da época validava a ideologia racial e o embranquecimento da 

população brasileira passou a ser um dos focos políticos para a nação. Nas palavras de Dennison 

(2013, p. 288), “[...] procurou-se ‘eliminar’ os negros e, assim, ‘embranquecer’ a população, 

incentivando a imigração europeia e os casamentos [...] para produzir crianças brancas”. Como 

colocado por Liv Sovik (2004, apud, DENNISON, 2013, p. 288, tradução livre), até a 

contemporaneidade “o embranquecimento continua sendo uma espécie de projeto de nação, 
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uma autoimagem positiva”. Posto isso, não é de se espantar que as ideologias racistas projetem 

os cabelos lisos e loiros como os traços representantes da branquitude, portanto, da beleza e da 

superioridade.  

Assim como na Europa, as populações brancas advindas do norte europeu eram 

consideradas representantes máximas dos ideais de pureza racial (DENNISON, 2013). Foi 

nesse contexto que figuras femininas que emigraram da Alemanha e se estabeleceram no sul 

brasileiro passaram a tomar espaço no imaginário popular como sendo dotadas de superioridade 

e excepcionalidade, especialmente considerando os traços fenotípicos dessas mulheres e suas 

descendentes. Conforme apontado por Dennison, ainda persiste no país “uma certa obsessão 

pela ideia de pureza racial, especialmente nos extremos brancos do espectro racial do país” 

(2013, p. 288, tradução livre).  

Dessa forma, assim como nos contextos “do Norte”, olhos claros e cabelos loiros 

passaram a serem tidos como modelos estéticos que sinalizam mulheres dotadas de 

superioridade e excepcionalidade. Conforme discorre Dennison (2013), o estereótipo da loira 

com olhos claros, sulista, descendente de alemães até hoje permanece vivo como um referencial 

de feminilidade no Brasil. Não é à toa que a maior figura brasileira da indústria da moda seja 

Gisele Bündchen, modelo branca ascendente de alemães que conquistou as passarelas dentro e 

fora do Brasil com seus cabelos loiros, olhos claros e pele bronzeada (DENNISON, 2013).  

Ao analisar trinta capas da revista Vogue - uma das revistas de maior prestígio no 

segmento de beleza feminina brasileiro - entre os anos de 2007 e 2016, Reis (2017) conclui que 

dezesseis dessas capas estampam mulheres loiras e brancas, ao passo que mulheres negras 

apareceram apenas duas vezes na amostra. Na conclusão de sua análise, Reis (2017, p. 25) 

expõe que mulheres brancas, jovens, magras somam 90% das capas analisadas, tendo destaque 

aqui as mulheres loiras.  

Freyre (1987; apud GOLDENBERG, 2005) discorre sobre as influências de referenciais 

norte-europeus de beleza nos modelos de feminilidade brasileiros no final do século XX. Na 

percepção de Freyre (1987, apud, GOLDENBERG, 2005, p. 67), os modelos de beleza mais 

congruentes com as brasileiras - tais como cabelos escuros e volumosos, corpos avantajados 

com quadris maiores - estavam sofrendo o impacto de tendências norte-europeizantes. Mulheres 

brancas, altas, loiras, com corpos mais magros eram destacadas como sinônimo de beleza e 

atingiam grande visibilidade pública. Nas palavras de Goldenberg (2005, p. 67):  

   

Este novo modelo de beleza para as brasileiras, já detectado por 

Freyre, ganhou muito mais força nas últimas décadas. Como disse a Veja, "As 
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brasileiras não ficam velhas, ficam loiras" (www.veja.com.br em 07/06/2000), 

mostrando que a brasileira é uma das maiores consumidoras de tintura de 

cabelo em todo o mundo. Além de Vera Fischer, que permanece um ideal de 

beleza, Xuxa e, posteriormente, Gisele Bündchen tornaram-se modelos a 

serem imitados pelas brasileiras, ícones norte-europeizantes, diria Freyre. 

 

 A presença de mulheres que representam esse estereótipo nos espaços de grande 

visibilidade midiática é um fenômeno que merece destaque no Brasil. Atrizes, cantoras, 

apresentadoras de programas televisivos e modelos brasileiras frequentemente são 

caracterizadas por traços eurocêntricos, tendo aqui o cabelo loiro função importante.  Dennison 

(2013) analisa o sucesso estrondoso de Xuxa na indústria de entretenimento brasileiro a partir 

desse viés. A autora traz Xuxa como sendo fenotipicamente destacada por uma “super-

branquitude” (Dennison, 2013, p. 287), graças a seus cabelos lisos e loiros, seus olhos azuis e 

sua pele branca.  Nas palavras de Simpson (1993, p. 83, apud Dennison, 2013, p. 287, tradução 

livre):  

A lourice de Xuxa, por ser tão incomum no Brasil, é um símbolo 

onipresente de diferença. Toda vez que Xuxa aparece na tela, ela valida o 

desejo pela branquitude que é defendido por muitos e legitimado pela 

articulação de uma ideologia nacional de branqueamento.  

 

Nesse sentido, os cabelos loiros de Xuxa, em conjunto com sua pele clara e seus olhos 

azuis, a projetam como uma figura excepcional, de destaque, no Brasil (DENNISON, 2013). 

Isso faz com que a artista seja relacionada com valores associados à branquitude, tais como 

pureza, virtude, luz, excepcionalidade, transcendência, beleza, civilização, entre outros. Tais 

valores marcam, inclusive, a carreira da artista, as personagens que ela interpreta, os espaços 

que ela ocupa - espaços esses tradicionalmente ocupados pela branquitude (Dennison, 2013, p. 

292).  

Xuxa adentrou fortemente nas produções de entretenimento infantil. A sua inserção no 

segmento é bastante caracterizada por uma associação entre sua imagem e o universo dos contos 

de fada e das princesas (DENNISON, 2013). Interessante notar que, assim como visto 

anteriormente neste capítulo, os cabelos loiros passaram a ser um elemento marcante das 

protagonistas de contos de fada, desempenhando papel central na construção desse modelo de 

feminilidade angelical, inclusive no Brasil. O universo de reinos encantados, rainhas, princesas 

e poderes mágicos são inspirados, em grande parte, em contos europeus e recriações 

hollywoodianas dessas narrativas- ambos sendo lugares brancos por excelência no imaginário 

brasileiro (DENNISON, 2013). 

 Só no cinema infanto-juvenil brasileiro, a artista já foi uma princesa (no filme “Princesa 

Xuxa e os trapalhões), uma rainha (no filme “Xuxa e os elfos”), uma modelo (no filme “Xuxa 

http://www.veja.com.br/
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popstar”), uma deusa (no filme “Xuxa e o tesouro da cidade perdida”), aludindo à estereótipos 

da feminilidade referenciada na branquitude brasileira. Assim como nos contextos “do Norte”, 

aqui a lourice simboliza doçura, integridade, poder, beleza - aspectos explicitamente associados 

à artista e também às feminilidades referenciadas na branquitude.   Assim, Xuxa se insere no 

imaginário popular como uma figura excepcional, frente a um país onde a maior parte da 

população não partilha dessa excepcionalidade, considerando o contexto de desigualdades 

étnico-raciais que sustentam o Brasil. 

Conforme apontado por Dennison (2013), são justamente os traços fenotípicos da 

brancura (olhos azuis, cabelo loiro, pele clara) que permitem à Xuxa o acesso aos espaços 

predominantemente dominados pela branquitude e aos valores associados à branquitude. Vale 

ressaltar, aqui, o fato de a artista não ser considerada como uma loira artificial. Conforme 

exemplifica Dennison (2015, p. 7), o filme “Xuxa Gêmeas”, protagonizado pela artista, conta a 

história de duas irmãs gêmeas que são a antítese uma da outra. Ambas as personagens são 

interpretadas pela própria Xuxa.  

Uma delas é retratada como uma empresária mesquinha, muito ligada a status e poder. 

A outra é a Xuxa que o público está acostumado a ver, uma mulher dócil, delicada, que não é 

movida por interesses individualistas. Uma é a vilã, outra é a mocinha. A vilã é caracterizada 

por uma peruca loira explicitamente artificial, enquanto a mocinha exibe cabelos loiros com 

aspecto mais natural. Ao final da trama, a vilã é derrotada por sua irmã representante do bem, 

sugerindo que o bem sempre vencerá o mal, assim como o cabelo loiro natural sempre será 

superior ao cabelo loiro “falso” (DENNISON, 2016).  

No contexto brasileiro, cabelos loiros visivelmente artificiais (seja através de tintura, 

seja através de peruca) por muitas vezes acabam sendo associados à deselegância, à investidas 

estéticas menos sofisticadas, à tentativas forçadas de ascensão social e de se destacar (Dennison, 

2013). Dennison (2015), destaca que, nas produções brasileiras, frequentemente as mulheres-

alfa das classes trabalhadoras são retratadas com cabelos loiros. A autora ainda diz que loiras 

(não-naturais) da classe trabalhadora podem ter autoridade em seus espaços sociais limitados, 

mas em última análise, são retratadas como artificiais, esteticamente não sofisticadas, 

especialmente quando contrastadas com as loiras autênticas (DENNISON, 2016). Apesar disso, 

aos fios loiros artificiais também foram sendo atribuídos sentidos de atratividade, de destaque 

e de certo prestígio, especialmente em contextos sociais menos privilegiados.  

Dennison (2015) exemplifica tais sentidos relacionados às loiras artificiais através do 

enredo de Tieta, do filme brasileiro “Tieta do agreste”. Tieta, uma menina de longos e 

volumosos cabelos escuros, de origem pobre, é expulsa de sua pequena cidade no nordeste do 
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país por ser descoberta tendo relações sexuais com seu namorado. Em São Paulo, a personagem 

atinge riqueza e influência social, ambos conquistados através do mundo da prostituição. Vinte 

e seis anos após a expulsão, Tieta volta à cidade num carro vermelho e luxuoso, ostentando uma 

peruca loira platinada impossível de passar despercebida (DENNISON, 2016). 

A lourice de Tieta representa o sucesso em ascender socialmente, ao mesmo tempo que 

faz alusão ao fato dessa personagem se destacar diante de seu meio social, seja por suas 

conquistas, seja por sua sensualidade e beleza. Ainda, a peruca loira visivelmente artificial 

também simboliza certa inautenticidade dos poderes de Tieta, uma vez que ela os adquiriu 

através do universo moralmente rechaçado da prostituição (DENNISON, 2016). 

Tal narrativa condensa muitos sentidos possíveis de serem associados aos cabelos 

femininos no contexto brasileiro. Importante destacar a dualidade da vida de Tieta simbolizada 

em seus cabelos. Por um lado, quando ela está com cabelos naturais, seus fios são aceitos, mas 

seus poderes são limitados. Por outro lado, para adquirir poder e adentrar espaços dominados 

pela branquitude, ela necessariamente precisa esconder seus fios naturais por trás de uma peruca 

loira artificial. Uma narrativa potente para se pensar as complexidades de gênero, raça e classe 

social no Brasil. Nas figuras 9 e 10, se vê Tieta com sua peruca loira e, em seguida, Tieta com 

seu cabelo livre e natural.  

Figura 9 - Tieta e sua peruca 

 

Fonte: Site InterFilmes (2008) 
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Figura 10 - Tieta com cabelos soltos 

 

Fonte: Site IMDB (2010) 

As contradições tensionadas na história de Tieta também englobam um sentido 

importante associados às mulheres loiras: o da atratividade (DENNISON, 2016). O Brasil é 

internacionalmente conhecido por ter as técnicas químicas para os cabelos muito disseminadas 

no dia a dia das mulheres, seja através dos alisamentos, seja através das tinturas. A frequência 

dos tingimentos no país é alta, os que clareiam os fios.  

Conforme apontado por Fialho e Miranda (2014), uma pesquisa realizada pelo Instituto 

Ipsos, um instituto de pesquisa reconhecido, concluiu que 80% das mulheres pintavam seus 

cabelos, tendo como espaço amostral 999 mulheres de diferentes cidades do Brasil (São Paulo, 

Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife). Parte significativa das mudanças na 

coloração dos fios era decorrente de clareamentos.  

Fialho e Miranda (2014) realizaram uma pesquisa que investigou quais eram os sentidos 

que o se tornar loira, através de clareamentos, carregava na vida das mulheres entrevistadas. 

Para os autores, grande parte desses sentidos estão atrelados justamente à ideia de que cabelos 

loiros representam uma mulher mais jovem, mais atraente e que demanda mais atenção, 

fenômeno também verificado em contextos “do Norte”, conforme já apontado neste capítulo.  

Fialho e Miranda (2014) trazem como um ponto comum entre o discurso das 

entrevistadas o de que se tornar loira não apareceu como uma mudança decorrente de 

modismos, mas sim como a obtenção de uma nova identidade. Dado à força do cabelo enquanto 

significante capaz de carregar, tensionar e emaranhar sentidos e significados, conforme 

analisado no primeiro capítulo do presente trabalho, aqui se corrobora com a visão de que os 

fios estão intimamente conectados com a produção das identidades femininas. Fialho e 

Miranda, sobre cabelos loiros e identidades femininas, afirmam que:  
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Afinal, o que se destaca no discurso das entrevistadas é que ser loira 

não é apenas mudar a cor do cabelo, mas sentir-se mais atraente, desejada, 

bonita, poderosa e admirada – representações ligadas às imagens mais 

clássicas relacionadas à mulher loira. A adoção do cabelo loiro agrega a essas 

mulheres uma nova identidade baseada nessas categorias clássicas, na visão 

que o outro elabora sobre elas (bonitas, sensuais e chamativas) e em sua 

própria biografia. (Fialho e Miranda, 2014, p. 204) 

 

Os autores entrevistaram mulheres que pintam seus fios de loiro e observaram, nas ruas 

de diferentes bairros do Rio de Janeiro, como reagiam as pessoas que cruzavam com mulheres 

loiras nesses contextos. Fialho e Miranda (2014) chegaram à conclusão que, de fato, no Rio de 

Janeiro ser loira era um elemento diferenciador. No centro da cidade, os autores observaram 

uma grande quantidade de homens lançando olhares às mulheres loiras, inclusive na ausência 

de outros elementos que poderiam ser especialmente chamativos. Em comparação às mulheres 

de cabelos pretos ou castanhos, a frequência de olhares dirigidos às mulheres loiras era muito 

maior (FIALHO e MIRANDA, 2014).  

 Em Ipanema e Leblon, regiões mais abastadas da cidade, os autores repararam que as 

mulheres loiras, com fios naturalmente ou quimicamente clareados, dominavam as ruas, os 

mercados, as lojas e os shoppings centers. Segundo os autores, para que se destaquem na 

multidão, as loiras necessariamente tinham que ter algum outro elemento chamativo. Fora isso, 

os autores notaram que os homens são ligeiramente mais sensíveis às loiras em ambos bairros 

(FIALHO e MIRANDA, 2014). 

Já no mercado popular, em Madureira, os autores destacaram que mulheres loiras 

recebiam muitos olhares masculinos em decorrência de seus fios. Nas palavras de Fialho e 

Miranda (2014, p. 206):  

Vendedores em porta de lojas, camelôs e pessoas em geral 

paradas num ponto, que podemos chamar de fácil observação, 

prestavam mais atenção à passagem de mulheres loiras do que àquelas 

que tinham outra cor de cabelo. A partir dessas primeiras observações, 

começamos a definir o tipo de mulher que deveria ser entrevistada, bem 

como nos ficou explícita a ideia de que ser loira é um fator diferenciador 

no Rio de Janeiro. 

 

As narrativas extraídas das entrevistas explicitaram que tingir os cabelos de loiro 

conferiu várias vantagens às mulheres em questão: se sentiam mais bonitas, mais vistas e mais 

validadas (FIALHO e MIRANDA, 2014). Aqui vale retomar a noção já trazida neste capítulo 

de que, na construção das feminilidades ocidentais, a beleza se torna um elemento central e 

decisivo para ditar não apenas quem é a mulher em pauta, mas também o que ela vale. Dessa 
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forma, faz bastante sentido pensar que as mulheres que se tornaram loiras se sentiram mais 

valoradas.  

Nesse sentido, os autores também concluíram, a partir das entrevistas, que se tornar loira 

transcendia a materialidade da cor em si, significando adotar novas posturas perante o meio 

social, movimentar a relação consigo mesma, ser destacada e reconhecida como dotada de 

características específicas comumente associadas às mulheres loiras (FIALHO e MIRANDA, 

2014). Para as entrevistadas, se tornar loira significava assumir uma identidade feminina ligada 

à beleza, sensualidade e juventude. Era também uma transformação na maneira através da qual 

se dava o relacionamento com o ambiente e com elas mesmas (FIALHO e MIRANDA, 2014).  

Os autores, então, discutem que mulheres brasileiras que tingem seus cabelos de loiro 

não estão procurando, necessariamente, se identificar racialmente com categorias raciais 

privilegiadas, mas sim corporificar sentidos clássicos atribuídos às mulheres loiras. 

Obviamente, mulheres que tingem seus cabelos de loiro o fazem também para acessar sentidos 

como beleza, atratividade e diferenciação. No entanto, é importante pontuar que a associação 

entre mulheres loiras e tais sentidos é fruto de uma construção sócio-histórica que está, em sua 

raiz, conectada aos estereótipos raciais. 

 Conforme corroborado com Schucman (2020) e Brasílio (2007) neste capítulo, é 

necessário reconhecer que os cabelos loiros femininos são considerados anunciadores de 

mulheres bonitas e atraentes já que as noções de beleza e atratividade foram e ainda são valores 

comumente associados às feminilidades calcadas na branquitude. Não se trata de discutir que 

cabelos loiros são considerados bonitos apenas por serem característicos da branquitude, mas 

sim de manter em mente que o que é considerado bonito e excepcional, muitas vezes, está 

calcado em referenciais brancos.  Portanto, mesmo que a mulher não deseje explicitamente se 

embranquecer através dos fios loiros, ela acaba os escolhendo, dentre outros motivos, por 

também ser produto e produtora de uma dinâmica social que enaltece a branquitude em 

detrimento de outras identidades raciais. A escolha em se tornar loira não se isola desse 

contexto.  

É nessa dinâmica que se inserem os cabelos das mulheres identificadas racialmente com 

a branquitude. Nos cabelos dessas brasileiras se embaraçam, se esticam e se chapam as tramas 

(re)construídas, ao longo do processo histórico, dentro e fora do Brasil, com destaque especial 

aos sentidos que ecoaram originalmente na europa e nos Estados Unidos, para depois ressoarem 

em território brasileiro. Mesmo sem perceber, milhões de mulheres brasileiras têm identidades 

e subjetividades atravessadas, postas e reviradas pelos sentidos associados aos fios cabeludos 

da branquitude.  
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4  FEMINILIDADES NEGRAS E SEUS CABELOS  

 

Conforme aponta o percurso bibliográfico construído até aqui no presente trabalho, os 

ideais de feminilidade hegemônicos no Brasil partem da branquitude, de referenciais “do Norte” 

e estabelecem padrões estéticos excludentes de parcela significativa da população brasileira. 

Ao se falar em feminilidades brasileiras, é possível que se pense em diferentes identidades 

étnico-raciais, classes sociais, regionalidades, faixas etárias e tantas outras variáveis. 

Logicamente, não seria possível abarcar em um Trabalho de Conclusão de Curso toda a 

diversidade que encontramos nas mais diferentes expressões do ser mulher no Brasil. Sendo 

assim, aqui também se opta pelas experiências de feminilidades brasileiras negras como 

prioridade para este estudo, especialmente considerando a urgência de se olhar para a vivência 

do ser mulher negra no Brasil.  

Nilma Lino Gomes (2002, 2003) destaca o cabelo enquanto sinal diacrítico construído 

culturalmente no contexto brasileiro como sendo anunciador do pertencimento étnico-racial dos 

sujeitos. Schucman (2020) também ressalta o cabelo como elemento chave para a identificação 

de cada pessoa na classificação racial, conforme já apontado anteriormente.  

Sobre a importância do signo do cabelo nas constituições subjetivas e identitárias das 

mulheres negras, Gomes (2002, 2003) traz muitas contribuições. A autora destaca que, mesmo 

que a valorização e manipulação dos fios seja um aspecto presente nas mais diversas culturas e 

etnias ao redor do mundo, para as populações negras, especialmente para as populações negras 

em contextos ocidentais, tal fenômeno não se dá sem conflitos.  

 Estes embates podem expressar sentimentos de rejeição, aceitação, 

ressignificação e, até mesmo, de negação ao pertencimento étnico/racial. As 

múltiplas representações construídas sobre o cabelo do negro no contexto de 

uma sociedade racista influenciam o comportamento individual (Gomes, 

2002, p. 44)  

 

Gomes (2002), diante disso, elabora que saber manusear, lidar e cuidar dos fios crespos 

está fortemente ligado a estratégias de constituição da identidade negra. A autora chama atenção 

para o fato de que a relação que a população negra estabelece com seus fios também diz respeito 

a aspectos mais íntimos constituintes da esfera da subjetividade (Gomes, 2002). Oliveira e 

Mattos (2019) corroboram com tal visão, afirmando que a forma com a qual mulheres negras 

cuidam de seus cabelos está intimamente relacionada com os processos de subjetivação e com 

a produção de identidade. As autoras (2019) também destacam a forma de cuidar e de encarar 

os fios como dispositivo formador de identidade para mulheres negras. Para Oliveira e Mattos 
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(2019), na produção de suas identidades, cor de pele, traços e cabelo são elementos presentes 

na mediação com o outro, em uma sociedade marcada por relações patriarcais e racistas.  

Será possível verificar que o fenômeno é experienciado de maneira distinta entre 

mulheres brancas e mulheres negras, especialmente considerando o contexto racial do país. Os 

processos subjetivos e identitários das feminilidades brancas e negras se dão sob condições 

desiguais entre si. Não se trata de comparar as vivências dos dois grupos, pois cada um deles 

está frente a realidades, origens, impasses e violências diferentes. Trata-se de se aproximar e 

investigar como se dão as experiências dos dois grupos com relação aos seus cabelos, posto que 

ambas as vivências são importantes para pensarmos feminilidades brasileiras.  

Ivani Francisco de Oliveira, em sua tese de mestrado intitulada “Versões de mulheres 

negras sobre a transição capilar: um estudo sobre processos de descolonização estética e 

subjetiva” (2019), também compõe com a discussão trazendo muitos elementos importantes. A 

autora (2019) ecoa contribuições de Bebel Nepomuceno (2012) ao destacar que mulheres 

negras brasileiras não experimentaram o mesmo tipo de submissão que mulheres brancas de 

classes sociais mais abastadas. O espaço de atuação e circulação das mulheres negras, muitas 

vezes, não era restrito ao ambiente privado, às casas, até mesmo porque isso era algo que apenas 

mulheres em condições socioeconômicas mais confortáveis poderiam vivenciar- em sua imensa 

maioria, mulheres brancas. Mulheres negras, muitas vezes tocando famílias sozinhas, 

geralmente tinham que sair para trabalhar (NEPOMUCENO, 2012, apud OLIVEIRA, 2019, p. 

22).  

O aspecto levantado é apenas um dos elementos que apontam para a falácia de 

concepções universalistas acerca do ser mulher, conforme pontua Oliveira (2019, p. 22). Neste 

trabalho, tem como essencial levar em consideração as especificidades das feminilidades negras 

para se pensar os cabelos como significantes identitários e subjetivos, assim como se fez no 

capítulo anterior ao tratar de feminilidades identificadas com a branquitude. 

 

4.1 Modelo de humanidade hegemônico e os cabelos das pessoas negras 

Conforme analisa Frantz Fanon (2020), a concepção de humanidade construída e 

dominante no ocidente elege o homem branco europeu como modelo de ser humano. O processo 

histórico ocidental ressalta como elementos mais desenvolvidos da humanidade a razão, a 

civilização, a tecnologia, a cultura, o Estado, a religião, todos associados com a experiência 

europeia e branca (FANON, 2020). Ao colocar o branco europeu como critério de humanidade 

e como representante máximo do que é tido como mais avançado na experiência humana, há 

subjugação do negro enquanto inferior. As populações negras passam a ser encaradas como 
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representantes das pulsões, da emoção, da primitividade, portanto, de uma inferioridade aos 

olhos da norma eurocêntrica e branca (FANON, 2020). 

Tal fenômeno já ecoou no terceiro capítulo do presente trabalho, quando se evidencia 

que o modelo positivo de feminilidade está referenciado na realidade e nos corpos de mulheres 

brancas, suas condições socioeconômicas e, inclusive, suas aparências4 (BRASÍLIO, 2007; 

DENNISON, 2013; REIS, 2017; SCHUCMAN, 2020).  Jaime Júnior (2018), ao investigar a 

relação das pessoas negras com seus cabelos através da teoria foucaultiana em seu Trabalho de 

Conclusão de Curso, pontua:  

 

Ainda hoje se diz que nós pessoas negras somos burras, inferiores, 

promíscuas, malandras, que possuímos caráter pernicioso, que nossos corpos 

e cabelos fedem, que somos propensos à criminalidade, e tudo isso foi 

naturalizado. Ninguém se pergunta sobre a origem disso, mas faz parte do 

discurso verdadeiro. Faz parte do que os homens brancos criaram como sendo 

o negro. O que é ser negro?, pergunta-se aos brancos que escravizam e matam 

negros há séculos. A resposta deles é essa. (JÚNIOR, 2018, p. 27) 

 

O modelo de humanidade tomada como universal corresponde ao ser humano branco 

europeu, com cabelos lisos e ondulados, até mesmo cacheados, tendo impacto na produção das 

subjetividades negras (MBEMBE, 2014, apud JÚNIOR, 2018). Há, assim, a exclusão das 

existências que corporificam a alteridade frente a esse modelo, com destaque “para os corpos 

das pessoas negras, suas características físicas e seus cabelos crespos, em particular” (JÚNIOR, 

2018, p. 31). Assim como Schucman (2020) e Gomes (2002, 2003), Júnior (2018) também 

destaca o cabelo como elemento estético diretamente conectado às questões raciais, algo que 

marca o contexto brasileiro.  

Há a ideia, disseminada amplamente no Brasil e fortemente presente no senso comum, 

de um tipo de cabelo que é bom e um tipo de cabelo que é ruim. Conforme aponta Júnior (2018), 

o cabelo bom seria o cabelo das pessoas brancas - geralmente cabelos lisos, com pouco volume 

- ao passo que o cabelo ruim seria o cabelo das pessoas negras, referentes a cabelos com mais 

volume, enrolados ou crespos. O autor (2018) ressalta como fios crespos ou cacheados 

dificilmente são representados como objetos de desejo e admiração, sendo muito raros em 

representantes das belezas padrões, como modelos ou artistas de sucesso. 

  Então, um cabelo crespo dificilmente vai ser aceito de bom grado. 

Um cabelo cacheado talvez seja aceito sem protesto na cabeça de um branco, 

 
 
4 Aqui vale relembrar do fenômeno Xuxa, analisado no capítulo 3, que ocupou espaços privilegiados na mídia 

brasileira, é representante emblemática da branquitude no país e foi sempre retratada como uma mulher bela, 

honesta, íntegra, idealizada, angelical, sofisticada, etc. Xuxa teria ocupado os lugares que ocupou sem a brancura 

da pele, os cabelos loiros e os olhos azuis? Vale o questionamento.  
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mas na cabeça de uma pessoa negra causa espanto, nojo, riso, e as reações 

podem ser as mais variadas possíveis. Tudo isso faz parte do abismo enorme 

e desproporcional que existe entre pessoas brancas e pessoas negras. Alisar o 

cabelo, raspar, usar peruca, podem ser atos de tentativa de diminuir o abismo 

[...] (JÚNIOR, 2018, p. 44) 

 

Gonçalves Filho (2008, apud OLIVEIRA, 2019, p. 68) levanta um importante 

questionamento acerca das percepções de beleza, trazendo que o que é tido como belo é, muitas 

vezes, aquilo que é considerado padrão. Portanto, o autor (2008, apud OLIVEIRA, 2019, p. 68) 

aponta para o fato de que, quando se depara com uma mulher negra que se sente feia, deve-se 

levantar a hipótese dessa percepção estar mais envolvida com a não correspondência ao padrão 

estético branco do que à quaisquer outras motivações. Como já evidenciado neste trabalho, as 

concepções brasileiras de belo e desejável estão intimamente conectadas aos ideais racistas que 

sustentam a sociedade.  

Em sua tese de mestrado em psicologia social, Oliveira (2019, p. 26) atenta para o cabelo 

crespo enquanto elemento que ultrapassa a questão fenotípica ou biológica. Ressoando o que 

Schucman e Gonçalves propõem (2017, p. 77), Oliveira ressalta o cabelo crespo enquanto 

instrumento que fundeia a edificação cultural, política e ideológica do racismo e da idealização 

da identidade racial branca (Oliveira,2019, p. 26). Nas palavras da autora (2019, p. 26) “é a 

representação emblemática da desvalorização da identidade negra”. Para ela, enquanto se 

estiver aprisionada à norma estética branca, apostar na beleza natural das negras não será o 

caminho provável.  

Nesse sentido, Gomes (2002) anuncia o cabelo enquanto característica de destaque na 

construção da identidade negra, passando pela maneira com que pessoas negras se veem e são 

vistas pelo outro, nos mais diversos espaços sociais (família, vizinhança, escola, mercado de 

trabalho, relacionamentos interpessoais e etc), mesmo em casos de pessoas negras que 

ascendem socialmente. A autora (2002) ressalta o cabelo como um dos principais símbolos de 

identidade da população negra no Brasil desde a época da colonização, visto que já ali os fios 

eram elementos que anunciavam o lugar do sujeito dentro do sistema de classificação racial. 

Oliveira (2019, p. 20) aponta que, muito antes do início das técnicas de alisamento 

químico, na época do Brasil colonial, se raspavam os cabelos das africanas escravizadas.  

 

Dentre as muitas formas de violência impostas ao escravo e à escrava 

estava a raspagem do cabelo. Para o africano escravizado esse ato tinha um 

significado singular. Ele correspondia a uma mutilação, uma vez que o cabelo, 

para muitas etnias africanas, era considerado uma marca da identidade e 

dignidade. Esse significado social do cabelo do negro atravessou o tempo, 
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adquiriu novos contornos e continua com muita força entre os negros e negras 

da atualidade (GOMES, 2002, p. 7-8, apud OLIVEIRA, 2019, p. 20)  

 

Como apontam Oliveira e Mattos (2019), os fios das mulheres negras escancaram em 

sua materialidade toda uma gama de conflitos raciais que perpassam e sustentam a sociedade 

brasileira. Uma das expressões mais cruas e cruéis das desigualdades raciais concretizadas nos 

cabelos e retratadas nas produções acadêmicas acerca do fenômeno é a propagação da ideia de 

que pessoas negras deveriam buscar gerar filhos com características fenotípicas associadas à 

identidade racial branca, como ressaltam os trechos a seguir: 

 

O cabelo bom seria o cabelo do branco, ou da branca. Melhorar a raça 

seria contrair relações com uma mulher branca, e ter filhos mais claros. 

Melhorar a raça seria se afastar de relacionamentos com mulheres negras, e 

ter filhos cada vez mais claros. (JÚNIOR, 2018, p. 40)  

 

 Essa é a especificidade da relação com os cabelos que diferencia 

mulheres negras de outras mulheres; elas precisam lidar com a repulsa aos 

seus cabelos e, por isso, são incentivadas a buscar estratégias de eliminação 

desse traço, com a sugestão de que meninas e mulheres negras devem procurar 

pares de cabelo liso para que possam ter filhos com cabelos mais lisos 

(OLIVEIRA, 2019, p. 71) 

 

Conforme analisado no capítulo anterior, o racismo brasileiro, dentre outras tantas 

manifestações, também se mostrou na intenção de branqueamento populacional, inclusive 

enquanto projeto político de nação oficializado, no final do século XIX e na primeira metade 

do século XX, através dos incentivos à imigração de europeus ao Brasil e à miscigenação, numa 

escancarada tentativa de embranquecer a população (BRASÍLIO, 2007; DENNISON, 2013). 

Produções acadêmicas levantadas na bibliografia deste trabalho evidenciam que, mesmo dois 

séculos depois, a intenção de branqueamento permanece impregnada no imaginário brasileiro 

e técnicas de embranquecimento se mostram como uma estratégia de sobrevivência para 

mulheres e homens negros. 

 O corpo e o cabelo podem ser tomados como expressões visíveis da 

alocação dos sujeitos nos diferentes polos sociais e raciais. Por isso, para 

alguns homens e mulheres negras, a manipulação do corpo e do cabelo pode 

ter o sentido de aproximação do polo branco e de afastamento do negro 

(GOMES, 2006, p. 142, apud JÚNIOR, 2018, p. 44) 

 

O que Gomes traz nesse trecho como “aproximação do polo branco e afastamento do 

negro” através dos cabelos pode ser relacionado ao que Fanon (2020) analisa em sua obra “Peles 

negras, máscaras brancas”. Para o autor, tendo a pessoa branca como critério de humanidade, 

pessoas negras que vivem em sociedades tomadas pela hegemonia branca adotam técnicas de 
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embranquecimento em prol da sobrevivência, objetiva e subjetiva, nos contextos ocidentais 

(FANON, 2020). Nesse sentido, dentre tais técnicas, se pode citar os procedimentos de 

alisamento capilar, tão comuns entre as populações negras presentes em sociedades 

ocidentalizadas.  

 

4.2 Alisamentos: estratégia de sobrevivência e controle dos corpos 

 
Os alisamentos capilares constituem um assunto bastante discutido nas produções 

acadêmicas e literárias a respeito da relação entre as feminilidades negras e seus cabelos. Se 

engana quem pensa nos procedimentos que visam alisar os fios como um fenômeno recente. 

Atualmente, registros acadêmicos apontam que o hábito de alisar os cabelos se fez presente 

entre diferentes gerações de famílias negras inseridas em contextos ocidentais.  

A prática foi sendo transmitida entre gerações de mulheres, num primeiro momento 

sendo realizada na intimidade das famílias. Oliveira e Mattos (2019) relatam sobre o costume 

presente nas famílias de passar ferro quente nos cabelos aos finais de semana, antes da invenção 

de secadores ou chapinhas.  

Além da transmissão intergeracional, alisar os fios passou a compor um sentido de 

passagem entre a fase infantil e a maturidade de meninas e mulheres negras. Hooks (2005, apud 

Oliveira e Mattos, 2019) discorre sobre relatando que nem sempre alisar os cabelos era encarado 

como um sacrifício. Muitas vezes, o acontecimento era vivenciado como uma espécie de rito 

de passagem entre o ser menina - usando trancinhas e penteados infantis - e o tornar-se mulher, 

submetendo os cabelos a procedimentos  e usando os cabelos soltos. 

Conforme apontam as autoras, no seio de famílias negras criava-se um espaço de 

intimidade e acolhimento, que envolvia meninas e mulheres em torno dos cuidados e 

procedimentos no lidar com os cabelos. No entanto, com o avanço capitalista surgiram técnicas 

capilares cada vez mais sofisticadas, com propostas milagrosas, que passaram a ser cada vez 

mais comercializadas. Em pouco tempo, o espaço doméstico e familiar foi sendo substituído 

por produtos fabricados em maior escala, utilizados em salões especializados por profissionais 

pagos. 

 É nesse contexto que a linha de produtos “Madam CJ Walker”, que prometia alisar, 

fortificar, impedir a queda dos cabelos e clarear a pele, surgiu nos Estados Unidos no início do 

século XX. Os produtos e salões especializados da marca foram amplamente comercializados 

na época, projetando a proprietária da marca, Sarah Breedlove (1967-1919),  como a primeira 

mulher a se tornar milionária no país, assim como uma das primeiras pessoas negras a se 
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tornarem milionárias nos Estados Unidos. A história ganhou uma série na plataforma de 

streaming Netflix. A figura 11 retrata um anúncio divulgado na revista “Crisis”, em 1920.  

Figura 11 - C. J. Walker 

 

Fonte: Revista Crisis (1920) 

Assim como nos Estados Unidos, no Brasil também surgiu a comercialização de  

produtos que prometiam alterar química e fisicamente a curvatura dos fios, como o produto 

chamado Cabelisador (OLIVEIRA, 2019). O Cabelisador se popularizou nos comércios 

direcionados às mulheres negras e se tratava de um pente de ferro quente que, quando utilizado, 

alisava os fios (OLIVEIRA, 2019). Segue, na figura 12, a propaganda do Cabelisador, publicada 

no jornal O Clarim d’Alvorada, São Paulo, 29 de setembro de 1929 (XAVIER, 2013).  

 

Figura 12 - Cabelisador 

 

Fonte: Xavier, 2013 
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 O produto “surgia como uma alternativa estética em resposta à exigência histórica e ao 

mesmo tempo como um sonho que prometia beleza e modernidade à mulher negra sem lhe 

causar dor, buscando aceitação/inserção por meio da estética” (BRAGA, 2015, p. 105, apud, 

OLIVEIRA, 2019, p. 21-22). Danielle Christina do Nascimento Oliveira (2016, p. 220, apud, 

Oliveira, 2019, p. 22), destaca que a mudança de penteados na transição entre a infância e a 

adolescência, muitas vezes, era um momento esperado, pois ele sinalizaria que a menina em 

questão está apta para a vida e apenas assim, com fios alisados, ela seria socialmente aceita.  

Oliveira (2019) destaca que tais procedimentos passaram a fazer parte da vida de 

mulheres negras em diáspora, tendo a alteração da curvatura dos cabelos como estruturante para 

a inserção de meninas e mulheres no convívio social, utilizando os alisamentos como maneira 

de se mostrarem maduras para interação e como tentativa de serem minimamente aceitas. 

Oliveira (2019) coloca o hábito de alisar os fios enquanto algo comumente presente na vida de 

todas as mulheres de uma mesma família, como algo inquestionável. O acolhimento e a troca 

foram sendo substituídos pelo valor comercial dessas práticas, sobrando, cada vez mais, as 

dores e traumas implicados nesses procedimentos (Oliveira e Mattos, 2019).   

[...] na dinâmica das famílias interraciais, a justificativa para o 

alisamento pode ser tanto o desejo de ter o cabelo igual ao genitor de cabelos 

lisos, e em tese, conquistar o mesmo status de beleza, ou por imposição de um 

dos responsáveis. Ainda no campo das relações familiares, o alisamento é 

justificado pela falta de tempo dos responsáveis para os cuidados diários das 

crianças (Oliveira, 2019, p. 59) 

 

Além disso, pode-se considerar a adoção de procedimentos alisadores como tentativas 

de sobrevivência e conservação própria de meninas e mulheres negras se desenvolvendo em 

uma sociedade que tem o racismo como um de seus pilares. Oliveira (2019, p. 53) enquadra o 

alisamento como uma “estratégia de adestramento social”.  

Júnior (2018), corrobora com a questão vinculando as maneiras através das quais 

pessoas negras lidam com seus cabelos às estratégias de controle de seus corpos em um contexto 

social que está construído de modo à inferiorizar as experiências e expressões negras, frente à 

supervalorização da branquitude e estabelecimento desta última enquanto norma.   

Quando se comenta Michel Foucault, insiste-se a maior parte do 

tempo na renovação que ele imprimiu à concepção de poder, na maneira como 

mostrou que este funcionava de maneira difusa, espalhada, disseminada, e que 

as sociedades contemporâneas deviam ser descritas em termos de sociedades 

disciplinares cujos múltiplos dispositivos normalizadores investem os corpos 

e modelam as subjetividades. (LANGASNERIE, 2013, p. 119, apud JÚNIOR, 

2018, p. 21) 
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Se apoiando nas concepções foucaultianas acerca do biopoder, Júnior (2018) coloca  

que os corpos das pessoas negras são, de acordo com o funcionamento anátomo-político do 

biopoder, eliminados ou disciplinados. Sobre o disciplinamento dos corpos e existências dentro 

do contexto brasileiro, vale destacar os ideais de embranquecimento enquanto fortemente 

presentes na teia social, muitas vezes travestidos em concepções de beleza, organização, 

limpeza e, até mesmo, saúde.  

Corroborando com a visão foucaultiana acerca do corpo enquanto alvo material de 

saberes e poderes construídos ao longo do processo histórico, aqui cabe pensar sobre ideais 

presentes no senso comum acerca dos cabelos das pessoas negras, especialmente aqueles que 

são enrolados e crespos. A esses tipos de cabelo são associadas ideais como sujeira, falta de 

higiene, feiura, bagunça, primitividade etc. As expressões “cabelo ruim”, “cabelo bombril”, 

“cabelo pixaim”, “nego do cabelo duro”, “ninho de passsarinho, “teia de aranha” tão conhecidas 

e utilizadas cotidianamente no Brasil, denunciam como o corpo negro acaba sendo espaço de 

micropoder que materializa e tensiona os poderes e saberes em conflito. Denunciam, também, 

como o cabelo das pessoas negras é encarado como símbolo de inferioridade, associados à certa 

artificialidade (esponja bombril) ou à elementos da natureza (GOMES, 2002). Denunciam, 

acima de tudo, o tipo de cerceamento e violência à qual pessoas negras estão submetidas, 

desenvolvem suas identidades e subjetividades. 

A maneira com a qual a sociedade brasileira encara os fios enrolados e crespos não se 

dá apenas através da recusa a esses tipos de cabelos. Se dá também através da vinculação entre 

essas conformações capilares a noções degradantes, presentes desde a época do Brasil colonial. 

Não mais se raspa os cabelos de mulheres negras à força para localizá-las na hierarquia racial, 

mas ainda se difunde noções racistas por outros meios. Um exemplo que ilustra o fenômeno foi 

o relançamento, pela empresa Bombril, de uma esponja limpadora de inox da marca, em 2020, 

de nome “Krespinha”. A esponja, caracterizada pela marca como “perfeita para limpezas 

pesadas”, teve sua primeira versão em 1952. A marca, explicitamente, associa os cabelos 

crespos à função de limpeza, algo que era incumbência de homens e mulheres negras 

escravizadas no Brasil colonial. O acontecimento escancara como permanecem vivos os 

conflitos e preconceitos raciais no senso comum brasileiro. A figura 13 contém, ao lado 

esquerdo, a propaganda do produto em sua primeira versão e, ao lado direito, a embalagem do 

produto em seu relançamento de 2020.  
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Figura 13 - Krespinha 

 

Fonte: Portal Catraca Livre (2020) 

É importante colocar que a condição de eliminação pode encontrar outros meios de se 

fazer presente, sem precisar se consumar através da morte concreta. Nesse sentido, existem 

múltiplos jeitos de se negar vida ou endereçar uma semivida, uma existência cerceada e 

submetida às mais diversas violências. Ressaltar o papel do racismo enquanto estruturante desse 

endereçamento e enquanto essencial na manutenção das relações de poder é necessário para que 

se pense criticamente o que está envolvido na relação de mulheres negras com seus cabelos.  

Os alisamentos, então, na imensa maioria das vezes se fazem presentes enquanto 

expressão do disciplinamento dos corpos das pessoas negras, no sentido da eliminação de traços 

que fogem da norma branca e eurocentrada, como cabelos que crescem para cima, que se 

armam, que se enrolam. Hooks (2005, apud OLIVEIRA e MATTOS, 2019) evidencia que a 

hegemonia branca, tão disseminada pela mídia e pelas crenças sociais, sinaliza às mulheres 

negras que, para serem respeitadas e desejáveis, elas precisam se embranquecer, especialmente 

através de seus fios.  No caso dos homens negros, é também nesse sentido que se espera que 

eles mantenham seus fios bem curtos ou até mesmo raspados (JÚNIOR, 2018). 

 

O número de técnicas de alisamento e o vínculo deste procedimento 

com diversas problemáticas sociais reforça sua importância, dadas suas 

recorrência e atualidade. Ele reforça a negação de cabelos crespos dentro desta 

sociedade, que tem em sua origem o profundo histórico do racismo (KING, 

2015, p. 6, apud OLIVEIRA e MATTOS, 2019, p. 458) 

 

Segundo coloca Oliveira (2019), o alisamento enquanto adestramento é verificado com 

a aprovação de pessoas do círculo de convivência destas mulheres, manifestado através de 
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elogios direcionados à elas após terem seus fios alisados ou através de sugestões para que o 

façam. Quando o alisamento não ocorre, ele surge como uma demanda do ambiente social para 

que haja adequação dessa mulher à sociedade, inclusive para ela ser admitida em alguma vaga 

de trabalho (OLIVEIRA, 2019).  

Ao analisar as falas das mulheres negras entrevistadas em sua pesquisa sobre transição 

capilar, Oliveira (2019) enumera como prejuízos sociais decorrentes dos alisamentos uma série 

de perdas na vida cotidiana das entrevistadas, assim como sistemáticas experiências de 

desafetos, dores e medos. Como exemplos, a pesquisa mostra: medo retratado por uma das 

entrevistadas de ir à festas na piscina; tempo despendido diariamente para pranchar os fios, 

sendo que horas após o efeito liso da chapinha já desapareceria; cabelos cada vez menos 

saudáveis e mais ralos; desconhecimento da textura natural do cabelo por ter iniciado 

alisamentos ainda criança; possibilidade de ficar careca; dores nos procedimentos alisadores; 

experiências de humilhação social; isolamento social para fugir de ataques racistas; entre outros 

(OLIVEIRA, 2019).   

Frente a tantos prejuízos vivenciados pelas mulheres entrevistadas quando realizavam 

alisamentos, há o destaque para “a interdição social da pessoa discriminada em seu direito de 

viver em sociedade” (OLIVEIRA, 2019, p. 61). Sobre esse aspecto específico, pode-se pensar 

num elemento recorrente nas produções acadêmicas acerca dos cabelos das mulheres negras. 

Ataques racistas aos cabelos de meninas negras, no ambiente escolar, é algo muito recorrente 

nas publicações. 

 Há o destaque para a escola enquanto instituição de peso na maneira através da qual 

meninas percebem seus fios e passam a lidar com tais. O espaço escolar aparece como lócus de 

muito impacto em vivências de sofrimento que se iniciam na infância, especialmente através da 

submissão do cabelo a procedimentos químicos como forma de embranquecimento 

(OLIVEIRA e MATTOS, 2019). Nilma Lino Gomes (2002) se dedica a investigar o fenômeno. 

Um primeiro aspecto analisado pela autora que vale ser reproduzido aqui é como a entrada de 

meninos e meninas negras nas escolas faz com que os responsáveis sejam induzidos, ou até 

mesmo coagidos por solicitação da instituição, a arrumar os cabelos de suas filhas e filhos de 

determinada maneira. Nas palavras da autora:  

 A escola impõe padrões de currículo, de conhecimento, de 

comportamentos e também de estética. Para estar dentro da escola é preciso 

apresentar-se fisicamente dentro de um padrão, uniformizar-se. A exigência 

de cuidar da aparência é reiterada, e os argumentos para tal nem sempre 

apresentam um conteúdo racial explícito. Muitas vezes esse conteúdo é 

mascarado pelo apelo às normas e aos preceitos higienistas (Gomes, 2002, p. 

45) 
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Não é à toa que muitas das experiências iniciais negativas de meninas negras com seus 

cabelos aconteça na escola. Muito sofrimento é produzido nesse espaço, inclusive por agência 

de educadores. Em sociedades nas quais a questão racial é estruturante das relações sociais de 

poder, o cabelo acaba se tornando sinal visível da diferença racial e detentor de uma forte 

dimensão simbólica, sendo visto como símbolo de inferioridade (KOBENA, 1994, p. 4, apud 

GOMES, 2002, p. 49). 

Gomes (2002) também cita que comumente se encontra, entre os/as docentes, a presença 

de falas que associam os cabelos rastafaris e a estética dos integrantes do movimento hip-hop à 

marginalidade e sujeira. A escola, então, frequentemente acaba tendo uma conduta que reitera 

e reforça estereótipos e preconceitos acerca dos corpos de crianças negras, tendo impacto 

importante em suas subjetividades (GOMES, 2002).   

Para essas pessoas, na sua maioria mulheres negras jovens e adultas, 

na faixa dos 20 aos 60 anos, a experiência com o corpo negro e o cabelo crespo 

não se reduz ao espaço da família, das amizades, da militância ou dos 

relacionamentos afetivos. A trajetória escolar aparece em todos os 

depoimentos como um importante momento no processo de construção da 

identidade negra e, lamentavelmente, reforçando estereótipos e representações 

negativas sobre esse segmento étnico/racial e o seu padrão estético. (Gomes, 

2002, p. 41) 

 

A autora (2002) também ressalta que no ambiente escolar há a difusão do discurso que 

associa as violências experienciadas pela população negra à situação socioeconômica, e não 

devido a preconceitos raciais. No entanto, as experiências cotidianas mostram o contrário para 

crianças e adolescentes. Um acontecimento recente escancara a falácia de que ascensão social 

sanaria injúrias endereçadas à pessoas negras, em especial à mulheres - o caso entre uma cantora 

negra de muito sucesso, Ludmilla, e uma socialite branca, Val Marchiori. Ludmilla estava 

desfilando pela escola de samba Salgueiro, no carnaval de 2016, como um dos destaques da 

escola. Val Marchiori estava comentando o desfile no canal de TV aberta REDETV!. Ao ver 

Ludmilla desfilando, Val disse: “A fantasia está bonita, a maquiagem… Agora, o cabelo, hello! 

Esse cabelo dela está parecendo um bombril, gente!”. Após o ocorrido, Ludmilla processou Val 

Marchiori por injúria racial. Em março de 2021, Marchiori venceu o processo, sob o argumento 

de liberdade de expressão. Esse é apenas um dos exemplos de como o racismo se faz onipresente 

no Brasil, inclusive no âmbito judicial. Nas palavras de Júnior (2018):  

Os cabelos? Muito bem cortados e raspados, se for homem. Se for 

mulher, cabelos alisados, perucas, ou um cabelo cacheado perfeito, sem frizz, 

sem nenhuma irregularidade, um cabelo feito à photoshop. Tudo o que se 

desvia desse padrão é excluído, ou é a exceção, para ser comercializado pela 

mídia e mercado como exótico, ou na tentativa de transformar os cabelos de 
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negros perfeitos numa mercadoria, palatável. O cabelo crespo é usado como 

um motivo para não incluir as pessoas negras no padrão de beleza (SILVA A. 

A., 2017). Qualquer tentativa de resistir a esse padrão é hostilizada das mais 

variadas formas, por todas as pessoas que perpetuam esse conjunto de 

descrições culturais que colocaram sobre as pessoas negras essa razão negra 

inventada pelo homem branco e que perpassa seus corpos e cabelos. (Júnior, 

2018, p. 50). 

 

Pensando no aspecto em questão, é possível salientar o questionamento de como se dá 

o desenvolvimento subjetivo, identitário e social de meninas e mulheres expostas ao racismo 

direcionado aos seus cabelos. Oliveira (2019) chama a atenção para a condição humana que se 

relativiza frente aos sofrimentos desencadeados, seja pela agressividade, objetiva e implícita, 

dos alisamentos, seja pelas noções degradantes atreladas aos seus cabelos. Importante trazer à 

tona o impacto subjetivo de vivências traumáticas de meninas e mulheres frente ao fenômeno.  

Oliveira e Mattos (2019) destacam como consequências possíveis o desenvolvimento 

de um auto-ódio e uma baixa autoestima. Oliveira (2019) explicita o quão prejudiciais tais 

experiências podem ser para o desenvolvimento humano de meninas e mulheres, como já 

explorado. Gomes (2002) relata que estas experiências marcam o sujeito de maneira intensa e 

traumática. A autora ainda acrescenta que há a possibilidade da menina em questão desenvolver 

uma rejeição com relação ao próprio cabelo, estando vulnerável à sensação de inferioridade e 

baixa autoestima, o que faz com que sejam necessárias novas estratégias para vislumbrar novas 

construções, essas positivas, acerca dos fios naturais de meninas e mulheres negras.  

Contudo, a mulher negra não se resume ao seu cabelo. Nenhuma 

pessoa pode ser reduzida a ser apenas o produto de uma opressão, porém 

sofrem no encontro com um ‘outro’ que a vê com as lentes obstruídas pelos 

efeitos do racismo, do machismos e das determinações sociais. (Oliveira, 

2019, p. 71) 

 

Neste trabalho, dá-se centralidade aos conflitos materializados nos cabelos de mulheres 

negras, mas se mantém em mente o contraponto feito por Oliveira (2019) citado acima. 

Aproveitando a abertura proposta pela autora, na continuação deste capítulo se explorará 

experiências autênticas das feminilidades negras, através de seus cabelos, que fogem às 

respostas de embranquecimento e invisibilização de suas existências. Da mesma maneira que 

se foi transmitido intergeracionalmente o costume de alisar os fios, é no resgate da 

ancestralidade e das gerações anteriores que mulheres negras da atualidade (re)formulam suas 

identidades, se deslocam subjetivamente e vislumbram maneiras próprias de existir através dos 

cabelos.  

O racismo, sendo um código ideológico que toma atributos biológicos 

como valores e significados sociais, impõe ao negro uma série de conotações 
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negativas que o afetam social e subjetivamente. No entanto, no movimento 

dialético das relações sociais, a ação do racismo sobre os negros resulta em 

formas variadas, sutis e explícitas de reação e resistência. Nesse contexto, o 

cabelo e a cor da pele podem sair do lugar da inferioridade e ocupar o lugar 

da beleza negra, assumindo uma significação política. (Gomes, 2002, p. 49) 

 

 

4.3 Transição capilar, aberturas decoloniais e beleza negra 

[...]Quente que nem a chapinha no crespo 

Não, crespos estão se armando 

Faço questão de botar no meu texto 

Que pretas e pretos estão se amando[...] (RINCON SAPIÊNCIA, 2017)  

 

Nas últimas décadas, um contingente cada vez maior de mulheres negras tem se 

proposto a passar pela chamada transição capilar. A transição capilar consiste no processo de 

abandonar os alisamentos químicos, deixando os cabelos crescerem em sua textura natural. 

Pode parecer fácil optar pela interrupção de relaxamentos e alisamentos agressivos que, como 

vimos no item anterior, causam tanta dor física e emocional para as mulheres. No entanto, o 

percurso de transição capilar envolve muito investimento psíquico e mobiliza uma série de 

outros aspectos que serão apresentados neste item.  

Após a decisão de interromper o uso de alisamentos, espera-se o crescimento dos 

cabelos naturais, processo que envolve um tempo considerável. Para os primeiros centímetros 

despontarem nas raízes é necessário bons meses. A transição capilar, por completo, pode chegar 

a demorar anos. Uma das dificuldades envolvidas no processo está no fato de, ao longo desse 

tempo, o cabelo ficar parcialmente crespo/enrolado e parcialmente alisado, nas porções que 

foram alisadas meses ou anos atrás.  

Algumas mulheres uniformizam a textura dos fios através de instrumentos alisadores 

(chapinhas e secadores), outras optam por técnicas modeladoras dos novos cachos (processo 

conhecido como fitagem, no qual se utiliza cremes que modelam os cachos para definirem 

melhor a forma do cabelo). Ambos os processos demandam bastante tempo no dia a dia de 

mulheres em transição capilar. Mizrahi (2019), em sua pesquisa, destaca ainda outra estratégia: 

a utilização de extensões de cabelo, humanas ou sintéticas, a fim de uniformizar a textura do 

cabelo em uma só. Quando a porção natural do cabelo atinge um comprimento satisfatório para 

a mulher, se corta a porção de cabelo alisada, num corte denominado como big chop.  

Oliveira (2019), ao entrevistar mulheres que passaram pelo processo de transição 

capilar, desenvolve alguns aspectos importantes para se pensar sobre o que está envolvido no 

processo. A autora (2019) indica que as falas das entrevistadas colocam como sendo essencial 

aportes de incentivo e apoio ao longo da trajetória de assumir a conformação natural dos 
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cabelos. A presença de pessoas ou entidades que funcionem como apoiadores na construção do 

novo lidar com os cabelos crespos, permeado pela atenção e pelo cuidado, é necessária para 

que a mulher consiga sustentar a mudança de percepção e postura perante seus fios.  

Nesse sentido, Oliveira (2019) ressalta que esse tipo de apoio pode vir de elementos 

externos, tais como youtubers5 e mulheres negras ocupando outros espaços da mídia. Nos 

últimos anos, foi possível verificar um aumento da circulação deste tópico nas redes sociais e 

nos veículos de comunicação. O assunto se faz presente em propagandas, reality shows e 

debates virtuais. Tal representatividade está em crescente no Brasil, mas ainda deve ser 

relativizada, uma vez que nem sempre se vê na mídia diversas tonalidades de pele ou texturas 

de cabelo, podendo desvincular a transição capilar à concepção de um movimento à favor da 

aceitação dos cabelos naturais, conforme apontado por Oliveira (2019, p. 57).  

Oliveira (2019) também ressalta a importância que estímulos internos tiveram no 

processo de transição capilar das entrevistadas, tais como acompanhar o crescimento e 

surgimento de cachos, admirando-os e estabelecendo a si mesma como uma referência de 

beleza. Importante aqui ressaltar que tal aspecto aponta para o surgimento e o (re)descobrimento 

de novos sensos estéticos, gostos e percepções de beleza que valorizam as experiências negras 

através da reconstrução da história destas mulheres com seus cabelos enrolados, crespos, que 

crescem para cima. O movimento aponta para uma abertura de outras possibilidades acerca do 

ser mulher, que não apenas àquelas que estão fechadas num corpo “à moda branca”. 

 Mizrahi (2019) também ressalta o processo de transição capilar como um retorno à uma 

beleza negra natural, própria da negritude através de seus fenótipos, mesmo nos casos em que 

há elaboração dessa beleza. É nesse sentido, destaca a autora (2019), que surge o boom na 

internet de vídeos tutoriais que ensinam como atingir o “Black perfeito”. Independente da 

maneira como se escolhe fazê-lo, o ponto dessas mulheres é retornar à curvatura natural de seus 

cabelos e, então, reivindicar o lugar de beleza nos corpos das pessoas negras.  

Oliveira (2019), a partir das falas das entrevistadas, constata diversos posicionamentos 

das mulheres em relação à transição capilar. A impossibilidade de ficar feia portando seu cabelo 

natural; o entendimento que os fios contam uma história, portanto vão além do aspecto estético; 

a sensação de liberdade e beleza; a mudança na própria postura são alguns dos aspectos 

percebidos e acentuados (OLIVEIRA, 2019). A autora também destaca os sentimentos e 

sensações que as mulheres relataram ao falar do período pós-transição: afirmação, confiança, 

 
 
5 Expressão destinada para resignar alguém que faz vídeos regularmente para a plataforma digital YouTube.  
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força, consciência, pertencimento, beleza, coragem, determinação, dor, engrandecimento, 

estruturação, felicidade, maravilhar-se, resiliência, satisfação, sensualidade, vivacidade, entre 

outros (OLIVEIRA, 2019).   

As mulheres após a transição passaram a sentir-se mais autênticas, 

com maior segurança e com autoestima elevada. A aceitação da textura natural 

dos cabelos interrompe o ciclo geracional de alisamento compulsório dos 

cabelos crespos. Essa quebra de padrão repercute nas gerações futuras quando 

a transição capilar passa a ser desejada, planejada e bem-vinda nas famílias 

com seus cabelos crespos, com efeitos na geração antecessora, os mais velhos, 

que podem perceber uma possibilidade de voltar ao cabelo natural a partir da 

circulação de novas práticas e novos repertórios adquiridos e compartilhados 

pela mulher transicionada. Em virtude do cabelo crespo ser, 

reconhecidamente, um traço fenotípico de ancestralidade negra, as mulheres 

negras, após a transição tem sua negritude evidenciada, independentemente 

do motivo para o início da transição. O processo de busca de informações e 

conhecimentos sobre a textura do cabelo resulta sempre em reconhecer-se na 

sua condição mais natural, isso inclui se compreender posicionada no 

pertencimento racial. (Oliveira, 2019, p. 70-71) 

 

Como fica perceptível no trecho acima, a partir da transição capilar se produzem 

deslocamentos subjetivos e identitários das mulheres em questão. Aqui, mais do que nunca, fica 

escancarada a força do significante do cabelo em torno das feminilidades, especialmente 

quando se mantém a atenção necessária para a questão racial brasileira. Os ideais de 

feminilidade atingem todas as mulheres, mas apenas às mulheres negras são destinadas noções 

pejorativas aos seus cabelos mesmo antes de virem ao mundo (OLIVEIRA, 2019).  

A saída dos alisamentos- que agressivamente ferem os couros cabeludos, fazem 

enfraquecer, cair os fios e cerceiam a existência de mulheres negras- e a entrada na aceitação 

de cabelos que não correspondem ao padrão da branquitude gera provocações, novos 

tensionamentos e sentidos mais autênticos sobre os corpos e as vidas dessas mulheres. 

Conforme postulado por Oliveira e Mattos (2019), a transição capilar também pode significar 

(trans)formação identitária. Ivani de Oliveira, ao falar sobre sua tese de mestrado “Versão das 

mulheres negras sobre transição capilar: um estudo sobre processos de descolonização estética 

e subjetiva” (2019) ao portal virtual Notícia Preta, dispara que não é possível se passar pela 

transição capilar sem uma transição subjetiva.  

Como apontado por Fanon, a atuação do que o autor postula como corpos coloniais se 

dá no sentido de abrir fissuras na hegemonia colonial e, portanto, universalista, branca e 

eurocêntrica, fazendo emergir novos caminhos possíveis, com o vislumbre de novas maneiras 

de se viver. É também nesse sentido que Fanon (2020) traz o deslocamento dos sujeitos de uma 

posição de alienação colonial para, então, surgirem enquanto protagonistas de suas próprias 
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histórias. É o que pode-se verificar na(s) história(s) de feminilidades negras com relação às 

possíveis posições identitárias e subjetivas, abertas através de seus cabelos. 

Celia Regina Reis da Silva (2016), doutora e mestre em História pela 

PUC-SP, analisou ‘as questões do cabelo crespo, entendido como um território 

de insurgências em estéticas de reexistência na decolonialidade de corpos’. Ao 

acompanhar coletivos culturais e intervenções artísticas, a pesquisadora 

destaca que os coletivos atuam como agentes de mudança, pois promovem 

reflexões coletivas que valorizam e respeitam saberes e corporeidades além 

do padrão ocidental. Em suas palavras: ‘abordar questões relacionadas a 

cabelos crespos é como puxar o fio da meada, de inúmeras demandas da 

diáspora africana’ (OLIVEIRA, 2019, p. 28, apud SILVA, 2016, p. 13) 

 

 O processo de aceitação e exaltação do fenótipo em questão implica a reivindicação das 

formas, jeitos e vidas negras, em embate com pilares racistas e patriarcais, ecoando um grito 

decolonial que percorre por gerações nas populações negras em diversos contextos ocidentais. 

É nesse movimento de decolonialidade que se questiona as concepções universalistas do ser 

humano, portanto, do ser mulher, e se abrem novos arranjos aos cabelos, às identidades e às 

subjetividades no contexto das feminilidades brasileiras. 

É importante que se entenda que a onda de transição capilar na última década não se deu 

por acaso, no vácuo, mas sim foi fruto de uma trajetória intensa de embate político enfrentado 

pelas populações negras, contra as mais diversas formas de violência. Conforme destacado por 

Oliveira (2019), na década de 60, nos Estados Unidos, o movimento de direitos civis tornou o 

cabelo natural de homens e mulheres negras, enrolados, crespos, volumosos, armados para 

cima,  como um símbolo da resistência aos padrões de beleza e de vida brancos e, também, da 

reivindicação de seus direitos enquanto seres humanos, da conservação de suas vidas, costumes 

e aparências naturais. A figura 14 apresenta uma foto, capturada em 1969, retrata um protesto 

realizado pelo movimento Black Panthers, em Oakland, Califórnia.  

Figura 14 - Black Panthers 

 

Fonte: Revista Variety (2015) 

No Brasil, as lutas políticas travadas por mulheres negras diante das desigualdades 

raciais também se materializaram através da conformação dos fios entre as décadas de 60 e 70. 
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Na bibliografia de Lélia Gonzalez - filósofa, antropóloga, ativista, uma das fundadoras do 

Movimento Negro Unificado (MNU) - há o destaque para seus cabelos enquanto sinalizadores 

de sua identidade enquanto mulher negra e feminista (OLIVEIRA, 2019). Outras tantas 

mulheres, brasileiras ou não, materializaram em seus cabelos e em suas roupas de cores vivas, 

anteriormente proibidas às suas avós, as lutas por seus direitos e existências (RIOS; RATTS, 

2010, p. 70, apud OLIVEIRA, 2019, p. 24).  

Aqui, fica explícito o sentido político que cabelos de mulheres negras contém. Não é 

sobre reduzir a luta política acerca das pautas raciais aos cabelos das pessoas negras, mas sim 

sobre reconhecer a historicidade e a politicidade que os cabelos assumem, especialmente os 

cabelos de homens e mulheres negras. Nesse sentido, não se deve compreender a onda de 

transição capilar como um modismo, expressão puramente da estética pela estética, de maneira 

a-histórica e isolada, assim como não se pode compreender os alisamentos fora de seu contexto 

social.  

Negar o aspecto político dos fios que ousam se apresentar armados, crespos, para cima, 

em corpos negros, acaba por esvaziar de sentido tal representação, reproduzindo-a apenas como 

uma nova tendência de moda e da estética. É preciso cuidar para que não se caia nesse lugar de 

esterilização dos símbolos políticos, já que se se esvaziam os fios crespos de seu sentido 

político, não se promove o deslocamento e o embate necessário à hegemonia da branquitude. 

Ao falar sobre o uso de turbantes e cabelos estilo Black Power, Mizrahi (2019) discorre sobre 

esse aspecto atentando, inclusive, para o perigo desses símbolos passarem a ser comercializados 

e apropriados pelo mercado, podendo ser utilizados por pessoas que não partilham da gama de 

sentidos que tais elementos obtém.  

Essas jovens querem evitar a estetização de seus gostos, querem evitar 

que o gosto que as distingue, ao circularem por ambientes não negros, perca 

sua vinculação com uma ética. Por este motivo, não é apenas por acharmos 

“bonitinho” que podemos recorrer ao estilo, pois, para tal, é preciso também 

partilhar e participar de seus sentidos éticos (Mizrahi, 2019, p. 473) 

 

O cabelo assume papel central na afirmação da identidade racial negra e, também, é 

símbolo do desafio encontrado por pessoas negras num espaço em que os parâmetros da 

branquitude referenciada nos contextos “do Norte” são a norma. Sendo assim, o ato de ir ao 

salão de beleza revela que a mulher negra em questão não busca apenas uma mudança estética, 

mas sim uma recriação própria, uma tentativa de recuperação de sua autoestima, além da 

reivindicação de sua subjetividade e identidade diante de um sistema de poder que a oprime.  

De acordo com Gomes (2003), os espaços em que os cabelos das mulheres negras são 

vistos em uma abordagem de revaloração, tais como alguns contextos familiares, alguns 
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espaços da militância, salões de beleza, com destaque para os salões étnicos, entre outros. Para 

a autora (2003), a revalorização dos cabelos naturais das mulheres negras vai além do âmbito 

individual de cada mulher, dizendo respeito também a todo o grupo étnico-racial em questão. 

Ao fazê-lo, “acaba remetendo, às vezes de forma consciente e outras não, a uma ancestralidade 

africana recriada no Brasil” (GOMES, 2003, p. 173).  

 

4.4 O lugar dos fios nas feminilidades negras e outras possibilidades de manuseio  

Conforme citado anteriormente neste capítulo, o cabelo se faz como um forte elemento 

simbólico para as populações negras, algo que sobreviveu às inúmeras investidas de aniquilação 

das existências negras, se fazendo elemento presente na contemporaneidade e nas gerações 

atuais em diáspora. Denise Ferreira da Costa Cruz (2015) se debruçou sobre a centralidade dos 

cabelos nas concepções de beleza endereçadas às mulheres em Maputo, capital de Moçambique. 

 A autora relata uma verdadeira celebração em torno dos fios dessas mulheres, que 

dedicam tempo, dinheiro e energia na confecção das mais variadas formas de configurar os fios. 

Cruz (2015) verificou que em Maputo o cabelo considerado como feio e bonito não se 

referenciava em noções como “cabelo bom” e “cabelo ruim”, tal como muito acontece no Brasil 

e nos Estados Unidos. O que a autora encontrou foi uma concepção que veiculava beleza aos 

cabelos grandes, cheios, com comprimento e espessura marcantes (CRUZ, 2015). Conforme 

destaca a autora (2015) ter um cabelo que cresce é motivo de orgulho.  

As mulheres de Maputo investem na inovação e criatividade dos fios, criando o que elas 

denominam de “complicações” na cabeça (CRUZ, 2015). O termo é utilizado para se referir a 

um valor estético. Ter “complicações” na cabeça significa assumir penteados sofisticados, 

contando com tranças e adornos elaborados. Também é bastante comum o uso de apliques de 

cabelos mais longos, que logo já serão incorporados e compreendidos como próprios de cada 

mulher. A centralidade encontrada por Cruz (2015) que as mulheres de Maputo conferem aos 

seus fios é aspecto possível de ser encontrado em diversas populações negras espalhadas por 

todo o globo.  

Se os cabelos têm um apelo estético universal, o lugar distintivo que 

eles ocupam em culturas negras não deve ser subestimado. Um lugar que, mais 

uma vez, está diretamente ligado ao seu componente social, o que pode ser 

aferido pelo papel que ele desempenha em manifestações tradicionais 

africanas (Lody 2004; Eglash 2005; Tarlo 2016), e ainda em estilos 

contemporâneos, o que é atestado por sua presença ubíqua em comunidades 

negras formadas em contextos multiculturais. Bairros negros são 

invariavelmente tomados por cabelos, em lojas, em salões de cabelereiro ou 

descartados pelas calçadas. Um cenário que não se repete, por exemplo, em 

comunidades latinas, árabes e muçulmanas. (Mizrahi, 2019, p. 469) 
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Gomes (2002) traz luz para a forte conexão entre mulheres e seus cabelos nas culturas 

africanas através da confecção de tranças no contexto brasileiro. Segundo a autora:  

O uso de tranças é uma técnica corporal que acompanha a história do 

negro desde a África. Porém, os significados de tal técnica foram alterados 

no tempo e no espaço. Nas sociedades ocidentais contemporâneas, algumas 

famílias negras, ao arrumarem o cabelo das crianças, sobretudo das 

mulheres, fazem-no na tentativa de romper com os estereótipos do negro 

descabelado e sujo. Outras fazem-no simplesmente como uma prática 

cultural de cuidar do corpo. Mas, de um modo geral, quando observamos 

crianças negras trançadas, notamos duas coisas: a variedade de tipos de 

tranças e o uso de adereços coloridos. Tal prática explicita a existência de 

um estilo negro de pentear-se e adornar-se, o qual é muito diferente das 

crianças brancas, mesmo que estas se apresentem enfeitadas. Essas situações 

ilustram a estreita relação entre o negro, o cabelo e a identidade negra. A 

identidade negra compreende um complexo sistema estético. (GOMES, 

2002, p. 44) 

 

Não caberia neste trabalho abordar toda a complexidade estética que constitui as 

feminilidades negras ao redor do globo. No entanto, a citação de Gomes explicita como uma 

característica bastante presente nas culturas negras a valorização das diversas formas de 

manusear os fios, assim como o vínculo estreito entre mulheres, seus processos de identidade e 

seus  cabelos. Esses aspectos abrem portas para se pensar a relação das pessoas negras com seus 

fios como um fenômeno que vai muito além das possíveis respostas ao racismo. Abrem portas 

para também se pensar em maneiras próprias e autênticas de expressão cultural das mulheres 

negras através de seus fios, num movimento de continuidade de elementos africanos 

ressignificados no contexto brasileiro (GOMES, 2002, p. 50).  

Parafraseando Munanga (2000, p. 99), quando este autor escreve a 

respeito da arte afro-brasileira, podemos dizer que descobrir a africanidade 

presente ou escondida na manipulação do cabelo do negro e da negra da 

atualidade, e nos penteados por eles realizados, constitui uma das 

preocupações primordiais para a definição da força histórica e cultural desse 

segmento étnico/racial. (GOMES, 2002, p. 50) 

 

Gerações inteiras de mulheres negras se utilizaram de diversas estratégias de 

sobrevivência, material e simbólica, para que na contemporaneidade o conhecimento por elas 

transmitido seja transformado em novas maneiras de meninas e mulheres negras se 

relacionarem com seus fios (OLIVEIRA, 2019) e, portanto, consigo mesmas. Pensando nas 

fissuras decoloniais produzidas pelas populações negras em contextos ocidentais, pode-se levar 

em consideração as mais diferentes formas através das quais meninas e mulheres negras têm 

lidado com seus fios na contemporaneidade brasileira. Os espaços abertos pela resistência e luta 

da população negra ao longo dos séculos se faz ver, inclusive, em formas criativas de configurar 

a estética dos cabelos.  
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Mizrahi (2015, 2019), ao acompanhar um conjunto de mulheres inseridas e ativas na 

cultura do funk carioca, relata sobre as diferentes possibilidades de manuseamento dos fios. A 

pesquisadora relata a experiência de mulheres negras que transitam entre diferentes penteados. 

Aqui o uso de extensões de cabelo humano (apliques) é bastante explorado, sendo encarado 

como um aspecto artefatual da expressão corporal dessas mulheres (MIZRAHI, 2019). A autora 

se refere à produção de diferentes visuais através dos cabelos, que com o uso das extensões, 

podem ser enrolados, encaracolados, momentaneamente lisos, crespos, presos em penteados 

elaborados, trançados das mais variadas formas.  

Mizhari (2019) chama atenção para um aumento das possibilidades de circulação nos 

espaços sociais por parte dessas mulheres, através da elaboração dos cabelos. Para a autora, o 

uso de determinados tipos de penteado pode, inclusive, servir como uma forma de driblar o 

racismo que perpassa o cotidiano de mulheres negras sem que elas recorram a estratégias de 

embranquecimento. Mizhari (2015) também destaca o desejo de uma fluidez na maneira com a 

qual essas mulheres lidam com seus cabelos e, então, o desejo de uma não fixação de suas 

identidades individuais. Assim, se abrem cada vez mais espaços, possibilidades e maneiras 

diferentes de representações das identidades negras.  

Outro aspecto importante que Mizrahi (2019) destaca é que toda esta emergência de 

jeitos próprios e autênticos de configurar os fios amplia, também, as cenas dos espaços urbanos. 

A autora denomina de extensões pop os trançados elaborados, feitos com extensões sintéticas 

de fios em colorações das mais diversas, muitas vezes em azul, verde e rosa (MIZRAHI, 2019, 

p. 476). O estudo relaciona as chamadas extensões pop com o movimento do Afrofuturismo 

(Dery, 1993, apud MIZRAHI, 2019), que desestabiliza a paisagem das cidades brasileiras, 

potencializando a circulação de mulheres negras e também novas formas de composição das 

estéticas urbanas. Essas expressões através dos fios adentraram espaços midiáticos com alta 

visibilidade, tendo destaque aqui artistas do funk, do rap e do pop. Na foto abaixo, encontrada 

em sua conta na plataforma digital Instagram, a cantora Ludmilla utiliza o que Mizhari (2015, 

2019) denominou como  as extensões pop, também conhecidas como box braids pelo público.  
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Figura 15 - Ludmilla 

 

Fonte: Perfil de Ludmilla na rede social Instagram (2020) 

 Importante ressaltar a centralidade do cabelo aqui, assim como a possibilidade 

ampliada de se (des)arrumarem os fios em infinitas maneiras diferentes, com cores vivas e 

vibrantes, assim como se estampou nas roupas das mulheres negras em luta nas décadas de 60 

e 70.  Mizhari (2019) sugere que as chamadas extensões pop podem ser encaradas como uma 

expressão contemporânea de adornos tradicionais da cultura negra ao redor do globo, tais como 

os turbantes.  

São simultaneamente tradicionais, na medida em que permitem 

reivindicar etnicidade, e fashion, em seus coloridos e composições. 

Materializam uma identidade negra, ao mesmo tempo em que propõem uma 

discussão sobre ela, permitindo pensá-la mais propriamente como uma 

instabilidade. São assim “tradicionais” como seriam as manifestações próprias 

ao Atlântico negro, espaço de trânsitos e deslocamentos (Mizhari, 2019, p. 

479) 

 

É nesse sentido que Nilma Lino Gomes (2002, 2003) faz referência às (re)criações das 

africanidades, em diáspora, no território brasileiro. Os cabelos clamam, assim, pela construção 

de formas mais livres e próprias das populações negras se relacionarem com seus corpos, seus 

gostos, suas potencialidades, suas identidades, suas subjetividades, suas vidas. Como vimos ao 

longo deste capítulo, os cabelos das mulheres negras vão além de denunciar uma sociedade 

racista e patriarcal, também apontam para novas formas de ser mulher negra no Brasil, 

recolocando nas mãos dessas mulheres a própria história.  
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5 MÉTODO 

O presente trabalho pretende investigar o cabelo enquanto significante social na 

constituição identitária e subjetiva de feminilidades no contexto brasileiro. Assim, o objetivo 

principal é construir uma aproximação de possíveis sentidos que os cabelos assumem, 

considerando diferentes experiências do ser mulher no Brasil. Considerando tal meta, elege-se 

o estudo descritivo qualitativo, no qual o foco de atenção é a construção de significados por 

parte dos sujeitos, suas vidas e como as percebem (LUDKE e ANDRÉ, 1986). 

Segundo Denzin e Lincoln (1994, 2006), a pesquisa qualitativa consiste em um conjunto 

de práticas materiais e interpretativas que dão maior visibilidade ao objeto pesquisado. Tais 

práticas transformam o mundo em uma série de significados. Os pesquisadores interpretam os 

fenômenos em termos dos significados que lhe são conferidos. Estes procedimentos não têm 

um modelo pronto, este vai sendo construído com destaque para duas funções na aplicação: 

verificação de hipóteses e descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além 

das aparências do que está sendo comunicado.  

As situações, ações e interações complexas serão analisadas em seus contextos, a partir 

do ponto de vista do sujeito, para se obter uma compreensão do fenômeno e dos processos 

envolvidos (MOON, 1990). Dessa maneira poderemos refletir melhor sobre os comportamentos 

humanos, considerando seus significados e intenções (GUBA e LINCOLN, 1994).  

 

5.1 Participantes 

As participantes foram escolhidas por meio de uma amostra por conveniência. A 

amostra por conveniência constitui-se como uma técnica de seleção amostral que leva em 

consideração o acesso facilitado do pesquisador aos participantes em questão, sem perder de 

vista o tema e os objetivos da pesquisa, conforme apontam Kinnear e Taylor (1979, apud, 

VELUDO, 2001). Os critérios de inclusão da amostra foram: ser mulher; estar identificada no 

espectro racial no polo da negritude ou no polo da branquitude; ter entre 20 e 30 anos; no caso 

da mulher identificada racialmente como negra, ter histórico de alisamentos e/ou transição 

capilar; no caso da mulher identificada racialmente como branca, ser loira e ter histórico de 

clareamentos capilares. Já os critérios de exclusão estabelecidos foram falta de acesso à internet 

e ser cabeleireira. Estar abaixo de 20 anos ou acima de 30 foram critérios de exclusão.  

Foram entrevistadas duas mulheres, ambas com 23 anos e inscritas no contexto de classe 

média alta. Uma delas se identifica racialmente como branca e, no presente trabalho, será 

chamada de Camila, nome fantasia escolhido pela participante para que sua identidade seja 

preservada. A outra mulher entrevistada se identifica racialmente como negra e será chamada, 
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no presente trabalho, de Dandara, nome fantasia também escolhido pela participante. Dandara 

cursa o último ano de graduação em uma universidade privada de São Paulo e Camila cursa o 

último ano de graduação na mesma universidade.  

 

5.2 Instrumento 

O presente estudo tem como instrumento a entrevista semiestruturada, que tem por foco 

um assunto sobre o qual se confecciona um roteiro com perguntas principais, disparadoras, 

complementadas por outras a partir do relato das entrevistadas. Para além da coleta de 

informações básicas, o roteiro funciona como parâmetro de organização para o pesquisador na 

sua interação com o entrevistado (MAZZINI, 2003). A opção pela técnica da entrevista é 

justificada pela afirmação de Duarte (2004, p. 215): 

Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear 

práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais 

específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e 

contradições não estejam claramente explicitados. Nesse caso, se forem bem 

realizadas, elas permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em 

profundidade, coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos 

percebe e significa sua realidade e levantando informações consistentes que 

lhe permitam descrever e compreender a lógica que preside as relações que se 

estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter 

com outros instrumentos de coleta de dados.  

 

Dois roteiros com perguntas disparadoras foram elaborados, um para a entrevista com 

Dandara e outro para a entrevista com Camila. Apesar de terem estruturas similares, os roteiros 

foram elaborados de acordo com a identidade racial da participante, visto que a partir da revisão 

da literatura foi possível destacar a disparidade entre as realidades de mulheres brancas e 

mulheres negras no Brasil, assim como a presença de diferentes aspectos no lidar de mulheres 

negras com seus cabelos e no lidar de mulheres brancas com seus cabelos. Seguem, abaixo, os 

roteiros utilizados nas duas entrevistas. Perguntas pontuais foram adicionadas de acordo com o 

andamento de cada uma das entrevistas. Tais perguntas estão presentes nos anexos com as 

transcrições das entrevistas.  

 

5.2.1 Roteiro para a entrevista com Dandara 

- Você tem alguém que seja uma inspiração feminina? Como você a descreveria? 

- Você tem alguém que seja uma referência de beleza feminina? Como você a 

descreveria? 

- Se você pudesse escolher algo seu que mais te agrada, esteticamente falando, o que 

seria? Por quê?  
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- Você sente que os padrões de beleza têm influência em você?  

- Qual a sua primeira lembrança com o seu cabelo? 

- Como você lembra do seu cabelo na sua infância? O que você achava dele? 

- Você arrumava seu cabelo para ir à escola? Como você costumava arrumar? 

- Você lembra de ouvir comentários na escola sobre o seu cabelo? Quais? 

- Como você lembra do seu cabelo na adolescência? O que você achava dele? 

- Como você arrumava seu cabelo na adolescência? (Dia a dia, escola, festas e etc) 

- Você acha que o seu cabelo representava a adolescente que você foi? Como? 

- O que o seu cabelo era para você? 

- Você já fez procedimentos químicos? 

- Você lembra como foi o seu primeiro procedimento capilar? O que você acha que 

mudou naquele momento? 

- Como era para você lidar com o cabelo alisado? 

- Você acha que o cabelo alisado representava a menina/mulher que você era naquele 

período? Como? 

- Como era a reação das pessoas com o seu cabelo naquele período? 

- O que te deu vontade de iniciar a transição capilar? Quanto tempo demorou? Como 

foi para você? 

- O que mudou com a transição? 

- Você acha que o seu cabelo, hoje, representa a mulher que você é? Como? 

- O que o seu cabelo é para você? 

- Você sente que seu cabelo tem impacto na sua autoestima?  

- Existe algum corte/procedimento que você ainda pretende fazer no futuro? Por quê? 

- Você quer acrescentar alguma coisa? 

 

5.2.2 Roteiro para a entrevista com Camila 

- Você tem alguém que seja uma inspiração feminina? Como você a descreveria? 

- Você tem alguém que seja uma referência de beleza feminina? Como você a 

descreveria? 

- Se você pudesse escolher algo seu que mais te agrada, esteticamente falando, o que 

seria? Por quê?  

- Você sente que os padrões de beleza têm influência em você?  

- Qual a sua primeira lembrança com o seu cabelo? 

- Como você lembra do seu cabelo na sua infância? O que você achava dele? 

- Você arrumava seu cabelo para ir à escola? Como você costumava arrumar? 
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- Você lembra de ouvir comentários na escola sobre o seu cabelo? Quais? 

- Como você lembra do seu cabelo na adolescência? O que você achava dele? 

- Como você arrumava seu cabelo na adolescência? (Dia a dia, escola, festas e etc) 

- Você acha que o seu cabelo representava a adolescente que você foi? Como? 

- O que o seu cabelo era para você? 

- Você já fez procedimentos químicos? 

- Você lembra como foi o seu primeiro procedimento capilar? O que mudou naquele 

momento? 

- Como era/é para você lidar com o cabelo loiro? 

- Como era/é a reação dos outros diante do seu cabelo?  

- Você acha que o seu cabelo, hoje, representa a mulher que você é? Como? 

- O que o seu cabelo é para você? 

- Você sente que seu cabelo tem impacto na sua autoestima?  

- Existe algum corte/procedimento que você ainda pretende fazer no futuro? Por quê? 

- Você quer acrescentar alguma coisa? 

 

5.3 Procedimento 

Devido o contexto da pandemia mundial da COVID-19, contemporâneo à realização do 

presente trabalho, as entrevistas foram realizadas virtualmente, visando especialmente o 

respeito às especificidades do momento em questão e a segurança, física e psíquica, das 

mulheres envolvidas na pesquisa. Ao abordar as participantes, foi explicado que as entrevistas 

seriam material de análise para um Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em 

psicologia, que aborda a temática do cabelo no universo feminino.  

Garantiu-se que as informações obtidas seriam divulgadas apenas no âmbito acadêmico, 

sendo ocultadas suas reais identidades. O sigilo das informações concedidas foi garantido às 

mulheres voluntárias, assim como a ocultação de suas reais identidades. Antes do início da 

entrevista foi lido, esclarecido e aceito o TCLE, combinando-se com as participantes o envio 

de duas cópias: uma delas seria devolvida à pesquisadora, com as assinaturas dela própria, da 

orientadora responsável e da entrevistada e a outra ficaria de posse da colaboradora. As 

conversas foram gravadas com a permissão das participantes e transcritas na íntegra. Os 

encontros tiveram duração média de 1h e 30 minutos e foram realizados através da plataforma 

digital StreamYard. Tanto as participantes quanto a aluna em questão realizaram a conversa em 
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ambientes tranquilos, que garantiram privacidade e sigilo ao que estava sendo compartilhado, 

evitando possíveis interferências externas.  

5.4 Procedimento de análise dos resultados 

A partir de leituras sucessivas das transcrições de ambas entrevistas, foi possível o 

estabelecimento de temas relativos às experiências relatadas por Dandara e Camila com seus 

respectivos cabelos. Como afirma Bardin (1979, p. 105) "o tema é uma unidade de significação 

que se liberta naturalmente de um texto" ou "um feixe de relações (que) pode ser graficamente 

apresentado através de uma palavra, uma frase, um resumo" (MINAYO, 1998, p.208). As 

informações coletadas foram submetidas à análise temática, método que propõe identificar, 

analisar e expor temas que emergem a partir dos dados colhidos na pesquisa (BRAUN e 

CLARKE, 2006). Os temas alcançam aspectos importantes a respeito do que aparece no 

contexto da pesquisa, representando possíveis significados importantes para o pesquisado 

(BRAUN e CLARKE, 2006). 

Dessa forma, as leituras sucessivas das entrevistas realizadas permitiram a identificação 

de muitos temas divergentes e alguns temas convergentes entre os relatos das duas participantes. 

As informações abordadas através dos temas foram discutidas e analisadas com base nas 

publicações levantadas nos três capítulos de revisão bibliográfica, de forma a aprofundar e 

enriquecer a compreensão dos possíveis sentidos atrelados aos cabelos na vivência de mulheres 

que se identificam racialmente com a branquitude e racialmente identificadas com a negritude. 

Assim, os temas não surgiram a priori, mas sim foram definidos a partir das tramas e questões 

trazidas pelas narrativas de Dandara e Camila sobre seus fios.  

 

5.5 Considerações éticas 

Nesta pesquisa destacam-se também questões éticas, já que as informações obtidas 

envolvem um elevado grau de intimidade. Considerando-se o caráter sensível do que foi 

compartilhado nas entrevistas, procurou-se minimizar os riscos característicos de pesquisas 

com seres humanos, através do oferecimento de acolhimento e continência aos sentimentos e 

ideias expressos pelas participantes. Também foi explicitada a possibilidade das participantes 

recorrerem à aluna-pesquisadora ou à orientadora do presente trabalho, inclusive após o término 

das entrevistas, pois a atividade mobilizou o resgate de memórias e conteúdos afetivos. O 

cuidado com a exposição das participantes foi constante, assim como a disponibilidade para 

responder a perguntas e curiosidades. Ademais, foi garantido a elas o direito de se retirarem da 

pesquisa quando e se desejassem.  
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Foram seguidas as orientações da Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

complementada pela Resolução 510/2016 sobre pesquisas envolvendo seres humanos 

divulgadas pelo Comitê de Ética. O projeto da presente pesquisa foi encaminhado para 

avaliação do Comitê de Ética da PUC-SP e foi considerado aprovado sob o número CAAE 

40561920.3.0000.5482.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As entrevistas com Camila e Dandara foram muito ricas para se pensar o cabelo 

enquanto signo portador de significados e sentidos importantes identitária e subjetivamente. 

Ambas as entrevistadas foram solícitas e se mostraram abertas para as perguntas disparadoras 

e, portanto, para a conversa. Foi possível observar que, a partir das perguntas, Dandara e Camila 

puderam resgatar memórias e situações passadas, relacionando-as com a atual perspectiva que 

têm a respeito dos acontecimentos levantados. As duas entrevistas foram anexadas, na íntegra, 

na seção “Anexos” do presente trabalho. Nos próximos dois itens deste capítulo, os resultados 

serão exibidos a partir de falas das participantes, que serão colocadas entre aspas e em itálico. 

Foi possível observar que, nas duas entrevistas, as participantes puderam se lançar em 

aspectos marcantes de suas histórias enquanto mulheres - movimento que suscitou reflexões 

por parte de Dandara e Camila. Os resultados obtidos e a discussão dos mesmos serão expostos 

através da análise temática dos conteúdos que puderam emergir no espaço da entrevista 

semiestruturada. Sendo assim, serão levantados os principais temas de cada uma das entrevistas, 

elaborando uma discussão embasada nos conteúdos levantados na revisão bibliográfica.  

 

6.1 Resultados e discussão - entrevista com Dandara 

 

 Antes mesmo da realização da entrevista, Dandara relatou estar animada para falar 

sobre sua experiência com o seu cabelo. Na entrevista, foi possível observar seu entusiasmo 

para falar sobre as histórias que seu cabelo tem, assim como emergiram momentos passados 

muito carregados afetivamente. A seguir, há a apresentação dos principais temas obtidos na 

entrevista, discutidos à luz das produções acadêmicas levantadas anteriormente.  

 

● Referências femininas - para se inspirar é preciso se reconhecer 

No início da entrevista, quando perguntada se haviam mulheres que serviam como 

referências ou inspirações femininas, Dandara citou algumas mulheres, todas negras. Ao ouvir 

a pergunta, a participante disparou:  

“Tem uma blogueira que se chama Magavilhas, Magá Moura, você 

conhece? [...] foi a primeira mulher negra que eu encontrei no Instagram. Eu 

me fascinei e comecei a ter um outro olhar pensando na minha experiência.” 

A partir dessa fala, pode-se entender que, para Dandara, encontrar a blogueira Magá 

Moura foi algo importante, uma espécie de divisor de águas em sua experiência no aplicativo 

Instagram - uma das plataformas digitais de maior uso na atualidade - e, também, na sua 
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experiência enquanto mulher negra. Dandara também cita as cantoras Beyoncé, Rihanna, 

Erykah Badu, a atriz brasileira Taís Araújo, a filósofa Djamila Ribeiro e a psicóloga Grada 

Kilomba. A participante descreve essas mulheres como:  

 “Todas são negras, empoderadas, procuram ter um reconhecimento. 

Não sei… Acho que é uma forma de se reconhecer nelas também, de se 

inspirar nelas e poder ver nelas uma perspectiva enquanto mulher negra.[...]  

Eu tento procurar essas mulheres para desenvolver algo em mim, para poder 

me ver de alguma forma na sociedade, né?” 

 

A partir dessa fala, pode-se considerar que, para Dandara, o olhar e o se inspirar em 

mulheres que se reconhecem enquanto negras e se empoderam a partir desse lugar se faz como 

uma maneira dela mesma se reconhecer na sociedade. Sobre esse ponto, Dandara expõe uma 

dificuldade em encontrar mulheres negras que são tidas como referências de feminilidade na 

mídia e na sociedade.  

“Eu acho que aqui no Brasil, é muito difícil… a maioria das 

referências são brancas. Acho que eu tive muita dificuldade de encontrar 

referências para me espelhar e para poder me inspirar.” 

 

A dificuldade citada pela participante relaciona-se diretamente com um aspecto bastante 

explorado na revisão bibliográfica deste trabalho. Conforme já apontado nos capítulos 

anteriores, em sua obra, Fanon (2020) explicita que o modelo de humanidade elaborado no 

ocidente toma o homem branco e europeu como princípio básico. Os parâmetros para se pensar 

o que há de mais humano e mais desejável nas sociedades ocidentais passam a ser todos 

pautados na experiência branca originada na Europa ocidental e, mais tarde, na América do 

Norte. Logicamente, os modelos de feminilidade sofreram impacto direto de tal processo, algo 

que no Brasil pode ser observado de maneira escancarada, como também visto nos capítulos 

anteriores.  

O trabalho de Brasílio (2007) ajuda na compreensão histórica da construção do ideal de 

feminilidade brasileiro, que desde o período colonial esteve centrado nas experiências brancas 

e originadas dos contextos “do Norte”. A feminilidade brasileira é, então, um constructo 

elaborado e centralizado na mulher branca (BRASÍLIO, 2007; DENNISON, 2013, 2016; 

SCHUCMAN, 2020), colocando à margem outras experiências do ser mulher, especialmente 

aquelas referenciadas na identidade racial negra.  

A dificuldade trazida por Dandara em se reconhecer no que circula hegemonicamente 

no Brasil ecoa, assim, toda a estrutura colonial que ainda sustenta a sociedade brasileira. Aqui 

vale relembrar o dado levantado por Reis (2017): numa amostra de 30 revistas Vogue Brasil, 

produzidas entre 2007 e 2016, apenas duas delas estampavam em sua capa mulheres negras. 

Considerando que Dandara tem 23 anos, vale destacar que entre 2007 e 2016 a participante se 
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desenvolvia enquanto criança e adolescente. É, então, nesse contexto que Dandara se constituiu 

identitária e subjetivamente.  

É nesse sentido que a participante coloca o ser negra como aspecto valioso nas mulheres 

que são referências de feminilidade para ela. Para se espelhar e se inspirar, é preciso se 

reconhecer. Quando perguntada sobre referências femininas de beleza, Dandara citou as 

mesmas mulheres. A participante traz que, através da identificação com essas mulheres, ela 

consegue desenvolver o seu próprio empoderamento enquanto mulher negra. 

 “Eu acho que todas elas me ajudam muito a engatar no meu 

empoderamento também enquanto mulher negra. Acho que essas são as 

principais referências de mulher de beleza que eu falo ‘Nossa…só 

mulherão!’” 

Tal aspecto também pode ser verificado a partir da escolha de nome fantasia, pela 

participante, para representá-la no presente trabalho. Dandara é um nome icônico da história da 

população negra no Brasil. Uma das grandes personalidades históricas femininas, Dandara foi 

uma mulher negra escravizada na época do Brasil colonial que se tornou uma grande liderança 

no enfrentamento à escravização da época.  

● O círculo social hegemonicamente branco, o cabelo na infância e a percepção da feiura 

Além da dificuldade para encontrar mulheres negras alcançando grande visibilidade nos 

espaços sociais no Brasil, Dandara ressaltou, ao longo de toda a entrevista, que sempre viveu e 

circulou em ambientes dominados pela branquitude, como ela mesma diz. Ela destacou que sua 

condição economicamente privilegiada a inseriu socialmente em contextos majoritariamente 

ocupados por pessoas racialmente identificadas como brancas. Logo no início da entrevista, ao 

ser perguntada sobre suas referências femininas, Dandara diz:  

“Uma coisa que eu posso falar é da dificuldade em encontrar 

mulheres inspiradoras. Não sei se é por conta do meu ciclo social, que é muito 

branco, que eu tive essa dificuldade de encontrar.” 
 

Estudou em duas escolas particulares, frequentadas pela classe média alta paulistana, 

quase que unanimemente branca. Morou e ainda mora em um bairro habitado por essa mesma 

população. Filha de uma mulher branca e um pai negro, Dandara pontuou ter uma relação mais 

próxima com sua mãe. Mais tarde, já na passagem da adolescência para a vida adulta, ingressou 

em uma universidade privada e estagiou em uma das escolas em que havia estudado.  

“Acho que é importante salientar sobre o meu meio social, eu moro 

num bairro branquíssimo ferrenho, Moema, eu trabalhava na Viva, que é 

também uma branquitude fortíssima e esses meios têm um olhar muito 

agressivo frente aos corpos negros” 
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A participante ressaltou a dificuldade de ter sido uma criança negra em espaços 

ocupados pela branquitude. Suas referências na infância, tanto na vida vivida cotidianamente, 

quanto no que circulava culturalmente através da mídia, foram centradas, quase que 

unicamente, na branquitude.  

Ao longo da entrevista, Dandara vai pontuando que cresceu cercada de pessoas brancas. 

Na escola, suas colegas e amigas eram todas brancas - com exceção de uma amiga negra que 

conheceu na escola já adolescente. O cabelo liso foi se colocando, na realidade de Dandara, 

como uma norma. No entanto, o seu cabelo naturalmente enrolado e volumoso fugia à norma 

em questão. Ao ser perguntada sobre suas memórias mais antigas com o seu cabelo, a 

participante diz:  

“Eu sempre escondi muito, de certa forma. Eu usava muita faixa, 

sempre prendi muito. Passava gel no meu cabelo para deixar bem assim 

(pressiona o cabelo para baixo) É… tinha uma época que minha mãe e 

minha vó raspavam aqui embaixo porque tinha muito volume.  Mas sempre 

foi uma relação meio conflituosa, né? Porque ao mesmo tempo eu não tinha 

ninguém ao meu redor que também tinha cabelo enrolado. Todo mundo à 

minha volta tinha cabelo liso. Se não era liso, era ondulado. Então nunca foi 

uma relação boa. Sempre foi uma relação de: ‘Ah, então eu vou prender, eu 

não posso mostrar muito, vou usar uma faixa…’ Eu nunca gostei dele.” 

 

Ao resgatar suas lembranças mais antigas com seus fios, Dandara vai pontuando que, 

na infância, recorria às faixas, ao cabelo preso, ao gel como maneiras de esconder seu cabelo 

natural. Cita também o hábito que sua mãe e avó tinham de raspar a porção inferior de seu 

cabelo, numa tentativa de redução de volume. Aqui, vale pensar que a mãe e a avó de Dandara 

- duas mulheres brancas também inseridas no mesmo contexto sociocultural que invisibiliza as 

experiências e os corpos de mulheres negras - muito provavelmente desconheciam os cuidados 

possíveis com cabelos enrolados e volumosos. 

 O discurso de Dandara sobre a maneira como manuseava seu cabelo na infância 

explicita esse aspecto de desconhecimento acerca dos cuidados e dos possíveis penteados para 

se fazer com cabelos enrolados. Ao ser perguntada se tinha o costume de arrumar o cabelo para 

ir à escola, Dandara conta:  

“Eu prendia ele e eu usava muito gel. Eu não queria deixar frizz, eu 

achava muito feio… Eu prendia e ficava tipo um bolinho assim (na parte do 

rabo de cavalo) e passava muito gel. Nossa, eu lembro muito disso… Nunca 

deixei, nunca tive o costume de deixar o cabelo solto. Porque eu achava ele 

assim, feio. Considerava ele feio. Mas eu nunca tive atenção assim, eu não 

passava creme, tipo...Eu nunca tive um certo cuidado nesse sentido de 

hidratar, essas coisas. Mas era o penteado que eu fazia. Eu prendia e passava 

gel porque eu não queria frizz. Era uma coisa bem chata.” 
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A ausência de referências disponíveis à Dandara criança sobre o cuidado com cabelos 

que fogem à norma branca, que se enrolam e ganham corpo apresentando volume, é algo que a 

participante denuncia ao falar da onipresença de cabelos lisos ou ondulados no seu dia a dia. 

As estratégias que Dandara encontrou, em seus primeiros anos de vida, para lidar com o seu 

cabelo enrolado, diziam respeito também à dificuldade envolvida em materializar, em seu 

corpo, a alteridade implicada em ser uma criança negra no Brasil, com cabelos enrolados e 

volumosos, especialmente em contextos sociais mais privilegiados.  

Pode-se relacionar estas estratégias de contenção do cabelo na infância já como 

expressões de estratégias de contenção dos corpos negros. A relação elaborada por Júnior 

(2018) entre as maneiras através das quais pessoas negras lidam com os seus fios e o conceito 

foucaultiano de disciplinamento dos corpos pode ser estabelecida aqui. É necessário chamar 

atenção para o quão cedo as estratégias de controle e disciplinamento dos corpos negros 

encontram êxito, conforme a experiência de Dandara com seus fios denuncia.  

É também nesse sentido que Dandara pontua não ter tido o costume de deixar seu cabelo 

natural solto enquanto criança. Quando perguntada sobre como era seu cabelo natural, sem gel 

ou penteados que o continham, a participante diz:  

“Ah, ele era armado assim, nossa… Eu não tenho muita lembrança 

dele solto. Eu sempre prendia ele e quando ele ficava solto eu lembro que eu 

não gostava. Era chuca na cabeça e isso. Então, solto assim eu não usava. 

Era ou bandana, ou a faixa, sempre de alguma forma tentando cobrir, não 

mostrar muito, né?” 

 

O dado levantado pela participante de não ter muitas memórias de seu cabelo solto é 

algo, por si só, muito significativo. A dificuldade relatada por Dandara em lidar com o seu 

cabelo enrolado é trazida por ela como uma relação conflituosa com o seu cabelo. As 

experiências que a participante foi tendo, ao decorrer de sua infância, nos espaços em que 

costumava circular, são importantes para se pensar sobre como foi construída tal relação 

conflituosa entre Dandara e seus fios. Ao ser perguntada se tinha lembrança de comentários 

sobre seu cabelo na escola, a participante conta:  

“Ah.. a gente sempre escuta né? Acho que é muito comum. ‘Ah, seu 

cabelo é feio, armado’. E se não é isso, de alguma forma a gente vai 

entendendo que ele é feio. Se não são os outros falando, são os olhares, o 

toque, o não tocar também, né? Tem muito esse lugar que as pessoas falam 

‘ah, não pode tocar no cabelo afro’. Ao mesmo tempo, acho que teve muito 

uma carência do não toque no meu cabelo. Porque de alguma forma eu via 

todo mundo fazendo carinho, aqueles carinhos de criança no cabelo e eu 

nunca recebi esse carinho. Ah, é bom, lembrei agora… Eu ficava… Eu era 

muito preocupada com ele assim, então qualquer fiozinho que saía do lugar 

eu já ficava muito preocupada… Mas é isso, tinha os comentários ‘ah seu 
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cabelo é feio’, ‘Seu cabelo é muito grande’, ‘aí porque que você raspa atrás? 

nossa, que esquisito’, mas tem esse lugar do olhar também que ele fala 

também muito.” 

 

Ao falar de sua vivência no ambiente escolar, Dandara traz muitos aspectos relevantes. 

Um deles diz respeito aos comentários explicitamente feitos sobre o seu cabelo ser “feio”, ser 

“muito grande”, sobre ser “esquisito” raspar a parte inferior. Esses comentários revelam o 

racismo vivenciado e propagado na escola, aspecto que marca o cotidiano de crianças e 

adolescentes negros, através dos cabelos. Conforme já explorado nos capítulos anteriores, a 

escola aparece aqui enquanto instituição de muita força na maneira através da qual meninas 

percebem seus fios e passam a lidar com eles (OLIVEIRA e MATTOS, 2019; GOMES, 2002, 

2003). No relato de Dandara, o espaço escolar aparece como lócus de muito impacto em 

vivências de sofrimento que se iniciam na infância, em consonância ao que Nilma Lino Gomes 

(2002, 2003) explora em sua obra.  

Os apontamentos e questionamentos direcionados ao seu cabelo, relatados por Dandara, 

são manifestações do racismo de maneira direta e explícita. No entanto, em sua fala, a 

participante também destaca maneiras mais implícitas de circulação do racismo vivenciado por 

ela enquanto menina negra, através de seus fios. Os olhares que conduzem Dandara a perceber 

seu cabelo como feio são expressões mais silenciosas do racismo que ela sofreu em sua infância.  

Da mesma maneira, o não-toque vivenciado por ela no dia a dia escolar, a ausência de 

carícias direcionadas ao seu cabelo, colocadas como “aqueles carinhos de criança no cabelo”, 

acrescenta uma outra forma de manifestação do racismo. A privação de afeto experienciada por 

Dandara no ambiente da escola, através do seu cabelo, se mostra como uma expressão forte e 

dolorida do racismo. A ausência do toque vivida por Dandara pode ser entendida como uma 

experiência que a subjugou enquanto criança, enquanto menina, carregando uma tonalidade 

amarga de desumanização.  A crença popular, trazida por Dandara, de não se poder tocar em 

cabelos afro escancara o tom de proibição associado aos cabelos que ousam se armar, se 

encaracolar ou crescerem para cima - em outras palavras, que ousam fugir à norma branca.  

Ainda sobre esta passagem do relato de Dandara, a preocupação pontuada pela 

entrevistada com relação ao “fiozinho que saía do lugar” reflete uma tensão subjetiva 

estabelecida, uma hipervigilância com relação ao cabelo, ilustrando parte do custo psíquico que 

o racismo pode ter para meninas e mulheres através de seus cabelos. 

O racismo concretizado através dos apontamentos, dos questionamentos, dos olhares e 

das experiências de não-toque têm consideráveis impactos subjetivos e identitários para a 

participante. Um aspecto que salta aos olhos no relato da participante é o fato de Dandara, 
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quando criança, perceber seu cabelo natural como feio. Ao longo da entrevista, a participante 

relata que era comum se comparar com suas amigas brancas, de cabelos lisos, e se sentir inferior 

a elas. 

 “Fiquei pensando, uma das minhas melhores amigas é loira de 

olhos azuis. Várias vezes, quando a gente estava na rua, confundiram ela 

com gringa. E assim... também é muito duro. Eu cheguei a me comparar 

muito com ela.” 

 

 Dandara cita algumas vezes ter lidado com a insegurança durante boa parte de sua vida, 

especialmente considerando os espaços em que circulava, já que eram majoritariamente 

ocupados por pessoas brancas. 

“[...] Minhas vivências sempre foram num círculo totalmente branco. 

Todas as minhas referências foram muito brancas. O quanto isso afetou, a 

minha subjetividade, enquanto mulher negra.”  

 

“Eu sempre fui muito insegura. Você fica tipo, ‘olha a quantidade de 

menina branca maravilhosa que têm aqui, como alguém vai ter interesse em 

mim, como alguém vai ver alguma coisa em mim?’” 

 

Sobre esse aspecto, é importante atentar-se para o fato de que a subjetividade de Dandara 

vai sendo perpassada pelos conflitos raciais concretizados em seu cabelo (OLIVEIRA e 

MATTOS, 2019), fenômeno também verificado na revisão bibliográfica.  

 

 “Eu tinha uma vergonha do meu cabelo, eu achava o meu cabelo 

horroroso, era quase num tom insuportável, de se ver no espelho e pensar 

‘puta, que merda, porque eu não tenho o cabelo liso?’”.  

 

A entrevistada vai contando sobre o desenvolvimento de uma autoestima baixa, algo 

que se assemelha ao que Oliveira e Mattos (2019) elaboraram como um auto-ódio, fenômeno 

possivelmente presente no lidar de meninas e mulheres negras com seus cabelos naturais 

(GOMES, 2002). Importante se atentar para a carga de sofrimento que tais falas contém e como 

há o risco da internalização da noção de inferioridade.  

“Eu olhava no espelho na infância e me achava horrorosa. Eu tenho 

uma imagem muito forte minha, na frente do espelho, me encarando e falando 

‘Você é horrorosa. Você é muito feia. O seu cabelo é horroroso’.” 

 

● Alisamentos: estratégia de sobrevivência, embranquecimento e humanização 

Frente a tamanho sofrimento, Dandara relata que passou a alisar o cabelo ainda no final 

da infância.  Quando perguntada se tinha lembranças da primeira vez em que alisou o cabelo, a 

participante disse:  
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 “Eu tinha uns 9, 10 anos e aí eu fui numa cabeleireira que a minha 

mãe ia e ela alisou o meu cabelo. Ela não passou chapinha mas eu fiquei 

‘Nossa, que incrível! Eu tô muito mais bonita! É isso agora!’[...]Mas eu 

lembro que é isso, eu via o High School Musical e eu queria ser igual a 

Gabriela (personagem principal do filme). Eu alisava o meu cabelo porque 

eu queria ser que nem ela. Aquilo era incrível assim, eu via muito mais 

coerência no meu cabelo liso. Eu achava que eu ficava muito mais bonita 

com o cabelo liso” 

 

Na fala acima, aparece com muita força o sofrimento produzido em Dandara, ainda 

criança, por ter um cabelo que fugia à norma lisa, portanto, à norma da branquitude. O fato da 

então menina se ver com “muito mais coerência” de fios lisos denuncia, de maneira bastante 

ilustrativa, o quão custoso era para Dandara corporificar, ainda nova, os conflitos raciais que 

estruturam as relações de poder no contexto brasileiro. Interessante ressaltar, nesse mesmo 

sentido, que a primeira vez em que  a entrevistada teve seu cabelo alisado deixou lembranças 

mais marcantes do que as memórias de seu cabelo natural solto.  

A influência da onipresença branca nas grandes mídias, inclusive nas produções para o 

público infanto-juvenil, também é aspecto que emerge na fala em questão. Conforme visto em 

revisão bibliográfica, os espaços da grande mídia são, por excelência, espaços ocupados pela 

branquitude (DENNISON, 2013). As protagonistas das produções de alto alcance entre o 

público, até os dias atuais, são majoritariamente mulheres brancas com cabelos lisos ou, no 

máximo, ondulados. Dandara conta, através dessa fala, sobre o tipo de impacto que a falta de 

referências negras nas produções infanto-juvenis teve em sua autoestima, em sua subjetividade 

e em sua identidade.  

Se sentir mais coerente com os cabelos alisados fazia sentido, especialmente 

considerando não só um modelo de feminilidade que tem a mulher branca como centro 

(BRASÍLIO, 2007; SCHUCMAN, 2020), mas também um modelo de humanidade que tem o 

ser humano branco como critério (FANON, 2020). Ali Dandara foi transformada, de fato, em 

uma criança mais coerente com a hegemonia branca. A beleza e a coerência sentidas por 

Dandara, aos nove anos, ao ter seus fios alisados, dizia respeito a uma tentativa de maior 

convergência da então menina, através de seu cabelo, à branquitude, conforme ela mesma 

coloca.  

 “A partir do sexto ano eu comecei a alisar ele. Até de uma forma, 

numa tentativa de me adequar à branquitude, né? Então eu alisei muito por 

conta disso. “Bom, então como eu posso me aproximar da branquitude? Ah, 

eu vou alisar meu cabelo” O que falhou, né? Querendo ou não sempre me 

apontavam ali né, eu não consegui me esconder né, eu achava que com o 

cabelo eu ia me aproximar mais, mas não rolou.” 
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Dandara trouxe que passou a alisar o cabelo para se “adequar à branquitude”. Gomes 

(2006), conforme levantado na revisão bibliográfica, afirma que através dos cabelos algumas 

pessoas negras se afastam do polo racial negro e se aproximam do polo racial branco. Como a 

própria participante coloca, ela realiza tal movimento através dos alisamentos. Fanon (2020) 

discorre sobre a tentativa relatada pela entrevistada - a adoção de estratégias de 

embranquecimento - como também uma estratégia de sobrevivência de pessoas negras em 

diáspora e em contextos que subjugam seus corpos e suas existências. Oliveira (2019) se refere 

aos alisamentos como um movimento realizado por muitas mulheres negras para tentarem ser 

minimamente aceitas, classificando os procedimentos alisadores como “estratégias de 

adestramento social”.  

Dandara pontua, no entanto, que a tentativa de se aproximar da branquitude foi falha. 

Fanon (2020) discorre sobre tal falha, colocando que as estratégias de embranquecimento não 

irão garantir para a pessoa negra proteção com relação ao racismo, ela não passará despercebida, 

mas sim será encarada e apontada enquanto inferior. Os relatos de Dandara demonstram tal 

fenômeno. Ao ser perguntada sobre a reação das pessoas após as primeiras vezes em que alisou 

o cabelo, a participante relatou:  

“Ah, as pessoas me elogiavam, eu era muito elogiada. Mas eu lembro 

que era muito duro. Eu lembro de quando eu estava na Viva, na Viva eu tinha 

cabelo liso ainda, ah as pessoas questionavam muito. Falavam “nossa, tá 

fedendo”, porque queimava o cabelo, ficava um cheiro do alisamento. 

Ficavam perguntando “Nossa, por que você faz isso no cabelo? Esse é seu 

cabelo natural?” Ficavam me apontando, assim. E então é um saco, né? 

Nunca estão satisfeitos. As pessoas estão sempre te apontando. Ora 

elogiando, falando “Nossa, você tá parecendo a Beyoncé, maravilhosa”, ora 

falando “Nossa, por que você faz isso? Nossa, seu cabelo tá com cheiro de 

queimado” E você fica tipo ‘Me ajuda, gente! Não sei… ora vocês falam que 

tá bom, ora vocês ficam me recriminando, falando que tá feio, então não sei.’ 

Você fica num limbo.”  

 

“E assim, uma coisa assim, é difícil porque nunca tão satisfeitos, as 

pessoas tão sempre te apontando alguma coisa. Se ele tá preso é, ‘solta esse 

cabelo?’. Se ele tá solto é, ‘nossa, mas esse cabelo é gigante, é enorme, 

prende!’” 

 

O fato de a participante ter recebido muitos elogios ao alisar seu cabelo - fenômeno 

também retratado por Oliveira (2019) em sua pesquisa como manifestação do adestramento 

social que se outorga sobre os corpos das mulheres negras e levantado em revisão bibliográfica 

- não significou muita coisa para a proteção de Dandara enquanto menina negra, como a fala 

acima demonstra. Nesse sentido, reforça-se a operação do racismo em suas vivências com seu 

cabelo, seja através dos questionamentos, seja através dos ataques explicitamente racistas, seja 
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através dos olhares percebidos pela participante, seja através do não-toque experienciado por 

ela. Em determinado momento da entrevista, a participante disparou:  

“E é louco porquê de certa forma sempre tão apontando pra você, 

sempre tão te questionando. Por exemplo, no começo da pandemia eu dei uma 

clareada no meu cabelo, e ficaram tipo ‘nossa, mas você tá loira?’ E eu fiquei 

tipo, ‘nossa, mas que saco, e se eu tiver?’ Fica nesse questionamento toda 

hora e isso é muito pesado, acho que ser negra é o tempo inteiro alguém estar 

te apontando, sempre colocando em questão a sua identidade, você nunca 

passa despercebida. Ou você releva, ou você peita.” 

 

Em sua experiência com seu cabelo alisado, Dandara também falou sobre o custo, 

físico, psíquico, temporal, envolvido na manutenção de seu cabelo. Ao ser perguntada se 

sentia dor no processo de alisar os fios, a participante dispara: 

“Então, é muito louco. Eu alisava o meu cabelo toda semana. Então 

eu chegava a me acostumar com a dor, eu não sentia mais dor… Ou quando 

o cabeleireiro fazia chapinha e queimava o couro cabeludo, eu me segurava, 

pensava “magina, não vou reclamar”. Mas nossa, é muito dolorido porque, 

primeiro que eu tinha um puta cabelo, então doía, não só o cabelo, mas a 

mão também. Quando eu estava sozinha alisando, doía a minha mão, eu 

ficava uma hora e meia alisando com a chapinha, fazendo “tim tim por tim 

tim”. Eu não queria nenhuma parte ondulada que… pudesse… qual que é a 

palavra? Aí, esqueci a palavra… Aí, é, denunciar o meu cabelo. Eu fazia de 

tudo pra não denunciar o meu cabelo. “Vou alisar ao máximo”. Juro, era 

muito liso. E ao mesmo tempo, eu suava e aparecia. E a vergonha quando 

tinha um encaracoladinho, quando aparecia um encaracolado? Eu tinha 

muita vergonha, né? Era muito ruim. Affe Maria!” 

 

O aspecto da dor e dos diferentes custos que a manutenção do cabelo liso tinha para 

Dandara é também congruente com o que foi levantado em revisão bibliográfica. Em seu 

mestrado, Oliveira (2019) localiza experiências de desafetos, de dores, de prejuízos sociais e 

individuais para mulheres negras ao alisarem seus fios. Horas dispensadas por dia para pranchar 

os fios, dores nos procedimentos e tensão frente a situações nas quais os cabelos poderiam 

molhar, são alguns dos aspectos levantados por Oliveira (2019) e que foram localizados no 

relato de Dandara.  

 “Isso me fez lembrar que eu tinha uma ideia de que cabelo liso era 

muito mais fácil de se ter. Acho que isso era uma afirmação para continuar o 

alisamento. Só que, na realidade, era muito difícil. Era acordar às cinco e 

meia da manhã pra passar a chapinha e ir com ele bem liso. A mão doía. 

Queimava. Daí secador. Sempre foi muito mais difícil mesmo. E realmente, é 

uma questão prática mesmo. Esse negócio de tempo, imagina, com o cabelo 

liso, eu ia toda semana no cabeleireiro, eu ia todo sábado alisar. Eu não 

lavava o meu cabelo, eu só ficava alisando, alisando e alisando. Eu perdia 

muito tempo, eu gastava muita energia com o meu cabelo, eu deixava de fazer 

coisas por conta do meu cabelo. Eu lembro de uma viagem que eu não fui na 

piscina porque eu não podia molhar meu cabelo. Aí uma hora molhou o meu 

cabelo e eu liguei desesperada pra minha mãe, falando que tinha molhado, 
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que era pra marcar no cabeleireiro e eu não podia aparecer com o meu cabelo 

enrolado. Era horrível, era uma vergonha do meu cabelo encaracolado.” 

 

“Em viagem também… Eu lembro que fiz uma viagem com a minha 

mãe e minha avó e elas iam tomar café da manhã e eu ficava lá alisando meu 

cabelo. Então era uma energia muito grande” 

 

Pode-se pensar que o não poder aparecer com o cabelo enrolado e o medo da denúncia 

que o cabelo enrolado implicava na vida de Dandara diz respeito a uma experiência de 

sofrimento e conflitos enquanto uma menina negra crescendo num país estruturado a partir do 

racismo e num meio social majoritariamente ocupado pela branquitude. Os grandes esforços de 

Dandara para amarrar seu cabelo e passar gel quando pequena tiveram continuidade através das 

técnicas de alisamento, que marcaram a participante corporal e psiquicamente. Conforme 

elaborado por Júnior (2018), os cabelos das pessoas negras são alvos significados da ação do 

poder branco nos corpos, inclusive através dos alisamentos, podendo ser interpretadas como 

forma de disciplinamento desses corpos.  

A participante traz o cabelo liso como objeto de grande desejo, já que o cabelo liso era 

alvo de cuidados estéticos, carinhos e elogios. Cabelos lisos eram o retrato da branquitude e o 

tipo de tratamento conferindo aos cabelos lisos dizia respeito a uma gama de sentidos e 

cuidados, todos positivos e sedutores, que não poderiam ser direcionados aos cabelos que 

ousam fugir do modelo de feminilidade pautado na branquitude. A entrevistada fala sobre 

esse aspecto:  

“Acho que o cabelo liso me… eu via minhas amigas, os filmes e essas 

coisas e sempre tinha um cuidado com o cabelo. Você pega aquele filme da 

princesa, da Anne Hathaway, que ela alisa o cabelo pra se tornar princesa. 

Então eu sempre tive um desejo naquilo, eu achava aquilo um máximo. Os 

cuidados com o cabelo liso, pra mim, era muito mais interessante, então 

aquilo… Era isso que me fazia ser alguém, sabe? Tipo, então eu tenho que 

secar o meu cabelo, eu tenho que escovar o meu cabelo, eu tenho que alisar, 

passar chapinha no meu cabelo. Porque eu achava que era aquilo que me 

fazia ser alguém na vida assim.” 

 

Nessa passagem, fica explícito o valor social que o signo do cabelo liso representava na 

realidade de Dandara. Aqui, o cabelo liso foi tido como um objeto de desejo, como porta de 

entrada para o universo de cuidados estéticos que ela tanto valorizava enquanto menina. Nesse 

sentido, faz-se essencial destacar que Dandara sentia que precisaria alisar o cabelo “para ser 

alguém na vida”. Pode-se interpretar que a participante relatou, nessa passagem, que para se 

humanizar e compartilhar a gama de sentidos positivos e de rituais direcionados aos cabelos 

femininos, ela precisaria alisar seus fios. Os alisamentos passam a ser uma estratégia de 

embranquecimento para sobreviver e de humanização para ser reconhecida enquanto humana, 



89 
 
 

enquanto “alguém na vida”, numa sociedade racista. Interessante perceber o quanto o âmbito 

do cuidado vai sendo colocado, pela participante, como essencial e como manifestação de afeto. 

“Eu acho que era aquele ritual que eu precisava na minha vida 

também. Conversava comigo. E era tipo um sonho mesmo, era uma 

transformação da minha pessoa, e ali eu ficava tipo “Aí agora eu tô 

conseguindo ter as mesmas coisas que as minhas amigas”, eu achava que 

agora eu tinha o que as mulheres tinham, aquele ritual assim, né? E eu 

gostava, achava aquilo um máximo, estar no cabeleireiro e ele estar me 

arrumando, era um cuidado, fazia parte de um cuidado. No cabelo 

encaracolado eu não via isso, eu não achava que existia isso”.  

 

 Para a Dandara enquanto menina, o afeto, o cuidado, o elogio, o reconhecimento só 

poderiam chegar até ela se houvesse o alisamento. Se desenvolvendo numa realidade que ainda 

tem o ser humano branco como critério de humanidade (FANON, 2020), Dandara precisou 

alisar seu cabelo para se sentir humana, olhada, tocada e cuidada. Na maneira como o mundo 

foi se mostrando para a participante, seu cabelo natural não poderia ser alvo dessa gama de 

cuidados e de sentidos positivos. Dessa forma, é possível dizer que Dandara vivenciou, cedo na 

vida, uma experiência de desumanização, movimentada pelo racismo e materializada em seus 

fios. Em outras palavras, para se humanizar, a participante entendia que era necessário se 

embranquecer.  

“O cabelo liso foi uma tentativa de eu me aproximar da branquitude 

e esconder a minha negritude, procurar ocultar, disfarçar, tentar passar uma 

imagem pras pessoas que eu não era negra, eu era branca e enfim, meu cabelo 

era realmente liso. Eu fui criando realmente uma fantasia em relação a isso, 

que meu cabelo era liso e natural e portanto eu não era negra”. 

 

Dandara nomeia que na tentativa de se “aproximar da branquitude”, portanto na 

estratégia de sobrevivência objetiva e subjetiva, através do cabelo, alisa seus fios, procurando 

ocultar sua negritude. Entende-se, aqui, que a cena de “denúncia” trazida pela participante 

quando um “fiozinho saía do lugar” ou quando aparecia um “encaracoladinho” na época dos 

alisamentos se referia à denúncia, na realidade, de sua identidade racial enquanto menina negra 

- algo que, para Dandara, passou por momentos conflituosos.  

 

“Eu sempre tive um problema muito grande com a minha identidade, 

porque eu sempre estava no meio de uma branquitude muito forte, não é só 

que eram pessoas brancas, eram pessoas brancas e com um poder aquisitivo 

muito alto também. Era um meio que de alguma forma me afetava muito”. 

 

 “O desejo né… Eu lembro que eu tomava banho, meu cabelo estava 

alisado e eu ficava no banho meio que desejando que o alisamento não saísse, 

que meu cabelo continuasse liso. E daí quando eu olhava no espelho, PÁ 

(onomatopéia)… meu cabelo enrolado. “ 
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Dandara destaca em suas falas o conflito identitário vivido por ela, enquanto menina 

negra se desenvolvendo num contexto racista, e materializado em seu cabelo. Conforme 

aponta Gomes (2002, 2003) e Schucman (2020) o cabelo, sua textura e cor, acabam sendo 

elementos que sinalizam a identidade racial dos sujeitos. Assim, a medida em que Dandara 

alisava seus fios, sua fantasia de ter cabelo liso e ocultar sua negritude vinham à tona, 

ecoando também seu conflito identitário. No entanto, seu cabelo naturalmente enrolado 

indicava, para a participante, outro caminho. Os alisamentos tiveram lugar na vida de Dandara 

entre os 11 e os 15 anos.  

 

● Transição capilar e diferentes formas de manusear o cabelo - o processo 

 

“A construção da minha identidade foi muito enviesada por um ideal 

branco, né?De ser branca. Então, até o cabelo fez muito parte disso. Alisava 

para me adequar à branquitude, até a vestimenta também, enfim… E até que 

em um determinado momento eu me encaro como negra, eu olho e falo ‘Bom, 

já que você é negra, agora você tem que encarar seu cabelo.’” 

 

Dandara falou sobre o processo de se encarar enquanto negra e, também, sobre o reflexo 

de seu contato com a negritude na maneira através da qual ela lidava - e ainda lida - com o seu 

cabelo. A participante fala, algumas vezes ao longo da entrevista, como o seu cabelo 

naturalmente enrolado e volumoso sinaliza sua negritude, conforme apresentado em revisão 

bibliográfica (GOMES, 2002, 2003; JÚNIOR, 2018; SCHUCMAN, 2020).  

“No momento em que eu volto com o meu cabelo encaracolado é o 

momento que eu volto a… é o momento que eu começo a assumir, pra mim 

mesma, a minha negritude. É o momento que eu admito que aquilo não 

estava funcionando e eu precisava parar, eu não ia chegar a lugar nenhum 

com aquilo.” 

 

No trecho acima, fica explícito como a identidade racial e o cabelo de Dandara eram 

fatores que se acompanharam ao longo da vida da entrevistada, influenciando e sendo 

influenciado um pelo outro. Assumir seu cabelo enrolado era, então, compreender e assumir, 

também, sua identidade enquanto menina negra. O cabelo, aqui, se mostra como um elemento 

chave para o deslocamento identitário e subjetivo realizado por Dandara a partir de sua 

adolescência. Sobre sua transição capilar, a participante a descreve como um processo rápido e 

que teve início por uma questão de ordem prática.  

 

 “O motivo que eu parei de alisar foi porque eu comecei a fazer 

esporte, comecei a treinar. Comecei a correr e aí não dava pra eu ficar 

alisando toda hora o meu cabelo sendo que eu suava muito. Então, eu 

simplesmente dei um basta e decidi encarar meu cabelo encaracolado. Aí eu 
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cortei, tirei a parte lisa. Foi muito rápido. Meu cabelo não teve muito… ele 

não foi muito prejudicado com o alisamento. Foi só uma parte que eu cortei 

e então assim, foi uma transição muito rápida.” 

 

Conforme também localizado por Oliveira (2019) ao entrevistar mulheres negras que 

passaram por transição capilar, aqui fica explícito que a falta de praticidade implícita na 

manutenção dos fios lisos foi fator impeditivo para Dandara continuar com os alisamentos. 

Oliveira (2019) também pontuou, nos resultados de sua pesquisa, que questões de ordem 

objetiva acabam servindo de estopim para mulheres negras abandonarem os alisamentos, como 

cabelos muito danificados, quadros de saúde, incompatibilidade com os produtos alisantes e, 

agora com Dandara, a prática de exercícios físicos.   

Um aspecto interessante da transição capilar de Dandara é a maneira rápida através da 

qual o processo se deu, conforme descrito por ela.  

 “Eu parei de alisar, cortei logo em seguida, então foi bem rápido. 

Não foi um tempo demorado, não tive que passar por tratamento, foi uma 

coisa bem descabelada mesmo, no sentido de ‘parei, parei, então voltou’. Não 

foi um processo penoso assim, traumático”.  

 

No entanto, quando Dandara começa a relatar sobre sua transição capilar, ela conta 

também de um processo, mais gradual e espaçado no tempo, de descoberta das possibilidades 

de manuseio de seus fios. Inicialmente, logo após a transição, Dandara passou alguns anos 

cortando o cabelo curto e fazendo apenas dois penteados, um coque ou um penteado 

parcialmente preso (parte superior do cabelo preso e parte inferior solto). A participante fala da 

dificuldade que encontrou, nesse período, para lidar com seu cabelo devido à indisponibilidade 

de informações acessíveis a ela e profissionais de beleza que soubessem os tipos de corte e 

cuidados que seu cabelo necessitava. Aqui, novamente, vale ressaltar o meio hegemonicamente 

branco de Dandara.  

“Eu comecei a me desfazer do alisamento, mas ao mesmo tempo foi 

muito difícil né? Porque eu não tinha referência, eu não tinha uma certa 

educação capilar, no sentido de como se usa um cabelo afro, quais são os 

cremes, qual é o corte, como eu posso cortar o meu cabelo. Muitos 

cabeleireiros não são especializados em corte afro,né? No corte de cabelos 

enrolados. Eu sempre tive essa dificuldade. Já aconteceu muito de cortar o 

cabelo e eu não gostar.” 

 

Aqui pode-se pensar sobre a essencialidade da presença de corpos, narrativas e 

existências de pessoas negras não só em círculos sociais mais privilegiados, mas também nos 

espaços midiáticos de maior alcance e projeção. Na fala acima, Dandara conta sobre a 

dificuldade para lidar com o seu cabelo natural não por ele ser difícil, mas sim pela ausência de 
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parâmetros e referências acerca de cabelos que se enrolam, se encrespam e crescem para cima. 

Tal ausência é produzida e construída ano após ano na realidade brasileira através da atuação 

concreta e subjetiva do racismo enquanto força social estruturante. Dandara destaca a diferença 

que referências negras podem fazer, contando da única amiga negra que conheceu em sua 

escola.  

“Eu tinha essa minha amiga que tinha esse cabelo armado, 

encaracolado, maravilhoso e a gente se juntou na escola. A gente começou a 

conversar, a trocar sobre isso. É isso também, eu nunca tive trocas com 

amigas negras, eu tive só ela. Enfim, a gente conversava muito sobre isso.” 

 

Um momento marcante no processo de descoberta do próprio cabelo, segundo Dandara, 

foi quando ela encontrou um cabeleireiro que sabia manusear seu cabelo e fez um corte black.  

 “Na época que eu voltei com ele natural, eu prendia ele assim ó… Eu 

deixava metade pra cá (solto, para baixo) e prendia essa parte (parte de cima 

do cabelo). Usava essa parte de cima preso, fazia tipo um coque, e a de baixo 

solto. Eu tava num movimento ainda de não deixar ele totalmente solto. Mas 

aí eu tive um outro cabeleireiro que soube cortar ele, ele ficou meio black 

assim, e foi a primeira vez que eu fui curtindo ele, fui deixando, deixava ele 

solto [...] Eu comecei a usar o black e foi muito importante, foi o ápice, foi 

onde eu comecei a cuidar. Antes de tudo, foi onde eu comecei a amar o meu 

cabelo e enfim ver sentido nele. Nessa época até as vestimentas mudaram, 

comecei a me vestir da forma que eu achava mais bonito” 
 

Os ganhos que Dandara obteve através do corte black são muito significativos. É 

essencial destacar que, pela primeira vez, a participante gostou de seus fios e eles ganharam 

sentido em sua vida. Num país que, desde sua concepção, raspou o cabelo de pessoas negras, 

uma mulher negra amar seus fios como são e percebê-los preenchidos de sentido é um fenômeno 

muito valioso. Dandara demonstra a preciosidade dos deslocamentos feitos por ela subjetiva e 

identitariamente, à medida que foi experimentando novas formas de usar seu cabelo natural. A 

maior liberdade sentida por Dandara se expressa aqui no deixar o cabelo solto. Ainda sobre o 

black, Dandara falou sobre a força simbólica do corte.  

“O black também é muito forte. Você vê os olhares também quando 

você tá de black, é um símbolo muito forte também.” 
 

Pode-se relacionar o aspecto trazido pela participante sobre a força do corte black com 

o sentido político dele. Conforme visto em revisão bibliográfica, o cabelo black passou a ser 

um dos grandes símbolos da luta antirracista em contextos ocidentais. Então, quando Dandara 

fala da força do corte black e dos olhares que se acrescentam, ela fala também da história de 

luta política que é materializada em seus fios e traz à tona as contradições presentes no contexto 

racial atual na sociedade brasileira. Sobre o cabelo enquanto símbolo da identidade racial negra, 

Dandara relatou:  
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“O cabelo enrolado, o crespo, é uma identidade negra, né? É a 

principal identidade negra. Mas eu fui entendendo isso, que o cabelo era 

essencial na minha identidade, o peso dele na minha identidade. Quando eu 

fui voltando com ele, eu fui entendendo o peso do meu cabelo na minha 

identidade.”  

 

Aqui, fica explícita a virada identitária que Dandara experienciou - consigo mesma e 

com o mundo externo - enquanto mulher negra através de seu cabelo pós-transição capilar. 

Fenômeno também explorado em revisão bibliográfica, nessa passagem a participante trouxe o 

cabelo como um aspecto essencial de sua identidade enquanto mulher negra. Nesse sentido, é 

possível se considerar o cabelo de Dandara enquanto elemento carregado de sentidos que dizem 

respeito, simbólica e objetivamente, à sua identidade racial e à sua feminilidade que passa a ser 

centrada na negritude. Em outras palavras, aqui Dandara explicitou o cabelo não só como 

central em sua identidade enquanto pessoa negra, mas também enquanto mulher negra. 

“Foi muito importante pra mim tudo isso. Foi muito menos penoso, 

muito menos sacrificante, de lutar contra a minha identidade, sabe? Aquilo 

era muito sofrido pra mim. Eu falava “porque as pessoas não me veem como 

branca?” E isso foi gerando uma insegurança e no momento que eu começo 

a voltar com o meu cabelo encaracolado a segurança começa a ser construída 

também, ela começa a se desenvolver. Eu passei um período extremamente 

insegura e na minha subjetividade isso vai sendo… eu vou mudando, né? 

porque eu paro de ter medo de ser negra. Era um medo mesmo. Eu lembro da 

primeira vez na sala de aula que eu me autoidentifiquei como negra. Eu 

cheguei a tremer, eu falei ‘Eu… eu… sou… ne....negra’.” 

 

No trecho acima, Dandara destaca o sofrimento vivido sendo uma menina negra num 

ambiente hegemonicamente branco e numa sociedade racista. Nessa fala, Dandara coloca o 

cabelo como um elemento que a ajudou a se apropriar mais autenticamente de sua identidade 

racial e, também, de si mesma. Através do retorno ao cabelo natural, a participante inaugurou 

uma maneira mais autônoma de se relacionar consigo mesma, resgatando uma autoestima que 

estava afogada por parâmetros brancos de feminilidade, fornecendo possibilidade de uma 

subjetividade menos marcada pelo sofrimento colonial e cada vez menos dominada pela 

branquitude. O deslocamento relatado pela participante - vivenciado através do assumir seus 

cachos e também assumir sua identidade enquanto negra - diz respeito a um deslocamento, 

realizado por Dandara, da posição de alienação colonial para, então, (re)surgir enquanto 

protagonista da própria história, movimento teorizado por Fanon (2020) e levantado nos 

capítulos anteriores.  

No entanto, o deslocamento em questão não se deu rápida ou facilmente. Até mesmo 

porque, após a transição capilar, demoraram alguns anos para que Dandara encontrasse o 
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cabeleireiro que sabia manusear seu cabelo e fez o corte black. Ao ser perguntada sobre quanto 

tempo a participante demorou entre o momento da transição capilar e o momento em que achou 

o cabeleireiro em questão, ela contou que foram necessários alguns anos, como relatado abaixo.  

 

 “Eu fiz a transição no segundo, terceiro ano da escola. E aí nisso eu 

fazia aquele penteado (metade de cima preso e matade de baixo solto) ou eu 

prendia ele num rabo de cavalo. E aí eu passei na faculdade e acho que só foi 

no terceiro ano da faculdade que eu comecei a ter outra relação com ele. 

Antes, ou eu usava ele preso, ou eu fazia aquele coquezinho assim. Era a 

forma que eu entendia como eu poderia usar meu cabelo. Mas a partir desse 

corte, vieram outras coisas também, né? Aí eu fui conhecendo as tranças, fui 

vendo uma forma de deixar ele armado também, mas foi muito bom porque as 

pessoas não mais julgavam assim.[...] E é só agora que eu tô deixando ele 

maior, comprido, solto. Não só preso do mesmo jeito. Tô predendo de outros 

jeitos, de lado. Tipo, eu tô numa relação com o meu cabelo hoje sensacional.” 

 

No trecho acima, Dandara contou que, após o black, experimentou outras possibilidades 

com seu cabelo. Cabelo armado e todo solto, todo trançado, só com duas trancinhas (uma de 

cada lado da franja), comprido e tingido de loiro foram algumas das possibilidades já exploradas 

pela participante para além do corte black. Sobre as tranças, Dandara contou ter sentido um 

acréscimo em olhares racistas após trançar seu cabelo pela primeira vez.  

“Quando eu fiz as tranças, foi um momento que eu falei ‘Nossa, agora 

eu tô representando a negritude de fato’. E os olhares também que se 

acrescentam com isso. Ora são olhares bons, de amigos, mas de quem não 

conhece, são olhares de estranhamento, de ‘o que você tá fazendo aqui? Não 

é pra você estar nesse meio.” Então tem esse lugar também. Eu percebia 

alguns olhares mais agressivos assim, vai.[...] Então quando eu coloco as 

tranças evidencia muito a minha negritude. O meu cabelo solto, idem. Mas de 

outra forma. Acho que quando eu faço trança eu percebo uns olhares mais ‘O 

que você tá fazendo aqui? Por que você tá aqui no nosso meio?’. Mas foi 

muito importante. E eu comecei a fazer as trancinhas também aqui na frente, 

e isso também mudou a minha relação com o meu cabelo. Eu amei, quando 

eu fiz eu falei ‘Ai que babado, eu tô maravilhosa! Eu amei!’.”  

 

O relato de Dandara sobre ter percebido um acréscimo nos olhares racistas enquanto 

estava com as tranças é algo a se levar em consideração. Como a própria entrevistada coloca no 

trecho acima, as tranças são elementos muito presentes nos cuidados de mulheres negras com 

seus cabelos, conforme apontam trabalhos levantados em revisão bibliográfica (CRUZ, 2015; 

GOMES, 2002; MIZRAHI, 2015, 2019; OLIVEIRA, 2019). As tranças abrem uma infinidade 

de possibilidades diferentes para mulheres negras manusearem seus cabelos, algo disseminado 

na beleza negra contemporânea em diversas inserções de diferentes grupos de mulheres negras 

em diáspora. É nesse sentido que Dandara sente que há um acréscimo dos olhares agressivos a 
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ela, já que nas suas tranças também se materializa e se viabiliza sua negritude de uma forma 

mais autônoma, apropriada e criativa.  

Além disso, também fica explícito que a participante, aos poucos, foi descobrindo e 

explorando diferentes possibilidades de configurar seus fios. Ao longo desse processo, Dandara 

relatou que foi se soltando cada vez mais e se gostando cada vez mais com seu cabelo natural. 

A entrevistada explicita que, mesmo após o momento da transição capilar, o processo de 

descoberta dessas possibilidades foi aspecto significativo em sua história enquanto mulher 

negra.  

  “E eu só descobri recentemente as milhares de possibilidades que eu 

posso fazer com ele. Eu tinha um olhar muito assim ‘Aí só as pessoas brancas 

podem fazer mil coisas no cabelo, penteados assim…’ E eu posso fazer tudo 

com ele, tranças, aqueles coquinhos, voltar com ele black, ainda quero pegar 

uma praia com ele assim, bem grandão. Eu tô tipo ‘quero me encarar com ele 

assim, porque tô me sentindo uma poderosona com ele assim’ e aí depois eu 

corto ele”. 

 

Nas experiências da participante com seu cabelo, é possível observar que a alteridade 

materializada em seu corpo produziu fissuras na hegemonia colonial - portanto na norma dos 

corpos brancos com cabelos lisos - e abriu espaços para outras gamas de sentido serem 

produzidas a partir e através do corpo de Dandara. O corpo de Dandara, então, passa de lócus 

de atuação do poder colonial para lócus de resistência e enfrentamento decolonial, processo que 

Fanon propõe como potencialidade reprodutível a partir dos corpos coloniais, conforme visto 

em revisão bibliográfica (Oto, 2006). Não à toa, ao ser perguntada como o cabelo alisado se 

relacionava com a menina que Dandara foi, ela disparou:  

 “Eu acreditava que com aquele cabelo eu poderia me adequar ao meio 

que eu vivia, então foi uma coisa assim...é.... totalmente alienante, 

totalmente…” 

 

● Afeto e cabelo: a humanização e a desumanização nos salões de beleza 

Outro aspecto bastante destacado por Dandara foi a dificuldade em encontrar 

cabeleireiros que soubessem cortar, manusear e finalizar seus fios enrolados.  

“Acho que o descaso dos cabelos afro nos cabeleireiros é um ponto a 

se falar também”.  

Gomes (2003) discorre sobre a importância do que ela denominou como salões étnicos, 

especializados nos cuidados com os cabelos das pessoas negras. A autora (2003) coloca esses 

salões como espaços de reafirmação, resgate e reconstrução da autoestima de homens e 

mulheres negras. Conforme descrito por Gomes (2003) como espaço que “acaba remetendo, às 

vezes de forma consciente e outras não, a uma ancestralidade africana recriada no Brasil” 
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(GOMES, 2003, p. 173), Dandara traz sua experiência num salão tocado apenas por mulheres 

negras como uma vivência de muita importância afetiva.  

“Quando eu fiz as tranças, foi uma delícia, eu fui num cabeleireiro e 

foi como se eu estivesse me sentindo abraçada mesmo, a gente foi falando 

sobre as tranças e os significados das tranças, então todo o afeto, todas as 

mulheres eram negras lá, é um espaço também de muita troca e afeto 

também.”  

A abordagem afetiva trazida por Dandara ao relembrar desta experiência neste salão 

específico é algo que merece destaque, pois a partir da partilha de conhecimentos e sentidos 

sobre os cabelos, assim como a partir do toque, da elaboração das tranças - portanto, a partir do 

cuidado - a participante pôde vivenciar investidas de afeto direcionadas ao seu cabelo e, então, 

a si mesma. A abordagem afetiva ganha ainda mais destaque quando se relembra o que a própria 

entrevistada trouxe como uma carência do toque, quando criança, no ambiente escolar, pelas 

outras crianças. Infelizmente, as experiências de descuido ou de cuidado pela metade se 

efetivaram, inclusive, em salões de beleza. 

“Eu sempre tive dificuldade de encontrar um cabeleireiro que 

soubesse cortar o meu cabelo. E aí eu encontrei esse cabeleireiro aqui perto 

de casa que cortou o black e eu adorei. Só que o meu cabelo encaracolado 

nunca foi finalizado no cabeleireiro. Eu saía com ele molhado do salão. Eu 

achava que ‘tudo bem, beleza’. Mas nessa pandemia, achei um cabeleireiro 

que é vizinho meu e foi a primeira vez que finalizaram o meu cabelo 

encaracolado no cabeleireiro. Aquilo me deu um baque muito grande. 

Representa muita coisa isso. Você pensa ‘nossa, ele pode realmente me 

ajudar a cuidar do meu cabelo’ e aquilo foi muito importante pra mim. Eu 

falei, ‘nossa, que incrível, não vou sair que nem um poodle molhado’. 

Importante isso pra falar desse descuido dos cabeleireiros, eles sabem muito 

mais cuidar dos cabelos lisos. Mas quando você vê essa coisa do 

cabeleireiro, você quer passar por aquilo, você quer aquele cuidado, é tudo 

muito legal, é tudo muito bonito, você sai outra pessoa e tal. E aí no cabelo 

enrolado não tem isso. Você corta e acabou, não seca. E ali foi muito lindo, 

foi muito importante, eu saí de lá muito humana, humana mesmo, me 

sentindo pertencente, importante, cuidada mesmo, como o meu cabelo 

merece ser cuidado mesmo” 

 

Essa passagem escancara algumas questões muito centrais e significativas. A primeira 

delas diz respeito à importância do cabelo enquanto signo que marca as experiências de ser 

mulher no Brasil, especialmente de ser mulher negra no Brasil. Para a participante, os cuidados 

estéticos direcionados aos fios nos salões de beleza se mostram não apenas como experiências 

atrativas por produzirem uma transformação estética na pessoa, mas também e principalmente 

como experiências humanizadoras por implicarem um cuidado, um olhar, um toque. Em todos 

os seus 23 anos de vida, apenas no último, Dandara pôde ter a experiência de ir a um salão de 

beleza e ter o seu cabelo enrolado devidamente finalizado. Pode-se considerar que, em todas as 

outras vezes em que saiu do cabeleireiro como um “poodle molhado”, Dandara vivenciou 
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experiências de desumanização devido à operação do racismo. Assim como na ausência do 

toque experienciado na escola, aqui se mostram vivências nas quais a participante teve sua 

humanidade questionada e relativizada.  

Nesse relato, Dandara ilustra uma expressão mais silenciosa do racismo e, durante toda 

a entrevista, fala sobre os efeitos subjetivos que ele produziu ao longo de sua infância, 

adolescência e juventude. Aqui, pode-se observar, conforme elaborado por Fanon (2020), como 

o modelo de ser humano estabelece a experiência e o corpo branco como parâmetro e critério 

de humanidade, relativizando quaisquer outras experiências. O fato de um cabeleireiro não 

saber finalizar os cabelos que se enrolam, se encrespam e crescem para cima expressa a quão 

silenciosa, porém violentamente, as rotas racistas circulam nas vias da sociedade brasileira.  

Quando Dandara fala sobre sua experiência no salão comandado por mulheres negras 

que trançaram o seu cabelo e no salão vizinho onde ela teve seu cabelo finalizado, fica explícita 

a relação estabelecida por ela entre o cuidado com o cabelo, o se sentir cuidada, o se sentir 

bonita e o se sentir humanizada.  

 

● O cabelo natural, sua centralidade e a percepção da beleza 

A partir das experimentações e fases que Dandara atravessou com o seu cabelo natural, 

a entrevistada localiza nele a centralidade de sua identidade e o coloca como aspecto 

organizador de sua subjetividade enquanto mulher negra. Logo no início da entrevista, ao ser 

perguntada sobre qual aspecto físico mais a agradava em si mesma, a participante disse:  

 “[...]Acho que o meu cabelo é o que eu mais amo. É como se fosse 

uma proteção mesmo, né? É nele que eu consigo me ajeitar, me mostrar. A 

partir dele que eu me lanço no mundo. Eu acho que é a parte mais 

importante do meu corpo que eu considero. Não me vejo sem… Já pensei em 

raspar, já pensei em tudo. Mas realmente traz um sentido muito forte assim 

né, de imagem, na minha imagem, enfim…” 

 

A partir da fala de Dandara pode-se pensar na essencialidade que o cabelo passa a ter na 

expressão da participante em sua relação consigo e com o mundo. Dandara, ao dizer que se 

lança no mundo através de seu cabelo, diz também que seu cabelo condensa as tramas 

individuais e coletivas que construíram e ainda constroem sua história enquanto mulher. 

Conforme visto em revisão bibliográfica, o cabelo se faz como importante meio através do qual 

mulheres, em diferentes contextos, transmitem sentidos e encontram maneiras de se expressar.  

O interessante na história de Dandara é ver esse fenômeno tomar corpo em seus fios 

através de um movimento mais autônomo e autêntico. Atualmente, a participante se lança no 

mundo a partir de seu cabelo sem tentar corresponder aos modelos hegemônicos de 
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feminilidade, portanto, brancos. É nesse movimento, mais libertário e fluido, traçado por 

Dandara em sua negritude, que novas maneiras de ser mulher foram se abrindo, assim como 

diferentes jeitos de se manusear o cabelo e se expressar através dele. É também nesse processo 

que a participante encontra outras formas de ver, sentir e produzir beleza.  

 

“E essa mudança na adolescência, já mais adulta, de olhar e falar 

‘Não, você é muito mais bonita com o cabelo encaracolado. Você tá muito 

mais você com o cabelo encaracolado’. Isso foi me trazendo mais segurança.” 

 

A segurança citada por Dandara no trecho acima diz respeito a uma autoestima que vai 

sendo reconstruída a partir da transição capilar e, no caso da entrevistada, a partir das 

descobertas e experimentações que foi fazendo com o seu cabelo. Conforme explorado 

anteriormente, Oliveira (2019) constata como percepções acerca dos cabelos por parte de 

mulheres negras pós-transição sensação de afirmação, confiança, força, consciência, 

pertencimento, beleza, engrandecimento, estruturação, felicidade, maravilhar-se, vivacidade, 

entre outros (OLIVEIRA, 2019).   

No discurso de Dandara, todos esses elementos se fizeram presentes, implícita ou 

explicitamente, na relação descrita pela participante com seus fios naturais. Na passagem 

abaixo, fica explícito o valor identitário central do cabelo de Dandara, a força dos sentidos 

atrelados a ele, a sensação de proteção e beleza proporcionada por seus fios naturais 

“O cabelo afro ele é… ele representa um poder, ele é um símbolo muito 

grande e é como se fosse um escudo mesmo. Eu com o meu cabelo, eu sou só 

eu por conta do meu cabelo. Ele faz parte da minha identidade, ele reflete a 

minha identidade e eu consigo afirmar minha identidade com ele e me sentir 

bonita. Ele é um símbolo muito forte” 

 

Outro aspecto, no relato de Dandara, que chama atenção e foi verificado por Oliveira 

(2019) em sua pesquisa, é a função estruturante que o cabelo natural passa a ter na experiência 

de feminilidade negra para algumas mulheres. Dandara compartilha desse aspecto, pontuando 

que seu cabelo natural serviu também como elemento organizador de sua subjetividade, 

auxiliando numa noção de si muito mais positiva. 

“Tem esse lugar também que eu sou filha de um casal interracial, 

minha mãe é branca, meu pai é negro, mas eu tenho uma relação mais 

próxima com a minha mãe, que é branca. Mas eu detesto o termo pardo, por 

que o que é pardo? Eu não sou parda. É uma subjetividade cheia de conflitos. 

É sempre essa sensação de não-lugar no meio. Mas me ajudou a me organizar 

a minha subjetividade nesse sentido, eu comecei a me afirmar enquanto 

negra, a me enxergar bonita, a me olhar no espelho e me sentir bonita. 

Diferente da infância, né? Eu olhava no espelho na infância e me achava 

horrorosa.” 

 

“Aí, meu cabelo é meu tudo. É meu poder.” 
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Ainda sobre essa nova noção de ser mulher através do cabelo, Dandara destaca o 

empoderamento, a segurança, a sensação de estar confortável na própria pele e a ausência do 

antigo costume de se comparar com suas amigas brancas. Na construção dessa nova experiência 

de feminilidade, Dandara destaca a importância do ancoramento em autores negros. Aqui, 

novamente, pode-se pensar sobre a essencialidade de referências negras, inclusive nas 

produções e nos ambientes acadêmicos.  

“Hoje em dia, eu tô no meu ápice de empoderada, de segura, de meu, 

foda-se o resto. Estudar também autoras e autores negros, catar essas 

referências, é isso que me faz. Eu, acima de tudo, enquanto mulher negra, 

hoje em dia é meu ápice, que eu me sinto bonita, que eu me sinto confortável, 

que eu me sinto segura e acima de tudo ter muito claro na minha cabeça isso 

de não me comparar com as minhas amigas brancas.” 

 

Ao final da entrevista, Dandara falou de sua abertura com relação às possibilidades de 

se mostrar através de seu cabelo, destacando o caráter expressivo, fluido e vivo que seus fios 

têm, atualmente, para ela. A partir do deslocamento identitário e subjetivo realizado pela 

participante, o cabelo passou a ser meio de experimentação e diversão. 

 

“Ai, agora eu tô muito a fim de deixar ele crescer mais, ficar grandão 

mesmo. Eu adoro cortar o meu cabelo… Deixar uma franjinha também, fazer 

um mullet, adoro mullet… Eu gosto de dançar com o meu cabelo. Eu danço 

com o meu cabelo![...] É isso, meu cabelo é meu suporte assim, dentro da 

minha identidade, não me imagino sem ele.” 

 

 

● Padrão de beleza 

Ao ser perguntada sobre como sente o impacto dos ideais de beleza hegemônicos, hoje 

em dia, Dandara dispara:  

“Hoje em dia, eu tô numa fase muito excepcional com relação a isso 

de ideal de beleza. Para mim, eu cheguei no meu ideal de beleza. Eu tô muito 

confortável comigo, eu tô me achando muito bonita, mas sempre foi uma 

questão muito forte… Instagram…  O ideal de beleza era muito inalcançável 

pra mim. Eu olhava e eram sempre corpos magros, brancos, cabelos lisos. E 

eu sempre ficava olhando e me colocando pra baixo. Então eu tenho muito 

forte essa questão, do corpo, eu tenho uma relação muito complicada com a 

balança, eu sempre fiz mil dietas na minha vida, eu sempre me martirizei 

muito no meu corpo, eu nunca gostei do meu corpo e como o não gostar do 

meu corpo era reflexo de um olhar de comparação com mulheres brancas. 

Então era óbvio, era muito difícil eu me achar bonita, porque eu olhava 

corpos magérrimos, definidos, brancos e eu olhava pra mim e falava ‘nossa, 

eu sou horrorosa, meu corpo é horroroso’, eu sempre odiei o meu corpo. Hoje 

em dia, não, hoje em dia eu tô mais suave. Mas também comecei a mudar as 

figuras do meu Instagram. Ok, eu sigo minhas amigas que são magras mas 
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passei a seguir corpos negros, gordos, pra diversificar também o meu olhar. 

Ah, acho que mudei muito o meu ideal de beleza do ano passado…” 

 

Apesar de destacar que está numa fase boa com sua autoimagem, que se sente bonita e 

confortável na própria pele, nessa passagem Dandara fala do sofrimento gerado pelo padrão 

estético calcado em corpos femininos magros, brancos e com cabelos lisos. O modelo de 

feminilidade em voga pautado na branquitude, aspecto também levantado e discutido em 

revisão bibliográfica, aparece na fala de Dandara como causador de inseguranças, comparações 

com mulheres brancas, sensação de inferioridade. Aqui, a plataforma Instagram aparece como 

elemento bastante vivo na manutenção e na propagação deste modelo estético. 

No entanto, a entrevistada também traz que o deslocamento subjetivo e identitário 

realizado por ela - e materializado em seus fios - a conduz, atualmente, para uma outra relação 

com o padrão de beleza centrado na branquitude e com o próprio aplicativo Instagram. A 

diversificação de olhar para as diferentes expressões da beleza, nos diferentes corpos, citada 

por Dandara pode ser entendida como resultado de uma fissura decolonial que emerge a partir 

da apropriação de sua identidade racial, do retorno ao seu cabelo natural, da construção de sua 

autoestima e da tomada de sua história em suas próprias mãos - todos aspectos que também 

podem ser entendidos como resultados das fissuras decoloniais. 

 

6.2 Resultados e discussão - entrevista com Camila 

Camila se mostrou aberta para responder as perguntas disparadoras, dando respostas que 

implicavam em mergulhos à memórias, opiniões e sensações relacionadas aos temas levantados 

na entrevista. A seguir, há a apresentação dos principais temas obtidos na entrevista, discutidos 

à luz das produções acadêmicas levantadas em revisão da literatura nos capítulos anteriores.  

● Referências femininas - o valor do trabalho e o respeito à própria aparência 

Camila traz que procura se inspirar em mulheres do seu cotidiano, estabelecendo assim 

metas mais realistas. Esse aspecto também se mostra através da escolha do nome fantasia, pela 

participante, para representá-la no presente trabalho. Camila colocou que escolheu o nome de 

sua irmã, revelando o tom afetivo implicado na escolha. Coloca como referência feminina uma 

de suas chefes, destacando o sucesso profissional dessa mulher em um meio marcado pelo 

machismo. Ao ser perguntada sobre mulheres que a inspiram, Camila disparou:  

 

“Nossa… tenho muitas mas as principais que eu tenho são anônimas. 

Pessoas que não são famosas, são pessoas do meu dia a dia. O que é muito 

bom porque são metas mais alcançáveis. Mas a sócia da minha equipe, ela é 

uma mulher que sempre foi muito boa no que fez e cresceu num ambiente, 

num escritório extremamente machista, aquele ambiente voltado pro 
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corporativo masculino. Ela foi uma das cinco primeiras sócias do escritório. 

Eu acho que é um mérito muito bacana. É uma inspiração pra vida. Essa 

ocupação feminina de espaços historicamente masculinos é uma coisa linda, 

é uma coisa que eu quero ter na minha vida. É lindo…” 

 

Interessante perceber como, para Camila, a consistência profissional é um elemento 

chave, que aparece como critério de admiração importante no espaço da entrevista. Aqui, a 

beleza ou outros aspectos da personalidade ficam em segundo plano, tendo destaque para a 

admirável trajetória profissional e a ocupação de espaços majoritariamente dominados por 

homens.  

“E ela fala muito sobre isso, não é uma pessoa que teve essa vitória 

social e fala como se fosse algo só pelo mérito dela. Ela fala bastante sobre 

isso, ela fala sobre o quão difícil foi a trajetória, o quanto as pessoas vão falar 

que não é o seu espaço, o quanto, no começo, você não vai ter o mérito que 

você deveria ter. Ela fala que, cara, não é para fracos. É engolir muito sapo, 

mas no final vale a pena. Mas é bonito de ver. Ela inspira muito as meninas 

da equipe. Ela só contrata estagiária menina, uma coisa que eu acho muito 

legal. É bom ter ela, ela fala que é pra gente reconhecer o nosso potencial e 

que sempre que a gente precisar a gente pode contar com ela.” 

 

Nesse trecho, pode-se perceber que o fato dessa mulher ter conquistado seu espaço num 

ambiente historicamente dominado por homens, reconhecer tal conquista também em uma 

perspectiva social - não apenas individual - e, então, procurar abrir espaços e oportunidades 

para outras mulheres, faz com que Camila a eleja como inspiração feminina. Aqui, pode-se 

verificar o enfrentamento ao desafio posto pelo machismo no ambiente profissional, a postura 

empoderada e abertura de espaço para outras mulheres também como critérios que fazem desta 

mulher uma referência para Camila.  

Já com relação a referências femininas apenas em termos de beleza, Camila citou Mina 

Winkel, uma blogueira e ex-participante de reality show, mulher jovem, magra, branca, 

bronzeada, cabelos com mechas loiras, olhos parcialmente azuis, parcialmente castanhos. 

Camila a descreveu da seguinte forma:  

 “Ela tem uma beleza hiper mega natural, ela é toda meio natureba 

mesmo. Acho ela muito bonita, muito bonita. Não é uma referência que eu 

pegaria pra mim, não é uma referência que eu fale ‘nossa, eu quero ter a 

beleza da Mina Winkel’ até porque eu acho que é nada a ver isso. Acho que, 

no máximo, a gente pode pegar referência das pessoas e falar ‘eu acho isso 

bonito, quero em mim’. Ah, uma tatuagem. Eu vejo uma tatuagem de um 

coqueiro no braço de uma pessoa, eu falo ‘nossa, achei lindo, eu quero’. Isso 

é uma coisa. Mas você querer se transformar em outra pessoa, cara, não dá. 

Não dá. Cada um é de uma forma, cada um tem a própria beleza”. 

 

No trecho acima, é interessante verificar que Camila descreve a referência de beleza 

citada a partir de sua característica enquanto uma mulher “hiper mega natural”, mesmo essa 



102 
 
 

mulher sendo alguém correspondente aos modelos de feminilidade hegemônicos no Brasil - 

com exceção da heterocromia ocular.  

Outro aspecto relevante presente na fala acima é o fato de a participante ressaltar que, 

mesmo admirando a beleza da mulher tida como referência de beleza, há um cuidado para que 

tal admiração não se transforme em meta a ser atingida. Aqui, é possível verificar que, para 

Camila, o respeito à própria aparência se faz como um elemento presente na relação que ela 

estabelece com a estética e os ideais de beleza na entrevista.  

● Padrão de beleza, pressão estética e redes sociais 

Outro assunto bastante discutido por Camila na entrevista foi o padrão de beleza em 

voga e sua presença nas redes sociais. Por diversas vezes, Camila traz o aplicativo Instagram 

como um espaço em que os ideais de beleza se apresentam com muita força e de maneira quase 

que onipresente. Seja através de filtros que modificam os traços faciais e as formas corporais, 

seja através de alterações em photoshop de fotos já tiradas em ângulos estratégicos, Camila 

destacou a exposição aos padrões de beleza que mulheres vivenciam através da plataforma 

Instagram.  

 “A gente nasce, cresce procurando defeitos e insatisfações na gente. 

E já é difícil por si só, sem ter aqueles efeitos mudando a gente e 

transformando a gente em outras pessoas, nas nossas metas físicas. Então 

imagina quando tem o acesso a essas metas físicas na nossa frente, sabe? É 

muito tentador.” 

 

 “Agora tá uma coisa muito descarada né? Antes era uma coisa mais 

vedada. Agora você escolhe o efeito e modifica a cara inteira, o corpo inteiro 

e se transforma em uma outra pessoa ao vivo. Então, eu não acho nada 

saudável.” 

 

Ao falar sobre a procura constante por defeitos, Camila fala sobre a pressão estética 

vivenciada por mulheres em seu processo de desenvolvimento em uma sociedade que tem a 

beleza como valor central nos modelos de feminilidade. Conforme visto em revisão da 

literatura, o modelo de feminilidade produzido e disseminado no contexto ocidental, inclusive 

no Brasil, além de ter a mulher branca como parâmetro, coloca a beleza como aspecto central 

do ser mulher (BRASÍLIO, 2007; WOLF, 2018). Conforme elaborado por Wolf (2018), a 

beleza enquanto critério máximo do ser mulher no contexto ocidental é um aspecto construído 

de maneira a produzir insatisfações constantes e contínuas das mulheres com relação às suas 

próprias aparências e, então, consigo mesmas.  

Nesse sentido, a fala de Camila ilustra perfeitamente o fenômeno, fazendo referência 

aos impactos da pressão estética na subjetividade de meninas e mulheres em desenvolvimento, 
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inclusive nos espaços virtuais. Sobre o impacto dos ideais de beleza e da pressão estética em 

sua vida, Camila relatou:  

 “Eu já marquei e desmarquei de fazer bichectomia, de fazer 

alinhamento aqui da mandíbula umas três vezes, sem brincadeira. É sempre 

aquilo. Eu marco quando eu tô numa fase totalmente insatisfeita, vendo no 

meu feed de Instagram uma quantidade enorme de mulheres com essa região 

aqui perfeita, com a bichectomia intacta. Ai eu falo “nossa, é isso que eu 

quero”. Beleza, me comprometo, marco, guardo aquele dinheiro, que é um 

puta dinheiro pra fazer isso e aí chega perto e eu falo “Mas será que eu quero 

mesmo mudar a minha cara assim? Eu quero mesmo gastar esse dinheiro com 

isso?” Começa a vir tanta dúvida que não...não compra essa briga comigo 

mesma, sabe? Às vezes aquelas insatisfações nem tão mais lá, e se tão, tão 

numa intensidade muito menor do que estavam antes. Então, eu sou uma 

pessoa super influenciada por essas novidades estéticas que aparecem mas 

ao mesmo tempo eu me desinfluencio com muita facilidade”  

 

Na fala acima, pode-se observar o tipo de impacto que a exposição constante aos ideais 

de beleza, muito impulsionada pelos aplicativos digitais, têm na vivência de Camila enquanto 

mulher. Vale ressaltar que a participante tem 23 anos, ou seja, apesar de ser muito jovem, 

Camila já pode ser considerada uma mulher adulta, dotada de alguma bagagem de experiência 

que a ajude no balancear contra tais ideais de beleza.  

Nessa fala, a própria entrevistada discorreu sobre o conflito - subjetivo e objetivo - que 

se estabelece entre a onipresença dos ideais de beleza e a luta contra a onipotência dos mesmos 

em sua vivência enquanto jovem mulher branca. O marcar e o desmarcar o procedimento 

estético da bichectomia diz respeito a uma manifestação factual do impacto subjetivo da beleza 

enquanto critério fundante dos modelos de feminilidade construídos no ocidente e calcados na 

branquitude (BRASÍLIO, 2007). Vale aqui também relembrar o fato de Camila ser uma mulher 

branca, embora ela não faça referência a tal fato durante a entrevista. A própria participante se 

referir ao acontecimento como uma “briga” consigo mesma reflete o conflito subjetivo implícito 

nesta passagem. Ainda sobre o impacto dos ideais de beleza em sua subjetividade, Camila disse:  

“Você vê a Grazi Massafera reduzindo a cintura. Você fala “se a 

Grazi Massafera está reduzindo a própria cintura, quem dirá nós meras 

mortais?” e a gente fica nessa batalha com o corpo, pra não associar padrão 

estético e o caramba. A gente é exposta a isso 24h. A gente sempre foi 

imposta… foi, foi… submetida a essas coisas. Então é muito difícil você 

trabalhar a sua cabeça no sentido de não se comparar, não aplicar isso em 

você, é difícil, senão impossível.” 

 

Um outro aspecto que merece destaque com relação ao papel que os aplicativos virtuais 

têm na relação de Camila com os padrões de beleza diz respeito a uma procura por conteúdos 

que a auxiliem na batalha contra a onipotência deles:  
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“Mas agora eu sigo um instagram que eu acho muito legal, é um que 

se chama @postadaxmarcada. É muito legal, eles fazem comparações assim, 

entre a publicação daquele pessoa com photoshop em dia, tudo em dia, versus 

a foto que marcaram a pessoa, daquele mesmo dia, daquele mesmo 

momento.” 

  

Mesmo procurando se nutrir de conteúdos que fujam dos ideais de beleza em voga, na 

entrevista Camila voltou a destacar se sentir influenciada pelo que circula no Instagram.  

“Mas é aquilo, a gente sofre muita influência. Às vezes é só bater o 

olho em uma coisa do feed no Instagram que você fala ‘Nossa, quero. Preciso’ 

Então é tudo muito volátil, né?” 

 

● O cabelo na infância e a percepção da beleza 

Ao ser questionada sobre como era seu cabelo na infância, Camila contou que seus fios 

eram muito loiros e muito lisos, sendo sempre elogiados no ambiente escolar.  

“Na infância era muito liso e muito loiro[...] Olha, eu sempre recebi comentários muito positivos 

sobre o meu cabelo. Tanto de professoras, quanto de colegas. Eu nunca recebi comentários negativos. 

Nunca. Eu sempre recebi comentários muito positivos com relação a ele. Então, assim, o olho e o 

cabelo são as coisas que eu mais gosto em mim.[...]Eu nunca tive uma insatisfação com o meu cabelo, 

pra ser bem sincera.”  

Enquanto crescia, Camila foi entendendo que seu cabelo loiro e liso era constantemente 

considerado bonito. Conforme visto em revisão bibliográfica, ao decorrer do processo histórico 

ocidental, o cabelo loiro foi constantemente associado à beleza (PITMAN, 2003; MANNING, 

2010), inclusive sendo exaltado como símbolo de beleza feminina e como objeto de fascínio 

em alguns momentos históricos específicos (PITMAN, 2003).  Os modelos de feminilidade 

construídos e exaltados inicialmente na Europa ocidental encontraram terreno fértil no 

continente americano, inclusive com o impulso da indústria cinematográfica estadunidense, que 

auxiliou na propagação do modelo de feminilidade pautado na branquitude e, também, na 

lourice como representante dessa branquitude nos países do Cone-Sul (DENNISON, 2013).  

 Conforme também visto nos capítulos anteriores, no Brasil, os significados positivos 

em torno dos cabelos loiros de meninas e mulheres brancas também encontraram muito êxito e 

espaço para disseminação, especialmente considerando a estrutura colonial do país, que tem o 

racismo como um de seus pilares, aspecto também já discorrido anteriormente. É necessário se 

manter tal contexto em mente ao se pensar sobre a qualidade de beleza conferida aos cabelos 

loiros de Camila já enquanto criança.  

Outro aspecto que salta aos olhos na fala destacada acima é o fato da participante eleger 

os olhos e o cabelo como aspectos físicos que mais gosta. Aqui, vale ressaltar que, além de ter 

cabelos loiros, lisos e longos, Camila tem olhos esverdeados. Conforme explorado em revisão 

da literatura, tais características fenotípicas, associadas com a brancura da pele de Camila, a 
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projetam como alguém que se destaca nos parâmetros estéticos valorizados no Brasil. Em outros 

momentos da entrevista, Camila falou sobre como sente tal destaque, aspecto da entrevista que 

será explorado nos próximos temas.  

Ainda sobre como costumava lidar com o seu cabelo na infância, com relação à 

possíveis penteados e jeitos de arrumar seus fios para ir para a escola, Camila relatou:  

“Era uma coisa mais ‘só fui’, eu não tinha nenhuma habilidade para 

arrumar meu cabelo. [...] Arrumar ele, mexer nele antes de ir, era uma coisa 

que eu nunca fiz, nunca consegui fazer.” 

 

Sobre essa fala, pode-se compreender que a possibilidade de ir para a escola sem 

precisar investir tempo e energia para arrumar o cabelo, sem muitas preocupações, é algo que 

diz respeito à maneira como as escolas encaram os cabelos lisos com naturalidade, como 

aspecto que é compreendido como sendo da ordem do normal. A questão aqui não é questionar 

a possibilidade, usufruída por Camila, de ir à escola com maior espontaneidade quando o 

assunto era seu cabelo, mas sim de reconhecer a instituição como importante lócus social que 

condensa, em seu espaço, conflitos e questões presentes na sociedade (GOMES, 2002). Nesse 

caso, é possível verificar a percepção de características associadas à branquitude, tais como o 

cabelo loiro e liso de Camila quando criança, como sendo o padrão esperado, que dispensa 

reparações. Ainda sobre o cabelo na infância e a escola, Camila comentou: 

 

“Mas eu lembro que às vezes eu acordava com ele dobradinho, 

frisado, às vezes ele acordava bom, às vezes ruim. E aí quando eu acordava 

com o cabelo meio zoado eu falava “nossa!”, eu queria faltar na escola, me 

sentia muito mal com aquilo que eu via. Mas aí eu lembro que na escola 

mesmo me faziam tranças, me faziam coisas que aí passava.” 

 

Nessa fala, chama atenção não só a importância que o cabelo passou a ter para Camila 

já na infância, mas também a ideia trazida por ela de que, em alguns dias, ela acordava com seu 

cabelo bom e, em outros, ruim. Aqui é possível verificar a força do cabelo na autoimagem da 

participante e os impactos subjetivos desse processo. Também vale destacar que, no relato da 

entrevistada, surge o aspecto discutido por Júnior (2018) e Cruz (2015) - já explorado na revisão 

da literatura - de que no Brasil há a disseminação da ideia de um cabelo que é bom e um cabelo 

que é ruim. O cabelo bom seria o cabelo liso, uniforme, que cresce para baixo (JÚNIOR, 2018), 

ao passo que o cabelo ruim seria o que se arma, se enrola, apresenta frizz. A partir da fala de 

Camila, pode-se perceber o quanto essas noções permanecem permeadas no imaginário coletivo 

brasileiro, representando o quão discretamente o racismo encontra êxito nas falas e nas 

vivências de brasileiros e brasileiras. Tal aspecto também se mostra na passagem a seguir:  
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“Mas aí adolescente já virou a cor que eu tenho aqui em cima na raiz, 

que é mais castanho claro e bem onduladão, bem ondulado. Aí essa ondulação 

foi melhorando quando eu fui pro colegial.” 

 

Assim como anteriormente não se tratava de questionar a liberdade da Camila criança 

em ir para escola com o seu cabelo sem precisar arrumá-lo, aqui não se trata de rechaçar Camila 

por sua fala. Se trata de expor como noções racistas podem se fazer presentes nas percepções e 

nos discursos, inclusive de maneiras mais silenciosas, priorizando a necessidade de uma postura 

antirracista na produção de trabalhos acadêmicos, tais como este. A noção apresentada pela 

participante de uma ondulação que não simplesmente passa, mas que melhora, faz referência 

ao quanto as classificações dos cabelos como bons, ruins, melhoráveis ou pioráveis são, no 

fundo, manifestações mais implícitas do racismo que encontram materialidade nos fios e nas 

percepções que os cercam.  

Ainda sobre o cabelo e infância, ao ser perguntada sobre a primeira lembrança que 

Camila tem com o seu cabelo, a participante relatou:  

 

“A mais antiga que eu tenho.... Eu tinha franjinha quando eu era 

pequena e eu odiava muito ela. Não sei por que me deixaram com a franja. 

Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 10 anos queriam cortar minha 

franja e aí eu pedi pra deixar crescer porque eu não aguentava mais. Aí eu 

deixei crescer a minha franja. Essa é minha primeira lembrança da minha 

questão do cabelo. [...]  Acho que me remetia muito à infância. Parecia que 

eu estava presa à mesma idade que eu tinha e eu não queria mais. Queria 

usar cabelo pro lado, uma coisa mais velha, sabe?”  

 

A passagem acima é muito interessante para se pensar o quanto o cabelo assume 

dimensões simbólicas na experiência humana, conforme muito explorado na literatura 

acadêmica levantada, especialmente no caso da construção do tornar-se mulher. Para Camila, a 

franja carregava um sentido que a restringia ao universo infantil, num período em que ela já 

estava demonstrando interesse por universos mais maduros, como formulado pela própria 

entrevistada. Ter franja era entendido por Camila como estar presa na infância. Aqui, fica 

explícita a dimensão expressiva que o cabelo pode assumir, conforme formulado por Weitz 

(2001) ao colocar o cabelo como o primeiro elemento que transmitirá mensagens identitárias 

para o mundo externo, no caso de meninas e mulheres. 

 

● O ser loira na adolescência: entre elogios e julgamentos 

 

No início da adolescência, Camila contou que começou a fazer luzes em seu cabelo, 

numa tentativa de permanecer sendo loira - como foi em sua infância - e corporificar um 
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estereótipo específico que, para a Camila adolescente, era muito importante, conforme relatado 

na entrevista.   

“Desde nova, acho que com uns 15 anos, eu comecei a fazer reflexo 

no cabelo. Quando eu era pequena eu era muito loira e com o passar do tempo 

foi escurecendo, ficando meio castanho claro. E eu queria continuar sendo 

loira, com mechinhas claras, estilo havaiano, californiana, australiana. E aí 

eu comecei a fazer bem nova e nunca mais parei” 

. 

Ao ser perguntada se Camila tinha lembranças da primeira vez em que fez o 

procedimento para ficar loira, a participante disse:  

“Ah...lembro! [...] Então, eu lembro que desde a primeira vez que eu 

fiz, sempre eu escutei coisas muito positivas e eu olhava e amava. Lembro que 

da primeira vez que eu fiz eu fiquei pensando comigo mesma ‘nossa, eu nasci 

pra ser assim, não sei porque eu já não vim assim!’” 

 

O fato de Camila ter amado o resultado do procedimento que clareia o cabelo também 

é aspecto que diz respeito ao valor de beleza que o cabelo loiro tem socialmente no Brasil, 

conforme apontado em revisão bibliográfica (DENNISON, 2013; FIALHO e MIRANDA, 

2014). O significado de beleza atrelado ao cabelo loiro também é experienciado por Camila 

através da recepção positiva que ela percebeu das pessoas que a cercavam. Ao ser perguntada 

sobre que tipo de comentário positivo escutava naquela época, a entrevistada responde:   

                  “Ah, falavam sempre ‘sereia’, é… ‘Rapunzel’. Falavam… 

Ah, essa associação com uma menina australiana, californiana, que quando 

eu era adolescente era algo que eu sempre queria porque queria escutar, e aí 

eu escutava. Mas eram mais esses mesmos.” 

 

Interessante perceber, no trecho acima, como os elementos muito disseminados na 

cultura de países da Europa Ocidental e da América do Norte encontram no Brasil espaço e vez. 

A associação de Camila, com seus longos e loiros cabelos, à imagem da sereia loira e da 

protagonista de contos de fada também loira demonstra o fenômeno. Assim como ser associada 

à menina australiana ou californiana, ser associada à sereia loira e à Rapunzel era um elogio, 

demonstrando a valorização do que é importado de países tidos como desenvolvidos.  

Apesar da prevalência de elogios, Camila ressalta que também ouviu comentários e 

percebeu olhares que a julgaram pela decisão de pintar o cabelo nesta época.  

“Eu lembro que tanto eu recebia olhares positivos do tipo ‘Nossa, 

ficou lindo, combinou muito, ficou ótimo’ quanto pessoas falando ‘Nossa, ela 

pintou o cabelo!’ Sabe? Aquela reação típica de tipo, julgando a escolha do 

outro. Eu lembro que eu recebi uns olhares desse tipo. Até de amigas mais 

próximas. Eu lembro que tiveram pessoas que não viram com bons olhos. Não 

no sentido da mentalidade que a gente tem hoje de ‘Nossa, era tão bonito 

natural, porque foi fazer isso?’. Não nesse sentido. Era mais algo do tipo 

‘Nossa, tão nova, já pintou o cabelo’. Não era uma coisa que a gente via com 

frequência, quando a gente tinha 15 anos, né?” 
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O julgamento sentido por Camila ao fazer uma escolha na qual, vale ressaltar, ela tinha 

o direito de fazer, pode ser analisado como uma manifestação do conservadorismo patriarcal 

que sonda os corpos e as existências de meninas e mulheres, desde muito cedo. O patrulhamento 

machista que cerceia os corpos de meninas constantemente é travestido de moralismo, do que 

é o certo e o errado para uma menina. É nas expressões corporais e estéticas de meninas e 

mulheres que são atrelados a maioria dos significados machistas - fenômeno possível de ser 

localizado no discurso citado pela participante do quanto de tintura uma adolescente deve ou 

não aplicar em seu cabelo.  

Sendo assim, conforme visto anteriormente neste trabalho, aos cabelos das mulheres 

também são atrelados sentidos e significados machistas, em uníssono à estrutura patriarcal que 

ainda sustenta a realidade brasileira, mesmo nos casos daqueles cabelos que se enquadram no 

modelo de feminilidade em voga. Isso é elaborado pela própria entrevistada, conforme visto a 

seguir:  

 “Eu lembro até que no Bandeirantes, entrou uma menina muito loira 

na turma e eu lembro que só se falava dela, tanto num aspecto positivo, 

porque era lindo demais o cabelo dela, era super bem feito, uma cor muito 

bonita, quanto num sentido de “Meu Deus, olha quanta tintura no cabelo 

dessa menina!”. Uma coisa tão ruim isso, né? A gente julgar, pensar. A 

escolha é do outro, sabe? Infelizmente a gente sempre recebe muito 

julgamento, especialmente nas nossas escolhas estéticas. Sempre vai ter 

pessoas que vão comparar de uma forma positiva, até de uma forma negativa, 

mas sem maldade, até pessoas que já vão estar crucificando a mulher por 

motivos que nem dizem respeito a ela, né?” 

  

Ainda sobre seu cabelo na adolescência, Camila discorreu sobre o fato de, na época, 

sentir necessidade em retocar sempre o procedimento que clareava seus fios.  

“Antes, nossa, crescia um pouquinho a raiz e eu já corria pro salão 

pensando “preciso retocar, preciso ficar mais loira”. Hoje em dia não, hoje 

em dia vou postergando. Tanto por preguiça, quanto por sei lá, não 

representa mais a mesma coisa que representava pra mim quando eu era 

adolescente. Hoje em dia é quem eu sou, eu me reconheço assim, com esse 

cabelo, e é difícil eu me reconhecer de outra forma, mas quando eu era 

adolescente eu tinha essa necessidade de ser uma menina californiana com 

cabelo clarão. É uma necessidade que eu não tenho mais, por isso hoje em 

dia é uma coisa que eu postergo.” 

Ao ser perguntada sobre o que representava o cabelo loiro na adolescência, Camila 

respondeu: 

“Ah, ele representava quem eu queria ser. Ele representava a menina 

californiana acima de tudo. Representava… Eu tinha pouca base para 

perceber que eu não precisava daquilo, mas ali, me transpondo agora como 

a Camila adolescente de 15 anos, representava total a menina australiana 

que tinha o cabelo clarinho de sol, de mechas e luzes. E cara, era só aquilo. 
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Dentro de mim não representava… nada. Era meio que para as outras 

pessoas mesmo.”  

É muito interessante perceber que, para a Camila adolescente, o estereótipo desejado 

por ela encontrava no cabelo um meio para se expressar. Além disso, é também necessário 

atentar para a dimensão que a estética e a beleza encontraram, no caso de Camila ainda 

adolescente. Ao relembrar de suas tentativas em incorporar a garota californiana loira, a 

participante ressalta que, na verdade, esse estereótipo era desejado por ela por ser valorizado 

por quem a rodeava. A ausência de outros sentidos que o cabelo longo e extremamente loiro 

tinha para a Camila adolescente, relatado pela própria participante, pode ser relacionado com o 

que Wolf (2018) desenvolve sobre as concepções de beleza.  

A autora (2018) elabora que os ideais de beleza são formulados e outorgados às 

mulheres de tal forma a produzir uma maneira de alienação delas com relação à outras 

dimensões possíveis de suas existências, garantindo assim a manutenção da dominação 

masculina dos espaços de poder. Nesse sentido, entende-se a fala em questão como uma 

manifestação da desafetação e da desimplicação produzida pelo machismo através da 

centralidade que a beleza estética ganha na construção de feminilidades. No caso de Camila na 

adolescência, o fato do seu cabelo loiro ser algo direcionado ao olhar do outro, sem outro 

sentido para ela, representa uma manifestação sintomática do fenômeno em questão.  

“Ah, eu acho que representava uma Camila que era muito ligada 

mesmo em opinião, eu era muito ligada no que as pessoas achavam de mim 

ou no que elas me vinculavam. Então eu queria ser vinculada à menina 

californiana, praiana e eu fazia de tudo pra ser ela. Então, desde roupas, até 

bronzeado em dia, cabelo muito loiro. Era exaustivo ser essa pessoa. E eu 

não sou essa pessoa.” 

 

Vale destacar que, embora a participante partilhe dos privilégios direcionados às 

mulheres que correspondem ao padrão de feminilidade calcado na branquitude (especialmente 

através de sua pele branca, seu cabelo loiro e seus olhos verdes), no relato de Camila se explicita 

que esse olhar do outro, tão central para ela enquanto crescia, é constantemente permeado pelo 

machismo. Tal aspecto será explorado nas experiências de estereotipação e sexualização, 

vividas por Camila, que também marcaram a relação da entrevistada com seu cabelo e consigo 

mesma.  

 

● Experiências de estereotipação  

Um aspecto que marcou todo o relato de Camila foram as experiências de  estereotipação 

vivenciadas pela participante através de significados e sentidos associados ao seu cabelo loiro. 

Conforme visto em revisão bibliográfica, o cabelo loiro materializa a ambiguidade 



110 
 
 

experienciada por mulheres que correspondem aos modelos de feminilidade hegemônicos 

(PITMAN, 2003). A lourice pode representar beleza, excepcionalidade, luxo, status e poder 

social, ao mesmo tempo que pode representar luxúria, vulgaridade, burrice, superficialidade e 

breguice, conforme foi explorado no capítulo 3 deste trabalho (PITMAN, 2003; DENNISON, 

2013, 2016; FIALHO e MIRANDA, 2014; MANNING, 2010). A experiência de Camila 

demonstra tal ambiguidade, uma vez que seu cabelo sempre foi atrelado à beleza, ao mesmo 

tempo em que também foi associado a visões que a subjugaram enquanto mulher, enquanto 

humana.   

“Uma coisa que me associam muito é, infelizmente, ao padrão de 

menina burra, menina superficial, menina fútil, porque sempre tá refazendo o 

loiro[...]. Então, já fui bastante julgada sim. Então essa pré-concepção é uma 

coisa que as meninas loiras sofrem muito e é muito desagradável, porque 

essas coisas não dizem respeito à gente. Eu e, acredito que outras meninas 

loiras, escutamos bastante essa associação com um padrão meio sexualizado 

pela sociedade. Por ser sexualizada, você não pode ser inteligente, você não 

pode ser estudiosa, você não pode ser mil outras coisas que você quiser ser, 

sabe?”  

Camila contou sobre algumas situações nas quais sentiu que teve seu valor questionado 

devido ao seu cabelo loiro. Destacam-se, aqui, experiências no âmbito profissional e acadêmico. 

Vale relembrar que Camila está no último ano da graduação. Ela ressaltou o caráter 

tradicionalista de sua área de atuação, majoritariamente dominada por homens. A entrevistada 

descreveu em maior detalhe uma situação na qual ela se candidatou para uma vaga de estágio 

em um escritório, não foi contratada e, como justificativa, o setor de Recursos Humanos da 

corporação alegou que sua aparência não transmitia credibilidade.  

“Escutei que eu não passava credibilidade, que minha aparência não 

passava credibilidade. A pessoa me falou isso no meu feedback de RH. A 

minha área já tem isso de cobrar muito com relação à aparência, sabe? [...] 

Era algo do tipo ‘Camila, a gente te adorou, você fala super bem, é ótima, 

mas a equipe achou que outros candidatos passavam mais credibilidade do 

que você, querendo ou não sua aparência não passa muita credibilidade, 

somos um escritório muito tradicional.’” 

 

“[...] Esse foi o feedback que eu recebi explicando por que eu não fui 

contratada. Terrível, né? Sem falar que essa experiência foi uma experiência 

fática que eu tive, expressa, mas e quantos olhares eu já recebi que 

transmitiam essa mesma mensagem? Tanto em experiência profissional, tanto 

em outras situações acadêmicas, como iniciação científica e sala de aula. 

Sala de aula é um bom exemplo disso. Professor te descredibilizando, aquele 

pré-julgamento de que você não é tão capacitada, inteligente, de ser uma 

excelente aluna.” 

 

É interessante também destacar maneiras mais sutis em que a estereotipação em torno 

do cabelo loiro se fez presente na experiência de Camila, como os olhares citados pela 

entrevistada. Aqui, vale destacar que além de ser loiro, o cabelo da participante é longo. 
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Conforme visto em revisão bibliográfica, o comprimento do cabelo tem seus próprios 

significados e sentidos, especialmente com relação às concepções de gênero. Cabelos longos 

são relacionados, majoritariamente, aos ideais de feminilidade (BREBNER, 2009; MANNING, 

2010; MATOS e REIMER, 2008; WEITZ, 2004). Atratividade e beleza são elementos centrais 

no modelo tradicional de feminilidade construído no ocidente, ao passo que a inteligência passa 

a ser característica associada às masculinidades (MANNING, 2010). 

O cabelo longo e loiro de Camila a aproxima dessa concepção que centraliza, no ser 

mulher, atratividade e beleza estética, ao mesmo tempo que a afasta de características como 

inteligência e competência. Assim, o cabelo da participante é associado a significados e sentidos 

que a fixam no estereótipo da mulher-loira-atraente-burra, a descredibilizando em sua 

capacidade acadêmica e sua competência profissional.   

“[...]Então, é aquilo. Gente importante falando que a gente não passa 

credibilidade porque a gente é loira, que a gente é burra porque a gente é 

loira, que a gente tem cara de vulgar porque a gente é loira, e uma hora a 

gente começa a acreditar.” 

Camila também citou a presença de tal estereótipo no âmbito das famílias, outro 

microcosmo social potencialmente conservador.  

 “Isso vem de todos os lados. Tenho amigas loiras que passaram por 

situações parecidas com a sogra. Mãe de namorado achando que elas são 

vulgares. Querendo ou não o cabelo loiro contribui para essa imagem. É 

horrível isso. Espero muito que um dia se desconstrua isso em cima do 

cabelo.” 

A participante também discorreu sobre impactos subjetivos de ter sido associada aos 

estereótipos de burrice, incompetência e superficialidade graças ao seu cabelo longo e loiro. 

Sobre esses impactos, Camila relatou ter desenvolvido a necessidade de provar, para si mesma, 

que poderia, sim, ser uma mulher competente no que faz, que tem algo a acrescentar e oferecer 

para o mundo, além de sua aparência. 

 

“[...] A gente escuta tanto das pessoas, e de pessoas importantes, que 

uma hora a gente acaba acreditando, não tem como”.  

 Aqui, pode-se entender que o fato de Camila se aventurar profissionalmente em 

ambientes tradicionais, com seus cabelos longos e loiros, a expõe à situações nas quais teve a 

sua integridade, enquanto estudante e trabalhadora, questionada. O movimento de ter que se 

convencer da própria competência e da própria sapiência, relatado pela participante na 

entrevista, revela a tensão subjetiva que está implicada em ser mulher, mesmo quando se está 

dentro dos modelos de feminilidade em questão. 

“E é muito ruim isso, é você não poder ser quem você é. E é uma 

provação diária, de ver o quanto eu avanço e o quanto eu tenho para 

contribuir sendo quem eu sou, sabe? Então é um processo para você perceber 
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que você não é nada disso. Às vezes você até paralisa. Eu lembro que vários 

feedbacks que eu tive, inclusive esse que eu citei, me paralisaram por um 

tempo. Esse me fez questionar se eu sou essa pessoa aí que estão me falando, 

sabe? É complicado.”  

 

“Acho péssimo isso ser mais um problema pra mulher, né? A gente já 

tem que enfrentar tantos problemas, por ser mulher, de todos os lados, e mais 

isso…” 

 

● A vivência da feminilidade sexualizada e o cabelo loiro 

Ao relembrar experiências de estereotipação que vivenciou graças a seu cabelo longo e 

loiro, Camila também nomeou e discorreu sobre vivências de sexualização que marcaram, e 

ainda marcam, sua vida. A participante trouxe memórias dos últimos anos de sua infância, nos 

quais mudanças corporais já ocorriam. Camila colocou as mudanças físicas que experienciou 

como equivalentes ao cabelo comprido e loiro, num processo de se perceber crescendo que, 

para ela, foi traumático.  

“Eu lembrei agora de uma época que eu passei por algo muito forte. 

Eu não era adolescente ainda, tinha uns 9 anos. Eu já era muito desenvolvida, 

menstruei muito cedo, eu era mais desenvolvida. E loira ainda, naquela época 

eu tinha o cabelo ainda bastante claro. Tudo estava crescendo em mim e nas 

outras meninas não. Era o meu trauma, ter peito, ter bunda, ter cabelo já 

muito comprido. O que eu sofria. Eu ficava tipo “Meu Deus, eu sou uma 

puta”. Eu lembro que eu chorava, eu pedia a Deus pra eu ficar meio invisível, 

mesmo porque eu não queria atrair olhares. Eu não queria… Desde muito 

nova eu senti, na pele, essa sexualização e eu lembro que foi uma coisa bem 

delicada. Eu lutava muito contra isso. Pegava muito para mim. E eu não 

contava para as pessoas. Parecia algo idiota, né? “Como assim você quer 

ficar feia?” Sim, eu queria. Eu queria ficar invisível, eu preferia escutar 

xingamento, julgamento negativo, do que olhares masculinos sexualizantes, 

era uma coisa muito louca.”   

 

É necessário atentar-se para o fato de que, na percepção da Camila aos 9 anos, ter seios 

e bunda que crescem, assim como ter cabelos loiros que já eram compridos, a configuravam 

como uma “puta”. É preciso se questionar sobre como uma menina de 9 anos passa a se perceber 

como “puta”. A própria participante dá algumas pistas: para ela aos 9 anos, a “puta” era aquela 

que atraía olhares, que se destacava por ter um corpo que já crescia e um cabelo que já era longo 

e loiro. Aqui, fica explícito o quão cedo pode ter início a experiência de sexualização de 

meninas e o tipo de impacto subjetivo que está em jogo. 

Da mesma forma, a fala em questão demonstra também como sentidos e significados de 

sexualização, construídos ao longo do processo histórico ocidental, ainda são atrelados aos 

cabelos soltos e longos de meninas e mulheres, conforme visto em revisão bibliográfica 

(BARQUÍN, BARQUIN, DELGADO e BAUTISTA, 2018; FOULKHES, 1996; MATOS e 

REIMER, 2008; PITMAN, 2003).  
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É possível afirmar que, quando o assunto é sexualização, os cabelos longos e os corpos 

femininos são tomados como objetos de forte significação. Aos cabelos longos ainda são 

associadas noções erotizantes, processo construído historicamente que diz respeito à 

reprodução de estereótipos de gênero que disseminam a violência simbólica direcionada a 

meninas e mulheres (BARQUÍN, BARQUIN, DELGADO e BAUTISTA, 2018), aspecto que 

produz efeitos subjetivos potencialmente intensos, como o relato de Camila aponta.  

Conforme discutido no capítulo 3, o cabelo loiro também é alvo de noções sexualizantes, 

já que é comumente atrelado à atratividade, beleza e, dentre outras coisas, promiscuidade 

(DENNISON, 2013; PITMAN, 2003). Tal elemento também está presente no relato de Camila 

sobre suas experiências de sexualização a partir de seu corpo e de seu cabelo. É importante 

destacar o impacto subjetivo que o fenômeno teve no caso da participante, a ponto dela nutrir, 

em sua fantasia infantil e pré-adolescente, uma vontade de se tornar invisível, algo que ela 

elabora como uma vontade de deixar de ser bonita. Aqui vale o questionamento sobre o que 

pode significar, para uma menina, ser associada à beleza.  

“Socialmente é considerado bonito e por ser considerado bonito é 

também considerado outras tantas coisas mais. E coisas muito negativas e 

pesadas. E é um preço que eu não queria ter que pagar e eu acho que a 

maioria das mulheres também não queria. Só querem ser loiras porque se 

gostam loiras, se veem no espelho e se reconhecem loiras e não querem ser 

associadas a nada. Não querem ser associadas à sexualização, não querem 

ser associadas a estereótipo nenhum. [...] Essa sexualização da mulher loira 

é terrível.” 

Ao mesmo tempo que Camila contou sempre ter sido muito elogiada pelo seu cabelo e 

ter, nele, um de seus atributos físicos prediletos, aqui é possível perceber como os impactos do 

machismo podem ser sentidos, inclusive no caso de meninas que são privilegiadas. Não se trata, 

aqui, de relativizar o lugar de privilégio que Camila ocupa por ser uma mulher branca, loira e 

de olhos claros no Brasil. Muito menos pretende-se circunscrever a experiência de mulheres 

brancas e loiras como vítimas maiores dos estereótipos acerca das feminilidades.  Sabe-se que 

esse não é o caso, conforme toda a revisão bibliográfica aponta. Afinal de contas, fica cada vez 

mais explícito que carregar fios loiros significa corresponder, mesmo que parcialmente, aos 

padrões estéticos que estruturam os modelos de feminilidade.  

Assim como apontado no capítulo 3 deste trabalho, trata-se de reconhecer que mesmo 

mulheres loiras estão submetidas a noções que limitam a compreensão do ser mulher, uma vez 

que o Brasil conta com o patriarcado como pilar de sustentação da estrutura social brasileira, 

especialmente através das noções de beleza. O relato de Camila traz que a beleza, mesmo sendo 

um atributo de valor social central para a construção das feminilidades, também pode ser 
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percebida como um peso, tendo um custo potencialmente significativo numa sociedade pautada 

por relações de poder desiguais entre os gêneros.  

“Quando eu morei na Holanda, eu senti menos essa carga. Eu sentia 

que as pessoas olhavam menos pra mim, porque lá ter cabelo loiro e olho 

claro é comum. Ali eu era mais uma e tava ótimo, tava perfeito. Aqui no Brasil, 

não. Aqui por eu me destacar em relação… pelo loiro se destacar em relação 

ao resto da população… Aqui é uma sexualização maior, tanto em ambiente 

profissional, que é o que eu mais sinto, quanto em ambiente de sala de aula, 

dentro de escola.” 

 

Interessante perceber como Camila traz o destaque - aspecto elaborado por Dennison 

(2013) sobre mulheres loiras no Brasil e discutido nos capítulos anteriores - como algo que, 

para ela, é pesado. No relato da participante pode-se perceber como o machismo é força 

operante nos corpos e nas subjetividades das mulheres, inclusive em feminilidades inseridas em 

contexto de muito privilégio dentro do espectro racial e socioeconômico brasileiro. 

 Percebe-se como os sentidos de feminilidade, beleza, sexualização, vulgarização, 

superficialidade e promiscuidade - todos referentes aos fios de Camila - se tensionam, ilustrando 

significados ambíguos, produzindo uma percepção de peso por parte dela, inclusive a partir da 

seguinte fala: 

“A minha maior vontade, da vida, é eu cortar o cabelo bem curtinho, 

bem curtinho mesmo, tipo Joãozinho. Eu encaro o cabelo Joãozinho como 

uma resistência mesmo. E por toda essa história de sexualização através do 

meu cabelo comprido e loiro, eu queria ter esse ato de resistência em relação 

à minha pessoa, sabe? Mas é uma ideia que eu tenho que amadurecer em mim 

ainda. É uma vontade que eu tenho há anos, mas na prática ainda é algo que 

vai demorar para acontecer.” 

  

O trecho acima apresenta alguns pontos importantes para o presente trabalho. Um deles 

é o fato de Camila considerar o cabelo como um possível elemento para expressar sua 

resistência à sexualização de que vem sendo alvo desde sua infância. Conforme elaborado por 

Weitz (2001), o cabelo se mostra como um importante elemento de acomodação ou de 

resistência aos padrões de feminilidade construídos em contexto ocidental. Como exemplo de 

resistência aos modelos de feminilidade impostos às mulheres através dos cabelos, Weitz 

(2001) cita o ato de cortar o cabelo bem curto - fenômeno com que ela mesma se depara no 

relato de entrevistadas como maneira de resistir aos padrões de feminilidade ocidentais.  

No caso de Camila, é interessante perceber que ela mesma nomeia o ato de cortar o 

cabelo no estilo “Joãozinho” como uma maneira de resistência à sexualização em torno de sua 

pessoa. No entanto, o fato de a participante desejar o corte, mas ainda considerar que precisa, 

nas palavras dela, “amadurecer” a ideia consigo mesma, demonstra a ambiguidade presente em 

carregar cabelos loiros e compridos, portanto, que são associados a aspectos muito negativos - 
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tais como incompetência profissional, superficialidade, promiscuidade, burrice - mas também 

a outro aspecto central muito valorizado na construção das feminilidades ocidentais - a beleza. 

Independentemente dos significados positivos associados aos cabelos loiros, fato é que qualquer 

mulher deveria poder ter qualquer tipo de cabelo sem precisar se preocupar com ataques 

sexistas.  

Além disso, soma-se à dificuldade de Camila em cortar o cabelo curto o fato de a 

participante relatar que se identifica com o cabelo longo e loiro, aspecto muito presente no 

sentido que seus fios têm para ela atualmente.  

●   Ser loira atualmente: novos sentidos 

Camila ressaltou, em seu relato, uma mudança ocorrida no sentido que seu cabelo tem 

para ela atualmente, aos 23 anos, enquanto mulher jovem adulta. A participante falou sobre um 

deslocamento de sentido entre a adolescência e os dias atuais. Se antes o cabelo loiro e comprido 

de Camila sinalizava uma tentativa de aproximação a um estereótipo de garota 

californiana/australiana - muito emblemático pensando na branquitude brasileira, vale ressaltar 

- atualmente, a participante compreende seus fios como um elemento que transmite, para ela 

mesma, quem ela é. Interessante perceber como tal deslocamento se materializou no próprio 

cabelo através de uma menor preocupação com o retoque frequente das mechas loiras. É 

importante também pontuar que pode ser uma característica da fase adolescente o olhar do 

outro, o reconhecimento e validação externos, especialmente pelos pares, ganhar centralidade. 

Interessante pontuar, então, que a mudança de percepção de Camila com relação ao sentido de 

seus fios também pode estar relacionada à passagem entre diferentes fases da vida e ao 

amadurecimento implicado no processo.  

“Assim, eu amo o loiro da mesma forma, só que ele mudou de 

significado na minha vida. Tanto que nem se compara o tom de loiro que eu 

tenho hoje com o tom de loiro que eu tinha quando eu era adolescente, com 

ele mais claro. Acho que hoje não significa a Camila tentando ser ninguém, 

acho que é a Camila sendo a Camila. Eu me reconheço assim, então eu vou 

continuar fazendo minhas mechas até quando bater na minha telha ‘Nossa, 

quero me ver ruiva. Quero agora me ver morena’. Mas eu acho que mudou o 

sentido do loiro, pra mim, de lá pra cá”.  

 

“Mas então é isso, hoje em dia eu tenho cabelo loiro porque eu gosto. 

Eu gosto do meu loiro, eu gosto de cuidar do loiro, porque o loiro exige 

bastante cuidado. Mas eu gosto [...] Representa a Camila sendo ninguém 

mais, ninguém menos, que a Camila. Não é mais a menina californiana, a 

menina australiana, a menina praiana, é a Camila que eu olho no espelho e 

falo “É, sou eu.” Eu peguei facilidade para tratar do cabelo loiro, peguei 

facilidade pra me gostar com o cabelo loiro. Pra mim é cômodo ter um cabelo 

loiro hoje em dia. Por mais que não pareça, por mais que pareça trabalhoso, 

pra mim não dá. Por causa do meu perfil, por eu gostar de me cuidar, por eu 
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ser loira há muito tempo, me identifico assim. Então pra mim é completamente 

natural.” 

 

Interessante perceber como Camila localiza em seu cabelo loiro algo que, para ela, é da 

ordem do confortável, da segurança e que serve como um impulso em sua autoestima. Sobre 

ter em seu cabelo um elemento no qual ela se reconhece e se sente confortável, a participante 

disse:  

“Sinto que é uma boa parte do que me representa esteticamente. Eu 

acho que eu demoraria muito pra me enxergar enquanto Camila se eu tivesse 

com um cabelo totalmente preto, por exemplo, ou ruiva. Não que eu não 

gostaria. Mas o ponto é: até eu me aceitar, pegar o hábito de ter esse cabelo, 

olhar no espelho e me reconhecer nesse cabelo, ia custar. Então, sim, é algo 

totalmente cômodo pra mim. E acaba ajudando na minha autoestima. Ajuda 

porque é algo que eu tô há muito tempo, é algo que eu sempre escutei que era 

muito bonito, e eu sempre gostei muito também. E eu sempre me reconheci 

assim.”  

Com relação ao custo citado pela participante em se adaptar com o cabelo em outra 

coloração, pode-se pensar que, entre os aspectos citados por ela de se reconhecer, se identificar 

e estar acostumada com os fios loiros, também está em jogo o fato da lourice - especialmente 

quando combinada com a pele branca e os olhos claros - é elemento estético muito valorizado 

e fortemente associado à feminilidade e beleza.  

Apesar de o cabelo loiro sempre ter sido algo que Camila considerou bonito, 

demonstrando facilidade em gostar dele em termos estéticos, a participante cita que, devido aos 

significados negativos associados à lourice, teve que trabalhar, consigo mesma, outros aspectos 

que não relacionados à beleza. A entrevistada discorreu sobre o processo, que ainda vive, de 

negar para si mesma, sentidos associados ao seu cabelo de futilidade, superficialidade, ausência 

de inteligência ou capacidade profissional.  

“[...] Eu acho que meu cabelo conversa mais comigo do que eu com 

ele. Principalmente com relação a esses estereótipos de loira burra, menina 

fútil, superficial, vazia. A cada fase da minha vida em que eu vou provando 

pra mim mesma que eu não sou nada disso, e eu ainda continuo sendo  loira, 

extremamente loira, com um cabelo que sempre esteve no estereótipo da 

menina sexualizada, eu vou provando pra mim mesma que não, sabe? Não. 

Vou provando pra mim mesma o quanto isso é bobagem, o quanto isso é 

idiota, o quanto eu posso ser quem eu quiser, eu posso ter o cabelo que eu 

quiser, usar a roupa que eu quiser, a maquiagem que eu quiser, nada disso 

vai interferir no quanto eu posso contribuir para a sociedade, para a minha 

profissão, para o meu perfil interno mesmo. Tudo isso é besteira. E é dia após 

dia, me provando como menina loira que não é nada disso que falam de burra, 

superficial e tudo isso.” 

 

Nesse sentido, é importante destacar que Camila aponta para um processo de se pôr à 

prova, no qual ainda se encontra para se descolar dos significados que a subjugam enquanto 
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estudante, profissional e mulher. Aqui, é possível verificar novamente o impacto subjetivo do 

machismo através da estereotipação do que uma mulher é ou não capaz de realizar e ser.  

Ao mesmo tempo, também é possível verificar um deslocamento subjetivo que 

acompanha as mudanças de sentido que o cabelo de Camila passou entre sua adolescência e 

seus anos como jovem adulta. Ao mesmo tempo que a participante relatou ter se sentido menos 

fixa à ideia de um cabelo endereçado ao olhar do outro e mais direcionado ao olhar próprio, ela 

também relatou um processo de se apropriar dos sentidos que correspondem, ou não, a 

características suas, processo que ganhou materialidade em seu cabelo.  

 

6.3 Os relatos em perspectiva - convergências e divergências entre as entrevistas 

 

Tanto a entrevista com Dandara quanto a entrevista com Camila renderam bons frutos 

para se pensar o cabelo como significante de muita força na construção, identitária e subjetiva, 

de feminilidades inseridas no contexto brasileiro. Também pensando nesse objetivo central do 

presente trabalho, é possível verificar convergências e divergências entre as experiências 

relatadas por Dandara e por Camila. Conforme pôde ser observado anteriormente, muitos dos 

aspectos presentes na revisão da literatura acerca do tema foram localizados no relato das 

participantes.  

A intenção, ao pontuar aproximações e discrepâncias entre os relatos, não é construir 

comparações fechadas e fixas, já que são experiências singulares, muito diferentes entre si, nas 

quais os cabelos carregam suas histórias, conflitos, sentidos, significados e dores próprios da 

vivência de cada uma das participantes. Sendo assim, procura-se reconhecer as proximidades e 

as distâncias entre os relatos, respeitando as especificidades das condições sob as quais ambas 

as experiências de feminilidade foram construídas, galgando um raciocínio que coloque os 

relatos em relação e em perspectiva.  

Um aspecto presente em ambos os relatos foi o lugar de grande importância que o cabelo 

encontra na autoimagem das entrevistadas, assim como na construção identitária e subjetiva 

acerca do ser mulher. Interessante perceber que, apesar do processo se estabelecer com imensa 

diferença, Camila e Dandara colocam o cabelo como um meio através do qual há a possibilidade 

de se expressar, se colocar no mundo e transmitir o que for de desejo. Ao mesmo tempo, o 

cabelo apareceu como um elemento de importância na autoestima e na autopercepção do ser 

mulher das entrevistadas.  

No caso de Dandara, isso se expressa quando ela trouxe o cabelo como um escudo, um 

meio de proteção, um ponto alto e forte em sua autoestima, em sua percepção acerca de ser uma 
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mulher negra que, em um contexto patriarcal e racista, precisou conquistar a possibilidade de 

se lançar no mundo mais livremente e de dançar com o seu cabelo, nas palavras dela. Já no caso 

de Camila, isso se expressa quando ela relatou que se vê em seu cabelo loiro, sente que é um 

ponto que fortalece sua autoestima em meio a um contexto de pressão estética. Camila ressaltou 

que se sente identificada com seus fios loiros, assim como tem neles um ponto de segurança e 

conforto.  

Outro aspecto presente em ambos os relatos é o fato de o manusear, o lidar e o se 

relacionar com o próprio cabelo serem construções que estão em relação com as tramas e 

conflitos sociais que envolvem os corpos de Camila e Dandara. Fica explícito como o ambiente 

social foi elemento estruturante das histórias que as participantes contaram sobre seus cabelos, 

assim como os relatos também ajudam na compreensão de como a identidade e a subjetividade 

vão sendo construídas em relação dialética com o que se passa socialmente. Aqui, a escola, a 

universidade e o trabalho emergiram como lócus sociais importantes no processo. No relato de 

Dandara e Camila, o fenômeno se traduz nos significados atrelados aos seus cabelos, 

construídos socialmente, e os sentidos elaborados, por elas, a partir de tais significados.  

No início da vida de Camila e Dandara, é possível verificar que ambas estavam mais 

fixadas e presas aos significados que circulavam hegemonicamente e eram atrelados aos seus 

fios. Foi possível perceber, no início da vida adulta, após a adolescência, uma maior apropriação 

das participantes acerca do que o próprio cabelo significa ou deixa de significar, assim como o 

que a própria existência implica ou deixa de implicar. No relato de Dandara, esse processo é 

constantemente escancarado em sua potência, assim como em sua dificuldade.  

Além disso, também foi possível perceber uma convergência entre Camila e Dandara 

na relação com as redes sociais, mais especificamente com o aplicativo Instagram, como 

importante propagador de padrões estéticos inalcançáveis e potencialmente adoecedores. Tanto 

Camila quanto Dandara falam sobre o tipo de impacto, na subjetividade e no corpo, produzido 

pela alta exposição a esses padrões e, também, sobre se sentirem vulneráveis à pressão estética 

que circula fortemente nas redes sociais. O curioso é perceber, no relato de ambas, quais 

estratégias são utilizadas para mitigar os impactos da pressão estética vivenciada no mesmo 

aplicativo, como relatado por Camila ao falar sobre o perfil @postadaxmarcada.  

Com relação às divergências, vale ressaltar primeiramente o fato de, apesar de ambas as 

participantes se inserirem na mesma classe social, frequentarem a mesma universidade, terem 

tido oportunidades materiais similares, as vivências de Camila e Dandara com os cabelos estão 

separadas pelo abismo das desigualdades raciais que marcam o contexto brasileiro. Talvez o 
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aspecto dos relatos que mais explicita tal abismo sejam as memórias escolares que as 

participantes trouxeram com relação aos seus fios.  

Apesar de Camila citar já perceber o julgamento alheio que, normalmente, recai sobre 

corpos de meninas, seu cabelo liso e loiro sempre foi muito elogiado e tocado. Camila não se 

preocupava em passar horas arrumando seu cabelo para ir para a escola. Se ia para a escola 

desgostando de como seus fios estavam naquele dia, podia contar com o olhar e o toque dos 

colegas para fazer tranças, como a participante citou. Gostar de seu cabelo não foi tarefa difícil 

para Camila.  

No caso de Dandara, para gostar de seu cabelo natural e descobrir as possibilidades de 

manuseio, um caminho extenso e muito carregado afetivamente teve de ser percorrido. As 

experiências de não-toque, a quase que impossibilidade de se apresentar com seus cachos, as 

horas dedicadas ao alisamento dos fios, o esforço corporal e o sofrimento subjetivo envolvido 

no lidar de Dandara com seu cabelo na infância escancaram o tipo de impacto do racismo na 

vida de meninas negras no Brasil.  

O contraste entre as experiências relatadas por Camila e por Dandara com relação à 

escola e aos cabelos deve ser destacado, a fim de também se destacar como se faz presente a 

desigualdade racial e as suas consequências objetivas e subjetivas. Não se trata de questionar 

os significados positivos atrelados aos fios loiros e lisos de Camila enquanto criança, mas sim 

de questionar os significados negativos atrelados aos fios enrolados e volumosos de Dandara 

quando criança. Muito menos se trata de questionar a espontaneidade usufruída por Camila ao 

ir para a escola sem grandes preocupações ou esforços direcionados ao seu cabelo, mas sim de 

construir uma realidade na qual todas as crianças possam desfrutar de tal liberdade. Por último, 

não se trata sobre questionar os cuidados direcionados ao cabelo de Camila, mas sim de 

questionar as experiências de desumanização às quais Dandara foi submetida no espaço escolar 

a partir do não-toque e, então, do não-afeto.  

As experiências relatadas pelas entrevistadas nos salões de beleza também escancaram 

as disparidades raciais brasileiras. Duas meninas, com condições materiais muito similares, 

senão iguais, tiveram experiências completamente distintas nos espaços de beleza. Camila, 

desde seu primeiro procedimento químico, encontrou um profissional que soube realizar o que 

ela queria e o que era da possibilidade de seu cabelo - algo que Dandara foi experienciar apenas 

na vida adulta, após muitas vivências negativas.  

Por fim, outra divergência localizada entre os relatos é o tipo de violência simbólica 

com as quais Dandara e Camila citaram ter contato através de seus cabelos. Camila destacou 

vivências de julgamento, descrédito enquanto estudante e profissional e sexualização, todas 
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produzidas pela ação do machismo e do sexismo. Já Dandara destacou experiências de 

inferiorização, subjugamento, exclusão, desinformação, desafeto, descuido e desumanização, 

todas produzidas através da força cruel do racismo direcionado às meninas e mulheres negras 

brasileiras. É também nesse sentido que os sofrimentos e os impactos relatados pelas 

participantes, ao serem submetidas a essas vivências, se mostraram em intensidade e de 

maneiras distintas. Camila falou mais sobre os efeitos do machismo em seu dia a dia e em sua 

relação com o que é capaz, ou não, de ser e produzir, ao passo que Dandara discorreu mais 

sobre as consequências do racismo em sua experiência enquanto menina e mulher que, ao longo 

do tempo, se descobriu e passou a se firmar no mundo enquanto negra.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em mente o objetivo do presente trabalho de se investigar o cabelo enquanto 

potente significante na constituição subjetiva e identitária de feminilidades, inseridas no 

contexto brasileiro, pode-se destacar algumas conclusões centrais a partir da relação 

estabelecida entre a revisão da literatura científica sobre o tema e as entrevistas com Camila e 

Dandara. A primeira delas é que, nesta pesquisa, verificou-se nos fios a possibilidade de 

importantes sentidos e significados - próximos ou distantes ao que circula hegemonicamente 

nos espaços sociais - encontrarem materialidade através da forma, comprimento, espessura e 

cor dos cabelos. Por meio deste trabalho foi possível observar como o cabelo pode vir a ser um 

significante de potência singular nos corpos e existências, com destaque aqui para o se constituir 

enquanto mulher.  

Nesse sentido, foi possível verificar como as tramas sociais se esticam, se enrolam e se 

tensionam nos fios das participantes, formando nós que elas próprias se encarregaram, e ainda 

se encarregam, de desatar ou de firmar. Apesar de terem a mesma idade e estarem inseridas na 

mesma classe social, foram identificadas diferenças importantes entre a vivência de Camila e a 

de Dandara com seus respectivos cabelos.  

O relato de Camila sobre sua relação com seus fios lisos, longos e loiros aponta para a 

associação constante entre eles e a noções de beleza e de excepcionalidade. Já no relato de 

Dandara, ela explicita como seus fios enrolados e volumosos foram vinculados a percepções de 

feiura e inferioridade, algo que resultou na contenção de seu cabelo já na infância. Na entrevista 

com Dandara foi possível perceber como as experiências de subjugamento, desafeto, exclusão 

e desumanização vividas pela participante através de seu cabelo tiveram impactos significativos 

na construção de sua identidade e de sua subjetividade.  

Felizmente, foi também através do cabelo que a entrevistada elaborou o seu (re) 

encontro com sua negritude e com novas noções de feminilidade, dizendo respeito a um 

deslocamento identitário e subjetivo por parte dela. Na forte experiência de Dandara foi possível 

localizar os conflitos implicados em ser uma menina negra no Brasil em contextos 

socioeconomicamente privilegiados, correspondentes aos modos através dos quais o racismo se 

faz presente e se materializa. Da mesma forma, no relato da participante também foi possível 

localizar como a potência de vida e de resistência às violências raciais podem tomar forma nos 

cabelos que ousam se enrolar e se armar.  

Dessa forma, as histórias relatadas por Camila e por Dandara com relação aos seus fios 

apontam para o que está em jogo quando se pensa em experiências de feminilidades 

referenciadas na branquitude e em experiências de feminilidades referenciadas na negritude. 
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No entanto, é necessário ressaltar que a condição de privilégio de que Camila usufrui por 

corporificar elementos que, por excelência, representam a branquitude no Brasil como herança 

de concepções assimiladas do hemisfério norte - cabelos loiros, olhos claros e pele branca - não 

a protege de noções que procuram fixá-la em estereótipos que limitam o ser mulher.  

No relato de Camila foi possível observar como o machismo se faz muito presente em 

sua realidade e como aspecto que também marca sua experiência com seu cabelo - mesmo ela 

ocupando posições de muito privilégio tanto no espectro racial quanto nas classes sociais 

brasileiras. Aqui, destacam-se os significados de sexualização, de incompetência acadêmica e 

profissional como manifestações do machismo direcionado a Camila e endereçado ao seu 

cabelo. Sendo assim, através da vivência da participante com os fios entende-se como operam 

noções que limitam a compreensão do ser mulher, inclusive em condições de privilégio racial 

e econômico.   

Através da relação construída no presente trabalho entre as formulações teóricas 

encontradas em revisão da literatura e entre as entrevistas, foi possível perceber como o cabelo 

pode ser significante de importância na formulação de diferentes noções e expressões acerca 

das feminilidades. Os cabelos podem expressar sentidos e significados potencialmente 

emblemáticos, que encontram lugares significativos identitária e subjetivamente nas 

experiências de meninas e mulheres brasileiras. Os relatos de Dandara e Camila apontam para 

tal caminho.  

Conforme destacado no capítulo 5, o presente trabalho foi elaborado partindo do modelo 

da pesquisa qualitativa, construído ao longo de um processo em que houve o diálogo constante 

entre a aluna, a orientadora, os subsídios teóricos levantados e explorados nos capítulos 1, 2, 3 

e 4 e as participantes da pesquisa em questão. Assim, a formulação final deste Trabalho de 

Conclusão de Curso é produto de trocas, portanto, é produto de um trabalho realizado em 

conjunto. Ao longo do processo de elaboração, foram realizadas muitas adaptações, 

recolocações dos subtemas e reconstrução de certos aspectos.  

Ainda sobre o processo de construção deste trabalho, é necessário localizar que a 

pesquisadora está inserida na mesma classe social, cursa a mesma universidade e tem a mesma 

idade que as participantes. Esses elementos se mostraram como facilitadores para a fluidez e a 

abertura verificadas em ambas entrevistas - um acréscimo sempre muito bem-vindo. Por outro 

lado, tomou-se cuidado para que a pesquisadora se discriminasse das entrevistadas a fim de 

poder analisar suas narrativas da melhor forma possível. Curiosamente, também foi possível 

perceber que o fato das entrevistas se darem virtualmente não se mostrou como aspecto que 

tenha limitado a riqueza das trocas entre a aluna e as entrevistadas.  
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Além disso, é também essencial ressaltar que a pesquisadora é uma mulher identificada 

racialmente na branquitude. Nesse sentido, toda a trajetória construída neste trabalho tem como 

princípio a quebra do pacto racista característico da branquitude, que permite a ela o privilégio 

de ignorar sua racialidade, não se questionar, não se responsabilizar e não se implicar na 

produção das desigualdades raciais no contexto brasileiro, conforme elaborado por Schucman 

(2020, p. 26), corroborando o que Bento (2002, apud, SCHUCMAN, 2020) nomeou de “pacto 

narcísico” da branquitude. É preciso romper o pacto de silêncio sobre as maneiras através das 

quais a branquitude opera para se conceber a produção de uma psicologia alinhada com uma 

postura antirracista e eticamente compromissada.  

Apesar de negar o fantasioso lugar de neutralidade racial e científica, é importante 

ressaltar que a pesquisadora-aluna em questão manteve o distanciamento necessário para 

construir as perguntas em entrevista, fornecer escuta atenta, colher os resultados e analisá-los à 

luz dos capítulos de revisão teórica da literatura científica levantada ao longo do trabalho.  

 Faz-se essencial destacar que o presente trabalho tem como limitação se ocupar apenas 

de dois relatos, que dizem respeito a experiências específicas do ser mulher no contexto 

brasileiro. Como o cabelo encontra-se como um meio potente através do qual sentidos e 

significados são atrelados e modificados, pode ser interessante para o meio científico expandir 

a investigação para outras experiências de feminilidade.  

Seria possível, por exemplo, a realização de um estudo intergeracional, dentro de uma 

mesma família, a fim de verificar como esses sentidos e significados circulam entre as gerações. 

Ainda sobre outros recortes geracionais, é possível o questionamento sobre como recaem as 

pressões estéticas no caso de mulheres mais velhas que têm cabelos brancos e quais os impactos 

do fenômeno na subjetividade dessas mulheres.  

Uma outra possibilidade seria a realização de um estudo que aborde outras identidades 

raciais, que não apenas a branquitude e a negritude, a fim de compreender conflitos e temas que 

provavelmente encontrariam endereçamento nos cabelos das mulheres em questão. Há também 

a possibilidade da elaboração de um estudo mais extenso e que abarque sentidos e significados 

atrelados aos cabelos que têm formas, cortes e colorações mais variadas e que não 

necessariamente correspondam aos modelos estéticos mais costumeiros ou esperados. 

Esse aspecto é levantado pela própria Dandara ao falar sobre os questionamentos que 

recebeu quando clareou o cabelo enrolado em tons de loiro. Nesse mesmo sentido, é possível 

levantar um questionamento sobre os sentidos e significados atrelados aos cabelos que fogem 

dos estereótipos raciais e de gênero, inclusive abrindo a possibilidade de ir além da dualidade 

masculino-feminino. Aspecto característico dos próprios fios, a maleabilidade presente no tema 
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dos cabelos evoca uma abertura singular para a investigação de como tramas, contradições, 

conflitos e tensionamentos sociais encontram materialidade no corpo dos indivíduos e os 

impactam identitária e subjetivamente.  

 

Quando eu coloco uma peruca loira, eu não estou renunciando a 

minha negritude. Usar uma peruca loira não vai me fazer uma pessoa 

branca. Eu não vou passar como branca e eu não estou tentando passar 

como branca. A verdade sobre a peruca loira é tão simples. Ela 

realmente se destaca. Eu quero criar uma sensação ultrajante, e o cabelo 

loiro contra a pele negra é uma linda combinação ultrajante. (RUPAUL, 

apud, PITMAN, 2003, p. 234, tradução livre)  
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9  ANEXOS 

9.1 Entrevista com Dandara   

• G:Você tem uma inspiração feminina? 

D: Tenho… Tem uma blogueira que se chama Magavilhas, Magá Moura, você conhece? 

• G: Conheço  

• D: Ela é a primeira mulher negra que eu encontrei no Instagram. Eu me fascinei e 

comecei a ter um outro olhar pensando na minha experiência, das minhas vivências que 

sempre foram um círculo totalmente branco, todas as minhas referências foram muito 

brancas e o quanto isso afetou né, a minha subjetividade, enquanto mulher negra e 

enfim, ela foi uma importante. Também tem a Beyoncé né, tem a Rihanna, tem essas 

mulheres assim. A Taís Araújo também aqui no Brasil, e aí eu fui encontrando mais 

assim… A Djamila Ribeiro é outra. Isso eu tô falando das negras né. Mas é, acho que 

são essas. 

• G:Como você descreveria essas mulheres? 

• D: Ah, todas são negras, empoderadas, que procuram ter um reconhecimento assim. 

Não sei… Acho que é uma forma de se reconhecer nelas também, de se inspirar nelas e 

poder ver nelas uma perspectiva enquanto mulher. É então, uma coisa que eu posso falar 

é também a dificuldade de encontrar mulheres inspiradoras. Não sei se é por conta do 

meu ciclo social que é muito branco que eu tive essa dificuldade de encontrar assim… 

Erykah Badu também é outra que eu super me inspiro. Mas eu acho que aqui no Brasil, 

é muito difí… a maioria das referências são brancas. Acho que eu tive muita dificuldade 

de encontrar referências pra me espelhar e pra poder me inspirar. A Grada Kilomba 

também né… Eu tento procurar essas mulheres pra desenvolver algo em mim, pra poder, 

sei lá, me ver de alguma forma na sociedade né.  

• G: E pensando em beleza, só em beleza, tem alguma mulher que você tem como um 

ícone de beleza? 

• D: Ah, todas essas que eu citei! Todas assim. Eu acho que todas elas me ajudam muito 

assim a engatar no meu empoderamento também enquanto mulher negra. Acho que 

essas são as principais referências de mulher de beleza que eu falo “Nossa…só 

mulherão!” 

• G: Se você pudesse escolher alguma coisa em você, esteticamente, alguma coisa que 

você gosta, o que você escolheria? 

• D: Ah, acho que eu assim. Eu, ultimamente, eu tô numa relação muito boa comigo 

mesma, com a minha imagem e tal. E assim, já que o tema é cabelo, mas não só por 

conta disso, acho que o meu cabelo é o que eu mais amo. É ele que eu consigo… É como 

se fosse uma proteção mesmo né. É nele que eu consigo me ajeitar, me mostrar, enfim. 

A partir dele que eu me lanço no mundo. Eu acho que é a parte mais importante do meu 

corpo que eu considero. Não me vejo sem… Já pensei em raspar, já pensei em tudo. 

Mas realmente traz um sentido muito forte assim né, de imagem, na minha imagem, 

enfim… Ah e a cara, o rosto né (risadas).  

• G: Me conta uma coisa, você tem uma primeira lembrança com o seu cabelo? 

• D: Cara, eu tenho assim… Se quiser eu posso contar a história, não sei se eu posso já 

falar.  

• G: Claro! 

• D: Eu posso contar a história. Bom quando eu era pequena né, eu tenho uma lembrança 

muito forte de sempre estar, alguém penteando meu cabelo. E era muito osso né, cheio 

de nó, aqueles puta puxões assim. Eu tenho uma lembrança muito legal que eu tenho 

com uma prima minha distante assim, que foi uma vez que ela trançou o meu cabelo 

que enfim não foi algo muito.. Mas eu sempre escondi muito de certa forma, eu  usava 
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muita faixa, sempre prendi muito. Passava gel no meu cabelo e enfim, pra deixar bem 

assim (pressiona o cabelo para baixo) É… tinha uma época que minha mãe e minha vó 

raspavam aqui embaixo porque tinha muito volume e era muito… o calor também, então 

eu raspava aqui. Mas sempre foi uma relação meio conflituosa né?. Porque ao mesmo 

tempo eu não tinha ninguém ao meu redor que também tinha cabelo enrolado. Todo 

mundo à minha volta tinha cabelo liso, se não era liso era ondulado. Então nunca foi 

uma relação boa assim. Sempre foi uma relação de: “Ah, então eu vou prender, eu não 

posso mostrar muito, vou usar uma faixa…” Eu nunca gostei dele né. Até que chegou 

um período, uma fase da minha vida que eu comecei a alisar ele. Eu alisei por muito 

tempo, eu fiz três progressivas, é… Eu ficava fazendo chapinha. Cara, eu, uma vez eu 

peguei meu cabelo molhado e TCHÁÁÁÁ (onomatopéia) com a chapinha, com ele 

molhado assim, passando a chapinha no cabelo.  

• G: Sobre arrumar o cabelo… Como você arrumava ele para ir para escola quando você 

era criança?  

• D: Eu prendia ele e eu usava muito gel assim, eu não queria deixar frizz, eu achava 

muito feio… Eu prendia e ficava tipo um bolinho assim (na parte do rabo de cavalo) e 

passava muito gel. Nossa, eu lembro muito disso… Nunca deixei, nunca tive o costume 

de deixar o cabelo solto. Porque eu achava ele assim, feio. Considerava ele feio. Mas eu 

nunca tive atenção assim, eu não passava creme, tipo.. Eu nunca tive um certo cuidado 

nesse sentido de hidratar, essas coisas. Mas era o penteado que eu fazia. Eu prendia e 

passava gel porque eu não queria frizz, não queria nada, era uma coisa bem chata.  

• G: E sem gel, sem ele estar preso, como você lembra dele na infância?  

• D: Ah, ele era armado assim, nossa… Eu não tenho muita lembrança dele solto. Eu 

sempre prendia ele e enfim, quando ele ficava solto eu lembro que eu não gostava e 

Tchá (onomatopéia)... E chuca na cabeça e era isso. Então, solto assim eu não usava ele 

solto. Era ou bandana, ou a faixa, sempre de alguma forma tentando cobrir né, não 

mostrar muito 

• G: Você lembra de ouvir algum comentário na escola, algo relacionado ao seu cabelo? 

• D: Ah.. a gente sempre escuta né? Acho que é muito comum. “Ah, seu cabelo é feio, 

armado”. E se não é isso, de alguma forma a gente vai entendendo que ele é feio, se não 

são os outros falando, são os olhares, o toque, o não tocar também, né? Tem muito esse 

lugar que as pessoas falam “ah, não pode tocar no cabelo afro”. Mas ao mesmo tempo, 

acho que teve muito uma carência do não toque no meu cabelo assim. Porque de alguma 

forma eu via todo mundo fazendo carinho, aqueles carinhos de criança no cabelo e eu 

nunca recebi esse carinho. Ah, é bom, lembrei agora… Eu ficava… Eu era muito 

preocupada com ele assim, então qualquer fiozinhos que saia eu já ficava muito 

preocupada… Mas é isso, tinha os comentários “ah seu cabelo é feio”, “seu cabelo é 

muito grande”, “aí porque que você raspa atrás?, nossa, que esquisito”, mas tem esse 

lugar do olhar também que ele fala também muito. São esses dois pontos 

• G: E nessa época você estudava em qual escola?  

• D: Na Móbile. Na Móbile eu fiquei a minha infância lá, até o sexto ano. Era o meu 

cabelo encaracolado, mas a partir do sexto ano eu comecei a alisar ele. Até de uma 

forma, numa tentativa de me adequar à branquitude né. Então eu alisei muito por conta 

disso. “Bom, então como eu posso me aproximar da branquitude? Ah, eu vou alisar meu 

cabelo” O que falhou né, querendo ou não sempre me apontavam ali né, eu não consegui 

me esconder né, eu achava que com o cabelo eu ia me aproximar mais, mas não rolou. 

Aí quando eu mudei de escola, na Viva, eu comecei a encarar o meu cabelo. Lá foi a 

primeira vez que eu tive uma amiga negra que também tinha o cabelo encaracolado, 

enorme, maravilhoso e ali eu comecei a querer tirar a química do meu cabelo.  

• G: Você tinha quantos anos? 
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• D: Eu acho que eu tinha uns 14 pra 15, 16 anos.  

• G: Você começou no sexto ano, com uns 10, 11, é isso? 

• D: É, comecei com uns 11 anos e parei com uns 15 anos. Foi um período grande.  

Muitas coisas que eu falo é porque eu saio de um estudo também né, tenho medo de 

enviesar mas eu vou falar…   Acho que foi tudo muito pautado num ideal de ego branco 

né, a construção da minha identidade foi muito enviesada por um ideal branco né, de ser 

branca. Então, até o cabelo fez muito parte disso. Alisava pra me adequar à branquitude, 

até a vestimenta também, enfim… E até que um determinado momento eu me encaro 

como negra, eu olho e falo “Bom, já que você é negra, agora você têm que encarar seu 

cabelo.” Aí eu comecei a me desfazer do alisamento, mas ao mesmo tempo foi muito 

difícil né? Porque eu não tinha referência, eu não tinha uma certa educação capilar, no 

sentido de como se usa um cabelo afro, quais são os cremes, qual é o corte, como eu 

posso cortar o meu cabelo. Muitos cabeleireiros não são especializados em corte afro 

né, no corte de cabelos enrolados, então eu sempre tive também essa dificuldade. Já 

aconteceu muito de cortar o cabelo e eu não gostar.  

• G: Hoje em dia o assunto da transição tem ganhado um espaço, né? Eu te perguntei 

quando você decidiu parar porque realmente não deve ter sido nada fácil lá atrás né? 

Não existia tanta circulação desse tema. Como foi esse processo? 

• D: Ah, acho que acaba sendo… natural até, uma coisa meio… como não era falado né, 

a gente não tem consciência né… no sentido de “estou ali alisando o meu cabelo porque 

eu quero me adequar à branquitude”, “estou deixando de alisar o meu cabelo porque 

agora eu quero encarar minha identidade”. Na época, quando eu comecei a tirar o 

alisamento, antes disso eu comecei a fazer o babyliss no meu cabelo. Isso também é um 

processo né, então aí tô entendendo, “vou cachear o meu cabelo superficialmente”. E aí, 

na verdade, vou falar isso mas você pode cortar porque é muito tosco né… O motivo 

que eu parei de alisar foi porque eu comecei a fazer esporte, comecei a treinar. Comecei 

a correr e aí não dava pra eu ficar alisando toda hora o meu cabelo sendo que eu suava 

muito. Então, eu simplesmente dei um basta e decidi encarar meu cabelo encaracolado. 

Aí eu cortei, tirei a parte lisa. Foi muito rápido. Meu cabelo não teve muito… ele não 

foi muito prejudicado com o alisamento. Foi só uma parte que eu cortei e então assim, 

foi uma transição muito rápida.  

• G: Você lembra quanto tempo demorou essa transição? 

• D: Acho que deve ter durado, não sei… Eu parei de alisar, cortei logo em seguida, então 

foi bem rápido. Não foi um tempo demorado, não tive que passar por tratamento, foi 

uma coisa bem descabelada mesmo, no sentido de “parei, parei, então voltou”. Não foi 

um processo penoso assim, traumático.  

• D:Isso me fez lembrar que eu tinha uma ideia de que cabelo liso era muito mais fácil de 

se ter. Acho que isso era uma afirmação para continuar o alisamento. Só que, na 

realidade, era muito difícil. Era acordar cinco e meia da manhã pra passar a chapinha e 

ir com ele bem liso. A mão doía. Queimava. Daí secador. Sempre foi muito mais difícil 

mesmo. E realmente, é uma questão prática mesmo. Esse negócio de tempo, imagina, 

com o cabelo liso, eu ia toda semana no cabeleireiro, eu ia todo sábado alisar. Eu não 

lavava o meu cabelo, eu só ficava alisando, alisando e alisando. Eu perdia muito tempo, 

eu gastava muita energia com o meu cabelo, eu deixava de fazer coisas por conta do 

meu cabelo. Eu lembro de uma viagem que eu não fui na piscina porque eu não podia 

molhar meu cabelo. Aí uma hora molhou o meu cabelo e eu liguei desesperada pra 

minha mãe, falando que tinha molhado, que era pra marcar no cabeleireiro e eu não 

podia aparecer com o meu cabelo enrolado. Era horrível, era uma vergonha do meu 

cabelo encaracolado. E aí também na época que eu comecei a fazer o babyliss era horas 

fazendo. Em viagem também… Eu lembro que fiz uma viagem com a minha mãe e 
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minha avó e elas iam tomar café da manhã e eu ficava lá alisando meu cabelo. Então era 

uma energia muito grande.  

• G: Você lembra como foi a primeira vez que você alisou? 

• Eu lembro. Eu tinha uns 9, 10 anos e aí eu fui numa cabeleireira que a minha ia e ela 

alisou o meu cabelo, ela não passou chapinha mas eu fiquei “Nossa, que incrível! Eu tô 

muito mais bonita, é isso agora!”. Nossa, é muito engraçado lembrar dessas coisas assim 

porque hoje em dia é inimaginável tudo isso, é inimaginável ter passado por tudo o que 

eu passei com ele. Hoje eu penso que jamais hoje em dia eu alisaria meu cabelo, não 

passa pela minha cabeça. Mas eu lembro que é isso assim, eu via o High School Musical 

e eu queria ser igual a Gabriela (personagem principal do filme). Eu alisava o meu 

cabelo porque eu queria ser que nem ela. Aquilo era incrível assim, eu via muito mais 

coerência no meu cabelo liso. Eu achava que eu ficava muito mais bonita com o cabelo 

liso, eu tinha uma vergonha do meu cabelo, eu achava o meu cabelo horroroso, era quase 

num tom insuportável, de se ver no espelho e pensar “puta, que merda, porque eu não 

tenho o cabelo liso?” O desejo né… Eu lembro que eu tomava banho, meu cabelo estava 

alisado e eu ficava no banho meio que desejando que o alisamento não saísse, que meu 

cabelo continuasse liso. E daí quando eu olhava no espelho, PÁ (onomatopéia)… meu 

cabelo enrolado.  

• G: Você tem alguma lembrança da reação das outras pessoas de quando você apareceu 

com o cabelo alisado das primeiras vezes? 

• D: Sim… Ah, as pessoas me elogiavam, eu era muito elogiada. Mas eu lembro que era 

muito duro. Eu lembro de quando eu estava na Viva, na Viva eu tinha cabelo liso ainda, 

ah as pessoas questionavam muito. Falavam “nossa, tá fedendo”, porque queimava o 

cabelo, ficava um cheiro do alisamento. Ficavam perguntando “Nossa, porque você faz 

isso no cabelo? Esse é seu cabelo natural?” Ficavam me apontando, assim. E então é 

um saco né, nunca estão satisfeitos, as pessoas estão sempre te apontando. Ora 

elogiando, falando “nossa, você tá parecendo a Beyoncé, maravilhosa”, ora falando 

“nossa, porque você faz isso? nossa, seu cabelo tá com cheiro de queimado” E você fica 

tipo “Me ajuda, gente! Não sei… ora vocês falam que tá bom, ora vocês ficam me 

recriminando, falando que tá feio, então não sei” Você fica num limbo.  

• G: Você sente que aquele cabelo daquele período te representava de alguma maneira, 

representava a criança, a adolescente que você era?  

• D: Eu acho que… de alguma forma, aquele cabelo, ele… me ajudava… Não sei, eu 

acreditava que com aquele cabelo eu poderia me adequar ao meio que eu vivia, então 

foi uma coisa assim...é.... totalmente alienante, totalmente… mas assim, foi… calma, 

repete a pergunta. 

• G: A minha pergunta é como você acha que aquele cabelo daquele período conversava 

com a criança, a pré-adolescente, a adolescente que você era naquele período.  

• D:Ah… acho que o cabelo liso me… eu via minhas amigas, os filmes e essas coisas e 

sempre tinha um cuidado com o cabelo. Você pega aquele filme da princesa, da Anne 

Hathaway, que ela alisa o cabelo pra se tornar princesa. Então eu sempre tive um desejo 

naquilo, eu achava aquilo um máximo. Os cuidados com o cabelo liso, pra mim, era 

muito mais interessante, então aquilo… Era isso que me fazia ser alguém, sabe? Tipo, 

então eu tenho que secar o meu cabelo, eu tenho que escovar o meu cabelo, eu tenho 

que alisar, passar chapinha no meu cabelo. Porque eu achava que era aquilo que me 

fazia ser alguém na vida assim. Eu acho que era aquele ritual que eu precisava na minha 

vida também. Conversava comigo. E era tipo um sonho mesmo, era uma transformação 

da minha pessoa, e ali eu ficava tipo “Aí agora eu tô conseguindo ter as mesmas coisas 

que as minhas amigas”, eu achava que agora eu tinha o que as mulheres tinham, aquele 

ritual assim, né? E eu gostava, achava aquilo um máximo, estar no cabeleireiro e ele 
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estar me arrumando, era um cuidado, fazia parte de um cuidado. No cabelo encaracolado 

eu não via isso, eu não achava que existia isso.  

• G: E você chegava a sentir alguma dor física, de puxar ou arder? 

• D:Então, é muito louco. Eu alisava o meu cabelo toda semana. Então eu chegava a me 

acostumar com a dor, eu não sentia mais dor… Ou quando o cabeleireiro fazia chapinha 

e queimava o couro cabeludo, eu me segurava, pensava “magina, não vou reclamar”. 

Mas nossa, é muito dolorido porque, primeiro que eu tinha um puta cabelo, então doía, 

não só o cabelo, mas a mão também. Quando eu tava sozinha alisando, doía a minha 

mão, eu ficava uma hora e meia alisando com a chapinha, fazendo “tim tim por tim tim”. 

Eu não queria nenhuma parte ondulada que… que… pudesse… qual que é a palavra? 

aí, esqueci a palavra… Aí, é, denunciar o meu cabelo. Eu fazia de tudo pra não denunciar 

o meu cabelo assim. “Vou alisar ao máximo”. Juro, era muito liso. E ao mesmo tempo, 

eu suava e aparecia, e a vergonha quando tinha um encaracoladinho, quando aparecia 

um encaracolado? Eu tinha muita vergonha né, era muito ruim. Affe maria 

• G: Quando você passou a usar o cabelo natural, como ele foi conversando com a Gabi 

adolescente? 

• D:Aí, então, quando eu comecei… ele sempre foi curto, eu sempre cortei ele curto 

quando tava natural. Aí, lembrei! Faz tanto tempo que eu esqueço às vezes. Na época 

que eu voltei com ele natural, eu prendia ele assim ó… Eu deixava metade pra cá (solto, 

para baixo) e prendia essa parte (parte de cima do cabelo). Usava essa parte de cima 

preso, fazia tipo um coque, e a de baixo solto. Eu tava num movimento ainda de não 

deixar ele totalmente solto. Mas aí eu tive um outro cabeleireiro que soube cortar ele, 

ele ficou meio black assim, e foi a primeira vez que eu fui curtindo ele, fui deixando, 

deixava ele solto… E assim, uma coisa assim, é difícil porque nunca tão satisfeitos, as 

pessoas tão sempre te apontando alguma coisa. Se ele tá preso é, “solta esse cabelo?”. 

Se ele tá solto é, “nossa, mas esse cabelo é gigante, é enorme, prende!”. Mas aí eu 

comecei a usar o black e foi muito importante, foi o ápice, foi onde eu comecei a cuidar, 

antes de tudo foi onde eu comecei a amar o meu cabelo e enfim ver sentido nele. Nessa 

época até as vestimentas mudaram, comecei a me vestir da forma que eu achava mais 

bonito 

• G: Isso demorou? Você conta que você decidiu parar o alisamento pela questão do 

esporte, aí você cortou ele curto. Até você encontrar esse cabeleireiro que sabia cortar 

o seu cabelo, que sabia dar o cuidado que ele precisava, que então você começou a curtir 

o seu cabelo com o corte black. Demorou até esse momento chegar? 

• D: Demorou. Ó... foi assim. Eu fiz a transição no segundo, terceiro ano da escola. E aí 

nisso eu fazia aquele penteado (metade de cima preso e matade de baixo solto) ou eu 

prendia ele num rabo de cavalo. E aí eu passei na faculdade e acho que só foi no terceiro 

ano da faculdade que eu comecei a ter outra relação com ele. Antes, ou eu usava ele 

preso, ou eu fazia aquele coquezinho assim. Era a forma que eu entendia como eu 

poderia usar meu cabelo. Mas a partir desse corte, vieram outras coisas também né… 

Aí eu fui conhecendo as tranças, fui vendo uma forma de deixar ele armado também, 

mas foi muito bom porque as pessoas não mais julgavam assim. No momento que eu 

chego na faculdade foi diferente. Quando eu cheguei na faculdade, eu fiquei muito 

surpresa, tudo o que eu nunca passei na escola, de receber elogio. Minha história sempre 

foi de muita insegurança de achar que, enfim… que meu cabelo, minha pessoa mesmo. 

Apesar de continuar num ciclo branco, as pessoas me elogiavam, falavam que meu 

cabelo era lindo. Isso também foi me ajudando a ter uma relação mais afetuosa com ele, 

de ter um carinho e um cuidado né. Não é qualquer shampoo que eu vou usar, eu fui 

experimentando quais produtos seriam bons pro meu cabelo. Mas no começo, era uma 

perdição total, não sabia o que fazer, o que usar, eu usava produto feito pra cabelo liso 
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ainda… E aí eu fui tomando também um outra relação, “agora eu compro só esse 

produto que funciona com o meu cabelo, passo só esse no pós-banho”. Eu não passava 

produto de pós-banho, então meu cabelo ficava meio armado e cheio de frizz. Eu sempre 

tive um problema muito grande com a minha identidade, porque eu sempre estava no 

meio de uma branquitude muito forte, não é só que eram pessoas brancas, eram pessoas 

brancas e com um poder aquisitivo muito alto também. Era um meio que de alguma 

forma me afetava muito. Daí eu acho que agora, foi no ano passado e nesse ano que eu 

tô cada vez mais me sentindo realmente mais segura. Então, quando eu li o “tornar-se 

negro” aquilo foi um baque pra mim, porque foi ali que eu pude nomear as minhas 

questões com a minha imagem. Ela fala desse ideal do ego branco e eu sempre fui muito 

atrás disso. E eu nunca atingi isso obviamente. Então isso sempre foi muito frustrante e 

gera muita insegurança, né? Por mais que aparentemente eu fosse super segura, nos 

primeiros anos da faculdade era só pose. Eu sempre fui muito insegura. Você fica tipo, 

olha a quantidade de menina branca maravilhosa que têm aqui, como alguém vai ter 

interesse em mim, como alguém vai ver alguma coisa em mim? Sempre nos meus 

relacionamentos isso foi foda, porque eu ficava sempre super insegura. Quando eu fui 

entendendo tudo isso, foi mudando. Agora sim, eu banco. Se alguém falar “nossa, essa 

menina é braba” eu vou falar “aham, eu sou mesmo”. Agora não é a comparação, agora 

é admiração. Eu acho todas essas mulheres lindas mas eu não sou como elas e elas não 

são como eu sou. Eu me comparava mas não cabia me comparar porque são pessoas 

brancas e eu sou negra, não fecha a conta nesse sentido. 

• G: Mas curioso né, porque apesar de você trazer que a sua transição foi rápida, me 

aparece que tiveram várias fases, o antes da transição, a transição em si, e essa outra 

fase de você descobrindo os jeitos, como você se sente bem, como você gosta de usar 

seu cabelo, os produtos necessários. Me deu a ideia de um processo mesmo. Faz sentido 

ou viajei?  

• D: Faz total, é um processo assim… Eu fui descobrir as tranças em 2019 e aí eu fiz uma 

trança raiz no meu cabelo e foi muito louco. Foi outro baque pra mim. Primeiro que eu 

estranhei muito, eu tava com o cabelo totalmente preso e eu não gostava, eu me senti 

feia, apesar de ter recebido vários elogios, mas não ter o meu cabelão era como se eu 

tivesse pelada também, né? E também,quando eu fiz as tranças, foi um momento que 

eu falei “Nossa, agora eu tô representando a negritude de fato.” E os olhares também 

que se acrescentam com isso. Ora são olhares bons, de amigos, mas de quem não 

conhece, são olhares de estranhamento, de “o que você tá fazendo aqui? Não é pra você 

estar nesse meio.” Então tem esse lugar também. Eu percebia alguns olhares mais 

agressivos assim, vai. Acho que é importante salientar sobre o meu meio social, eu moro 

num bairro branquíssimo ferrenho, moema, eu trabalhava na Viva, que é também uma 

branquitude fortíssima e esses meios têm um olhar muito agressivo frente aos corpos 

negros. Então quando eu coloco as tranças evidencia muito a minha negritude. O meu 

cabelo solto, idem. Mas de outra forma. Acho que quando eu faço trança eu percebo uns 

olhares mais “o que você tá fazendo aqui? porque você tá aqui no nosso meio?”. Mas 

foi muito importante. E eu comecei a fazer as trancinhas também aqui na frente, e isso 

também mudou a minha relação com o meu cabelo. Eu amei, quando eu fiz eu falei “Ai 

que babado, eu tô maravilhosa! Eu amei!”.  

• G: Você falou, mais no começo, que o período que você parou de fazer alisamento 

coincidiu com o momento que você passou a ser ver mais como negra. Foi isso ou eu 

entendi errado? 

• D: Foi. Então, o cabelo liso foi uma tentativa de eu me aproximar da branquitude e 

esconder a minha negritude, procurar ocultar, disfarçar, tentar passar uma imagem pras 

pessoas que eu não era negra, eu era branca e enfim, meu cabelo era realmente liso. Eu 
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fui criando realmente uma fantasia em relação a isso, que meu cabelo era liso e natural 

e portanto eu não era negra. No momento em que eu volto com o meu cabelo 

encaracolado é o momento que eu volto a… é o momento que eu começo a assumir, pra 

mim mesma, a minha negritude. É o momento que eu admito que aquilo não estava 

funcionando e eu precisava parar, eu não ia chegar a lugar nenhum com aquilo. Na época 

eu não tinha consciência nenhuma de nada disso, esses pensamentos passavam mas não 

são totalmente conscientes. E eu tinha essa minha amiga né, que tinha esse cabelo 

armado, encaracolado, maravilhoso e a gente se juntou na escola e a gente começou a 

conversar, a trocar sobre isso. É isso também, eu nunca tive trocas com amigas negras, 

eu tive só ela. Enfim, a gente conversava muito sobre isso. O cabelo enrolado, o crespo, 

é uma identidade negra né, é a principal identidade negra. Mas daí eu fui entendendo 

isso, que ele era essencial na minha identidade, o peso dele na minha identidade. Quando 

eu fui voltando com ele, aí que eu fui entendendo o peso do meu cabelo na minha 

identidade.  

• G: Você falou que foi crescendo com a sua subjetividade sendo construída a partir dos 

modelos da branquitude, você sente que houve mudança na sua subjetividade a partir 

desses movimentos?  

• D: Foi muito importante pra mim tudo isso. Foi muito menos penoso, muito menos 

sacrificante, de lutar contra a minha identidade, sabe? Aquilo era muito sofrido pra mim. 

Eu falava “porque as pessoas não me veem como branca?” E isso foi gerando uma 

insegurança e no momento que eu começo a voltar com o meu cabelo encaracolado a 

segurança começa a ser construída também, ela começa a se desenvolver. Eu passei um 

período extremamente insegura e na minha subjetividade isso vai sendo… eu vou 

mudando, né? porque eu paro de ter medo de ser negra. Era um medo mesmo. Eu lembro 

da primeira vez na sala de aula que eu me auto identifiquei como negra. Eu cheguei a 

tremer, eu falei “Eu… eu… sou… ne....negra”.  

• D: Tem esse lugar também que eu sou filha de um casal interracial, minha mãe é branca, 

meu pai é negro, mas eu tenho uma relação mais próxima com a minha mãe, que é 

branca. Mas eu detesto o termo pardo, por que o que é pardo? Eu não sou parda. É uma 

subjetividade cheia de conflitos. É sempre essa sensação de não-lugar no meio. Mas me 

ajudou a me organizar a minha subjetividade nesse sentido, eu comecei a me afirmar 

enquanto negra, a me enxergar bonita, a me olhar no espelho e me sentir bonita. 

Diferente da infância, né? Eu olhava no espelho na infância e me achava horrorosa. Eu 

tenho uma imagem muito forte minha, na frente do espelho, me encarando e falando 

“você é horrorosa. você é muito feia. o seu cabelo é horroroso.” E essa mudança na 

adolescência, já mais adulta, de olhar e falar “não, você é muito mais bonita com o 

cabelo encaracolado. você tá muito mais você com o cabelo encaracolado e isso foi me 

trazendo mais segurança.” 

• G: Acho que você vai me contando de um deslocamento muito forte de uma identidade 

e de uma subjetividade que estava em sofrimento por causa dos nossos padrões que 

estão na branquitude e você vai saindo desse lugar, né, pelo o que eu tô entendendo?  

• D:Aham. Eu acho que assim, hoje em dia, eu tô no meu ápice de empoderada, de segura, 

de meu, foda-se o resto. Estudar também autoras e autores negros, catar essas 

referências, é isso que me faz. Eu, acima de tudo, enquanto mulher negra, hoje em dia 

é meu ápice, que eu me sinto bonita, que eu me sinto confortável, que eu me sinto segura 

e acima de tudo ter muito claro na minha cabeça isso de não me comparar com as minhas 

amigas brancas. Fiquei pensando, uma das minhas melhores amigas é loira de olhos 

azuis. Várias vezes, quando a gente tava na rua confundiram ela com gringa. E assim 

também é muito duro. Eu cheguei a me comparar muito com ela. E agora eu não me 

comparo mais com pessoas brancas, nem com negras.  
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• G: Hoje, o que o seu cabelo é pra você? 

• D:Aí, meu cabelo é meu tudo. É meu poder. Ah, isso é legal também…Eu sempre tive 

dificuldade de encontrar um cabeleireiro que soubesse cortar o meu cabelo. E aí eu 

encontrei esse cabeleireiro aqui perto de casa que cortou o black e eu adorei. Só que o 

meu cabelo encaracolado nunca foi finalizado no cabeleireiro. Eu saía com ele molhado 

do salão. Eu achava que ‘tudo bem, beleza’. Mas nessa pandemia, achei um cabeleireiro 

que é vizinho meu e foi a primeira vez que finalizaram o meu cabelo encaracolado no 

cabeleireiro. Aquilo me deu um baque muito grande. Reprensenta muita coisa isso. 

Você pensa “nossa, ele pode realmente me ajudar a cuidar do meu cabelo” e aquilo foi 

muito importante pra mim. Eu falei, “nossa, que incrível, não vou sair que nem um 

poodle molhado”. Importante isso pra falar desse descuido dos cabeleireiros, eles sabem 

muito mais cuidar dos cabelos lisos. Mas quando você vê essa coisa do cabeleireiro, 

você quer passar por aquilo, você quer aquele cuidado, é tudo muito legal, é tudo muito 

bonito, você sai outra pessoa e tal. E aí no cabelo enrolado não tem isso. Você corta e 

acabou, não seca. E ali foi muito lindo, foi muito importante, eu saí de lá muito humana, 

humana mesmo, me sentindo pertencente, importante, cuidada mesmo, como o meu 

cabelo merece ser cuidado mesmo. E é só agora que eu tô deixando ele maior, comprido, 

solto. Não só preso do mesmo jeito, predendo de outros jeitos, de lado. Tipo, eu tô numa 

relação com o meu cabelo hoje sensacional… E é louco porquê de certa forma sempre 

tão apontando pra você, sempre tão te questionando. Por exemplo, no começo da 

pandemia eu dei uma clareada no meu cabelo, e ficaram tipo “nossa, mas você tá loira?” 

E eu fiquei tipo, “nossa mas que saco, e se eu tiver?” Fica nesse questionamento toda 

hora e isso é muito pesado, acho que ser negra é o tempo inteiro alguém estar te 

apontando, sempre colocando em questão a sua identidade, você nunca passa 

despercebida. Ou você releva, ou você peita. E é isso, acho que o descaso dos cabelos 

afro nos cabeleireiros é um ponto a falar também.  

• D:Quando eu fiz as tranças, foi uma delícia, eu fui num cabeleireiro e foi como se eu 

estivesse me sentindo abraçada mesmo, a gente foi falando sobre as tranças e os 

significados das tranças, então todo o afeto, todas as mulheres eram negras lá, é um 

espaço também de muita troca e afeto também.  

• G: E sobre os ideais de beleza, você sente que isso ainda te atinge de alguma forma? 

• D: Hoje em dia, eu tô numa fase muito excepcional com relação a isso de ideal de beleza. 

Pra mim, eu cheguei no meu ideal de beleza. Eu tô muito confortável comigo, eu tô me 

achando muito bonita, mas sempre foi uma questão muito forte… Instagram… Você 

vai olhando e o ideal de beleza era muito inalcançável pra mim. Eu olhava e era sempre 

corpos magros, brancos, cabelos lisos. E eu sempre ficava olhando e me colocando pra 

baixo. Então eu tenho muito forte essa questão, do corpo, eu tenho uma relação muito 

complicada com a balança, eu sempre fiz mil dietas na minha vida, eu sempre me 

martirizei muito no meu corpo, eu nunca gostei do meu corpo e como o não gostar do 

meu corpo era reflexo de um olhar de comparação com mulheres brancas. Então era 

óbvio, era muito difícil eu me achar bonita, porque eu olhava corpos magérrimos, 

definidos, brancos e eu olhava pra mim e falava “nossa, eu sou horrorosa, meu corpo é 

horroroso”, eu sempre odiei o meu corpo. Hoje em dia, não, hoje em dia eu tô mais 

suave. Mas também comecei a mudar as figuras do meu Instagram. Ok, eu sigo minhas 

amigas que são magras mas passei a seguir corpos negros, gordos, pra diversificar 

também o meu olhar. Ah, acho que mudei muito o meu ideal de beleza do ano passado… 

• G: Hoje em dia, tô entendendo que você sente que seu cabelo representa a mulher que 

você é, é isso? 

• D:É… Querendo ou não, o cabelo afro ele é… ele representa um poder, ele é um 

símbolo muito grande e é como se fosse um escudo mesmo. Eu com o meu cabelo, eu 
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sou só eu por conta do meu cabelo. Ele faz parte da minha identidade, ele reflete a minha 

identidade e eu consigo afirmar minha identidade com ele e me sentir bonita. Ele é um 

símbolo muito forte.  

• G: Tem algum outro corte, procedimento, que você ainda tem vontade de fazer um dia? 

• D: Ai agora eu tô muito a fim de deixar ele crescer mais, ficar grandão mesmo. Eu adoro 

cortar o meu cabelo… Deixar uma franjinha também, fazer um mullet, adoro mullet… 

Eu gosto de dançar com o meu cabelo. Eu danço com o meu cabelo! E eu só descobri 

recentemente as milhares de possibilidades que eu posso fazer com ele. Eu tinha um 

olhar muito assim “Aí só as pessoas brancas podem fazer mil coisas no cabelo, 

penteados assim…” E eu posso fazer tudo com ele, tranças, aqueles coquinhos, voltar 

com ele black, ainda quero pegar uma praia com ele assim, bem grandão. Eu tô tipo 

“quero me encarar com ele assim, porque tô me sentindo uma poderosona com ele 

assim” e aí depois eu corto ele. O black também ele é muito forte. Você vê os olhares 

também quando você tá de black, é um símbolo muito forte também. É isso, meu cabelo 

é meu suporte assim, dentro da minha identidade, não me imagino sem ele.  

 

9.2 Entrevista com Camila  

 

• G: Tem alguma personagem de série ou filme que você se identifica, ou já se 

identificou muito?  

• C: De aparência ou de personalidade? 

• G: Podem ser os dois.  

• C: Eu acho que de personalidade eu me identifico muito com a Viola Davis na série 

de How to get away with murder. Acho que toda a pressão que ela sente em defender a 

perspectiva dela, as teses dela e o quanto ela se cobra com essa mentalidade de “a 

minha atuação vai interferir diretamente na vida de uma pessoa. Dela ser presa ou não 

ser presa, dela sofrer linchamento social ou não”. Ela se pressiona tanto e tal que eu 

me identifico muito com ela. Sou muito parecida com ela nesse sentido.  

• G: E de aparência, tem alguém? 

• C: De aparência, não. Meu namorado fala que eu pareço muito a personagem principal 

do Bastardos inglórios. Você já viu? Do Tarantino. Eu posso pegar o nome dela 

depois, ele fala que eu sou muito parecida com ela. Eu acho que não tem nada a ver. 

Mas tem gente que fala. Tem gente que fala que eu pareço com a Nathalia Dill 

também,  mas assim.. não acho. A Marcela Minelli, irmã da Pugliesi também. Muita 

gente fala, mas eu não acho. Não consigo pensar em nenhuma que eu me identifique 

de aparência.  

• G: Tem alguém que você tem como uma inspiração feminina? 

• C: Inspirações femininas? Nossa… tenho muitas mas as principais que eu tenho são 

anônimas. Pessoas que não são famosas, são pessoas do meu dia a dia. O que é muito 

bom porque são metas mais alcançáveis. Mas a sócia da minha equipe, ela é uma 

mulher que sempre foi muito boa no que fez e cresceu num ambiente, num escritório 

extremamente machista, aquele ambiente voltado pro corporativo masculino. Ela foi 

uma das cinco primeiras sócias do escritório. Eu acho que é um mérito muito bacana. 

É uma inspiração pra vida. Essa ocupação feminina de espaços historicamente 

masculinos é uma coisa linda, é uma coisa que eu quero ter na minha vida. É lindo… 

E ela fala muito sobre isso, não é uma pessoa que teve essa vitória social e fala como 

se fosse algo só pelo mérito dela. Ela fala bastante sobre isso, ela fala sobre o quão 

difícil foi a trajetória, o quanto as pessoas vão falar que não é o seu espaço, o quanto, 

no começo, você não vai ter o mérito que você deveria ter. Ela fala que, cara, não é 

para fracos. É engolir muito sapo, mas no final vale a pena. Mas é bonito de ver. Ela 
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inspira muito as meninas da equipe. Ela só contrata estagiária menina, uma coisa que 

eu acho muito legal. É bom ter ela, ela fala que é pra gente reconhecer o nosso 

potencial e que sempre que a gente precisar a gente pode contar com ela.  

• G: E você tem alguma referência em termos de beleza mesmo? Alguém que você vê 

como um ícone de beleza? 

• C: Referência de beleza? Puts.. Acho que essa ninguém vai conhecer. Uma mulher 

que eu acho a coisa mais bonita do mundo é a Mina Winkel, sabe quem é? É uma 

blogueirinha assim. Ela tem uma beleza hiper mega natural, ela é toda meio natureba 

mesmo. Acho ela muito bonita, muito bonita. Não é uma referência que eu pegaria pra 

mim, não é uma referência que eu fale “nossa, eu quero ter a beleza da Mina Winkel” 

até porque eu acho que é nada a ver isso. Acho que, no máximo, a gente pode pegar 

referência das pessoas e falar “eu acho isso bonito, quero em mim”. Ah, uma 

tatuagem. Eu vejo uma tatuagem de um coqueiro no braço de uma pessoa, eu falo 

“nossa, achei lindo, eu quero”, isso é uma coisa. Mas você querer se transformar em 

outra pessoa, cara, não dá. Não dá. Cada um é de uma forma, cada um tem a própria 

beleza. Eu acho que é isso que tá ferrando muito as crianças, muito os adolescentes. 

Um estudo que eu fiz pra faculdade, inclusive, sobre a dismorfia do Snapchat que é 

sobre essa tentativa inalcançável, principalmente de crianças e adolescentes. Assim, 

pouca base ainda, pouca informação para nutrir essa maturidade mental de falar “não, 

eu não posso me basear em padrões de mulheres que não me representam”, elas 

tentam se basear total nos filtros, nos efeitos de Instagram. Eu vi relatos de até 

meninas de 13, 14 anos já procurando médico pra fazer cirurgia plástica de 

harmonização facial. Cara, como assim? Você é uma criança, sabe? Primeiro tem que 

maturizar essa ideia na cabeça. Eu não sou contra nenhum procedimento estético, acho 

que a pessoa tem que ir em busca da felicidade. Acho que a meta é todo mundo atingir 

um estágio em que esteja mais do que satisfeita consigo mesma. Mas eu acho que isso 

tem que estar dentro de cada um. É muito ruim quando uma pessoa está totalmente 

insatisfeita consigo mesma e a sociedade fica “não, é errado você fazer procedimento 

estético. Não faça procedimento estético.” A pessoa vai o que? A pessoa vai engolir 

isso e permanecer infeliz? E se ela não conseguir tornar madura essa ideia na própria 

cabeça? Ela vai ter que conviver com isso e ter a infelicidade. Acho que não. Acho 

que cada caso é muito singular, cada um tem o próprio ponto, a própria opinião, a 

própria vontade. Mas acho que crianças, é muito perigoso, porque ela não está tendo 

nem a chance de se aceitar primeiro. Acho isso perigoso. Agora tá uma coisa muito 

descarada né? Antes era uma coisa mais vedada. Agora você escolhe o efeito e 

modifica a cara inteira, o corpo inteiro e se transforma em uma outra pessoa ao vivo. 

Então, eu não acho nada saudável.  

• G: E pode ser sedutor, né? 

• C: Muito sedutor. A gente nasce, cresce procurando defeitos e insatisfações na gente. 

E já é difícil por si só sem ter aqueles efeitos mudando a gente e transformando a 

gente em outras pessoas, nas nossas metas físicas. Então imagina quando tem o acesso 

à essas metas físicas na nossa frente, sabe? É muito tentador. Por isso que eu acho que 

é longe de julgar as pessoas que usam, mas é de criar a consciência de que esse uso 

ainda está influenciando muitas pessoas que não têm capacidade de criar consciência e 

discernir em relação a isso. Totalmente tentador, é o que você falou…  

• G: Se você pudesse escolher algo que, esteticamente, você mais gosta em você, o que 

seria? 

• C: Ah… o olho. Tanto pela cor que eu gosto muito, quanto pelo formato que mostra 

muito minha descendência árabe. Pouca gente nota, mas graças a Deus algumas 

pessoas já notaram É engraçado. Quando eu era adolescente, eu ficava puta da vida 
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que meu nariz era “tortinho árabe”. Nossa, eu achava isso o fim do mundo, eu queria 

operar, alterar. Hoje em dia, eu não mexeria em nada. Nada dos poucos traços árabes 

que eu tenho em mim. A parte da minha família que é árabe, as mulheres árabes 

mesmo da minha família tão super velhinhas, várias tão falecendo. A gente vai 

percebendo que a gente vai perdendo essa presença física delas. Então o pouco que 

reside na gente é pra gente se orgulhar e sentir falta. É pra gente se olhar no espelho e 

ver um pouquinho delas na gente. E é o que eu faço com relação ao meu nariz. Hoje 

em dia é algo que eu jamais mexeria. Mas ah, é o olho.  

• G: Sobre a questão dos padrões estéticos e de beleza, você sente que isso tem impacto 

em você? 

• C:Ah, com certeza. Com certeza. Eu já marquei e desmarquei de fazer bichectomia, de 

fazer alinhamento aqui da mandíbula umas três vezes, sem brincadeira. É sempre 

aquilo. Eu marco quando eu tô numa fase totalmente insatisfeita, vendo no meu feed 

de Instagram uma quantidade enorme de mulheres com essa região aqui perfeita, com 

a bichectomia intacta. Ai eu falo “nossa, é isso que eu quero”. Beleza, me 

comprometo, marco, guardo aquele dinheiro, que é um puta dinheiro pra fazer isso e aí 

chega perto e eu falo “Mas será que eu quero mesmo mudar a minha cara assim? Eu 

quero mesmo gastar esse dinheiro com isso?” Começa a vir tanta dúvida que não...não 

compra essa briga comigo mesma, sabe? Às vezes aquelas insatisfações nem tão mais 

lá, e se tão, tão numa intensidade muito menor do que estavam antes. Então, eu sou 

uma pessoa super influenciada por essas novidades estéticas que aparecem mas ao 

mesmo tempo eu me desinfluencio com muita facilidade.  

• G: Você tem o costume de seguir blogueiras? 

• C: Ah, eu já tive mais. Hoje em dia eu sigo poucas e são algumas que eu realmente 

gosto, que eu realmente acho que tem um conteúdo legal. Mas agora eu sigo um 

Instagram que eu acho muito legal, é um que se chama @postadaxmarcada. É muito 

legal, eles fazem comparações assim, entre a publicação daquele pessoa com 

photoshop em dia, tudo em dia, versus a foto que marcaram a pessoa, daquele mesmo 

dia, daquele mesmo momento, que você vê o quanto as pessoas são realmente 

insatisfeitas consigo mesmas. Às vezes retoques completamente insignificantes. Você 

vê a Grazi Massafera reduzindo a cintura. Você fala “se a Grazi Massafera está 

reduzindo a própria cintura, quem dirá nós meras mortais?” e a gente fica nessa 

batalha com o corpo, pra não associar padrão estético e o caramba. A gente é exposta a 

isso 24h. A gente sempre foi imposta… foi, foi… submetida a essas coisas. Então é 

muito difícil você trabalhar a sua cabeça no sentido de não se comparar, não aplicar 

isso em você, é difícil, senão impossível.   

• G: Você tem uma primeira memória do seu cabelo? 

• C: A mais antiga que eu tenho.... Eu tinha franjinha quando eu era pequena e eu 

odiava muito ela. Não sei por que me deixaram com a franja. Eu lembro que quando 

eu tinha mais ou menos 10 anos queriam cortar minha franja e aí eu pedi pra deixar 

crescer porque eu não aguentava mais. Aí eu deixei crescer a minha franja. Essa é 

minha primeira lembrança da minha questão do cabelo.  

• G: Você lembra porque você não gostava da franja? 

• C: Eu lembro. Acho que me remetia muito à infância. Parecia que eu tava presa à 

mesma idade que eu tinha e eu não queria mais. Queria usar cabelo pro lado, uma 

coisa mais velha, sabe?  

• G: Como você lembra do seu cabelo na infância?  

• C: Na infância era muito liso e muito loiro. Mas aí adolescente já virou a cor que eu 

tenho aqui em cima na raiz, que é mais castanho claro e bem onduladão, bem 

ondulado. Aí essa ondulação foi melhorando quando eu fui pro colegial, eu acho. Foi 
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meio transicional meu cabelo, engraçado. Logo depois dessa época ele voltou a ficar 

liso.  

• G: Você gostava do seu cabelo quando era criança? 

• C: Gostava. Eu nunca tive uma insatisfação com o meu cabelo, pra ser bem sincera. 

Desde nova, acho que com uns 15 anos, eu comecei a fazer reflexo no cabelo. Quando 

eu era pequena eu era muito loira e com o passar do tempo foi escurecendo, ficando 

meio castanho claro. E eu queria continuar sendo loira, com mechinhas claras, estilo 

havaiano, californiana, australiana. E aí eu comecei a fazer bem nova e nunca mais 

parei. Hoje em dia eu deixo ao máximo crescer a raiz. Antes, nossa, crescia um 

pouquinho a raiz e eu já corria pro salão pensando “preciso retocar, preciso ficar mais 

loira”. Hoje em dia não, hoje em dia vou postergando. Tanto por preguiça, quanto por 

sei lá, não representa mais a mesma coisa que representava pra mim quando eu era 

adolescente. Hoje em dia é quem eu sou, eu me reconheço assim, com esse cabelo, e é 

difícil eu me reconhecer de outra forma, mas quando eu era adolescente eu tinha essa 

necessidade de ser uma menina californiana com cabelo clarão. É uma necessidade 

que eu não tenho mais, por isso hoje em dia é uma coisa que eu postergo.  

• G: Ainda na infância, você arrumava seu cabelo para ir à escola? Como você 

costumava arrumar? 
• C: Era uma coisa mais “só fui”, eu não tinha nenhuma habilidade pra arrumar meu 

cabelo. Mas eu lembro que às vezes eu acordava com ele dobradinho, frizzado, às 

vezes ele acordava bom, às vezes ruim e aí quando eu acordava com o cabelo meio 

zoado eu falava “nossa!”, eu queria faltar na escola, me sentia muito mal com aquilo 

que eu via. Mas aí eu lembro que na escola mesmo me faziam tranças, me faziam 

coisas que aí passava. Agora, arrumar ele, mexer nele antes de ir, era uma coisa que eu 

nunca fiz, nunca consegui fazer.  

• G: Você lembra de ouvir comentários na escola sobre o seu cabelo?  

• C: Olha, eu sempre recebi comentários muito positivos sobre o meu cabelo. Tanto de 

professoras, quanto de colegas. Eu nunca recebi comentários negativos. Nunca. Eu 

sempre recebi comentários muito positivos com relação a ele. Então assim, o olho e o 

cabelo são coisas que eu mais gosto em mim. Mas eu também cuido pra caramba, viu?  

• G: O que você faz para cuidar? 

• C: Nossa, eu vivo passando… Se eu noto meu cabelo um pouco ressecado eu já 

começo a fazer multirão de cremes. Eu gosto muito de fazer fórmula natural pro 

cabelo. Adoro. Primeiro que eu já gosto, por si só, de montar essas coisas. E eu vejo 

muito resultado. Então, se eu tô notando meu cabelo um pouco menos saudável, eu já 

vou lá e trato. Uso bastante máscaras caseiras à base de abacate, canela e também uso 

cremes.  

• G: Mas então você contou que os comentários que você ouvia na escola eram sempre 

muito positivos. Você lembra de alguns deles? 

• C:Ah, falavam sempre “sereia”, é… “Rapunzel”. Falavam… Ah, essa associação com 

uma menina australiana, californiana, que quando eu era adolescente era algo que eu 

sempre queria porque queria escutar, e aí eu escutava. Mas eram mais esses mesmo.  

• G: Você me falou também que, quando era criança, seu cabelo era loiro e, à medida 

que você foi crescendo, ele foi ficando mais castanho e aí você procura as luzes. Você 

lembra quanto tempo você ficou com o cabelo castanho? 

• C: Acho que foi de 6,7 anos até os meus 15. Foi um bom período. 

• G:E você lembra da primeira vez que você clareou o cabelo?O que mudou naquele 

momento? 

• C: Ah...lembro! Eu sempre fiz o meu cabelo com o mesmo profissional. Minha mãe 

sempre quis que eu fizesse com aquele específico, pra nunca dar problema. Sabendo 



143 
 
 

que era uma tintura saudável, enfim… E ele é muito talentoso e, desde sempre, eu 

amei o resultado. Então, eu lembro que desde a primeira vez que eu fiz, sempre eu 

escutei coisas muito positivas e eu olhava e amava. Lembro que da primeira vez que 

eu fiz eu fiquei pensando comigo mesma “nossa, eu nasci pra ser assim, não sei 

porque eu já não vim assim!”  

• G: Como era/é a reação dos outros diante do seu cabelo? Sua família, na escola, 

amigos… 

• C: Eu lembro que tanto eu recebia olhares positivos do tipo “Nossa, ficou lindo, 

combinou muito, ficou ótimo” quanto pessoas falando “Nossa, ela pintou o cabelo!” 

Sabe? Aquela reação típica de tipo, julgando a escolha do outro. Eu lembro que eu recebi 

uns olhares desse tipo. Até de amigas mais próximas. Eu lembro que tiveram pessoas 

que não viram com bons olhos. Não no sentido da mentalidade que a gente tem hoje de 

“Nossa, era tão bonito natural, porque foi fazer isso?”. Não nesse sentido. Era mais algo 

do tipo “Nossa, tão nova, já pintou o cabelo”. Não era uma coisa que a gente via com 

frequência, quando a gente tinha 15 anos, né? Mas eu lembro que foi uma coisa que eu 

notei. Eu lembro até que no Bandeirantes, entrou uma menina muito loira na turma e eu 

lembra que só se falava dela, tanto num aspecto positivo, porque era lindo demais o 

cabelo dela, era super bem feito, uma cor muito bonita, quanto num sentido de “Meu 

deus, olha quanta tintura no cabelo dessa menina!”. Uma coisa tão ruim isso, né? A 

gente julgar, pensar. A escolha é do outro, sabe? Infelizmente a gente sempre recebe 

muito julgamento, especialmente nas nossas escolhas estéticas. Sempre vai ter as 

pessoas que vão comparar de uma forma positiva, até de uma forma negativa, mas sem 

maldade, até de pessoas que já vão estar crucificando a mulher por motivos que nem diz 

respeito à ela, né? Diz mais respeito à própria pessoa, porque às vezes é insatisfeita com 

o próprio cabelo, ou talvez porque não gosta da pessoa pessoalmente, enfim, tudo o que 

ela fala ou faz, a pessoa sente bode. Não sei, mas é um julgamento muito incoerente.  

• G: Em algum momento você já se sentiu julgada pelo aspecto que seu cabelo tem? 

• C: Ah, já… Assim, bastante. Uma coisa que me associam muito é, infelizmente, ao 

padrão de menina burra, menina superficial, menina fútil, porque sempre tá refazendo o 

loiro, menina loira-odonto, eu já escutei muito esse termo. Então, já fui bastante julgada 

sim. Então essa pré-concepção é uma coisa que as meninas loiras sofrem muito e é muito 

desagradável, porque essas coisas não dizem respeito a gente. Eu e, acredito que outras 

meninas loiras,e escutamos bastante essa associação com um padrão meio sexualizado 

pela sociedade. Por ser sexualizada, você não pode ser inteligente, você não pode ser 

estudiosa, você não pode ser mil outras coisas que você quiser ser, sabe?  

• G: Achei interessante o que você trouxe sobre, na adolescência, ficar mais preocupada 

em retocar o cabelo. Você acha que aquele cabelo representava a adolescente que você 

foi? Como? 

• C: Ah, eu acho que representava uma Camila que era muito ligada mesmo em opinião, 

eu era muito ligada no que as pessoas achavam de mim ou no que elas me vinculavam. 

Então eu queria ser vinculada à menina californiana, praiana e eu fazia de tudo pra ser 

ela. Então, desde roupas, até bronzeado em dia, cabelo muito loiro. Era exaustivo ser 

essa pessoa. E eu não sou essa pessoa. Com o passar do tempo eu fui evoluindo e fui 

falando “Nossa, que esforço pra ser alguém! Por que eu não sou só a Camila?” Não que 

a Camila não possa gostar de ser loira. Eu amo ser loira, amo ter meu bronzeado em dia, 

amo roupa praiana, amo tudo isso. Mas não diz sobre mim. Eu posso ir com uma burca 

até a cidade que isso não necessariamente vai representar o que eu quero que as pessoas 

vejam (isso a menos que eu fosse muçulmana, tá?). Eu acho que é isso que a gente tem 

que se desprender quando a gente pensa em estética. A gente tem que pensar mais na 

estética como algo que faz bem para nós, não algo que faz bem para os olhos das outras 
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pessoas, para o julgamento das pessoas, a opinião das pessoas. Porque crítica você vai 

receber o tempo inteiro de todo mundo, independente do que você faça, independente 

de qualquer coisa. Acho que o mais importante é a gente se gostar mesmo. Se olhar no 

espelho e estar satisfeita.  

• G: O que você acha que o seu cabelo representava pra você naquela época? O que ele 

era para você? 

• C:Ah, ele representava quem eu queria ser. Ele representava a menina californiana 

acima de tudo. Representava… Eu tinha pouca base pra perceber que eu não precisava 

daquilo, mas ali, me transpondo agora como a Camila adolescente de 15 anos, 

representava total a menina australiana que tinha o cabelo clarinho de sol, de mechas e 

luzes. E cara, era só aquilo. Dentro de mim não representava… nada. Era meio que para 

as outras pessoas mesmo.  

• G: Como era e como é, ainda hoje, pra você lidar com o cabelo loiro? 

• C: Assim, eu amo o loiro da mesma forma, só que ele mudou de significado na minha 

vida. Tanto que nem se compara o tom de loiro que eu tenho hoje com o tom de loiro 

que eu tinha quando eu era adolescente, com ele mais claro. Acho que hoje não significa 

a Camila tentando ser ninguém, acho que é a Camila sendo a Camila. Eu me reconheço 

assim, então eu vou continuar fazendo minhas mechas até quando bater na minha telha 

“Nossa, quero me ver ruiva. Quero agora me ver morena”. Mas eu acho que mudou o 

sentido do loiro, pra mim, de lá pra cá. É isso que você perguntou? 

• G: Fica tranquila. Tudo o que você trouxer é bem-vindo. Todas as perguntas são 

perguntas para disparar uma conversa mesmo, não têm muito certo ou errado.  

• C: Mas então é isso, hoje em dia eu tenho cabelo loiro porque eu gosto. Eu gosto do 

meu loiro, eu gosto de cuidar do loiro, porque o loiro exige bastante cuidado. Mas eu 

gosto. Eu gosto muito de ter esse cuidado com o meu cabelo. Então, pra mim, acaba 

sendo uma coisa mais fácil.  

• G: Você foi comentando que houve uma mudança de sentido do que ele representava 

antes e o que ele representa hoje. O que ele representa hoje? O que ele é, hoje, para 

você? 

• C:Representa a Camila sendo ninguém mais, ninguém menos, que a Camila. Não é mais 

a menina californiana, a menina australiana, a menina praiana, é a Camila que eu olho 

no espelho e falo “É, sou eu.” Eu peguei facilidade para tratar do cabelo loiro, peguei 

facilidade pra me gostar com o cabelo loiro. Pra mim é cômodo ter um cabelo loiro hoje 

em dia. Por mais que não pareça, por mais que pareça trabalhoso, pra mim não dá. Por 

causa do meu perfil, por eu gostar de me cuidar, por eu ser loira há muito tempo, me 

identifico assim. Então pra mim é completamente natural.  

• G:Você sente que acaba sendo um lugar, em você, que você pode se sentir segura? 

• C:Com certeza. Sim. Sinto que é uma boa parte do que me representa esteticamente. Eu 

acho que eu demoraria muito pra me enxergar enquanto Camila se eu tivesse com um 

cabelo totalmente preto, por exemplo, ou ruiva. Não que eu não gostaria. Mas o ponto 

é: até eu me aceitar, pegar o hábito de ter esse cabelo, olhar no espelho e me reconhecer 

nesse cabelo, ia custar. Então, sim, é algo totalmente cômodo pra mim. E acaba ajudando 

na minha autoestima. Ajuda porque é algo que eu tô há muito tempo, é algo que eu 

sempre escutei que era muito bonito, e eu sempre gostei muito também. E eu sempre 

me reconheci assim.  

• G:Você acha que o seu cabelo, hoje, representa a mulher que você é? Como? 

• C: Cara… é engraçado isso. Eu acho que meu cabelo conversa mais comigo do que eu 

com ele. Principalmente com relação a esses estereótipos de loira burra, menina fútil, 

superficial, vazia. A cada fase da minha vida em que eu vou provando pra mim mesma 

que eu não sou nada disso,e eu ainda continuo sendo  loira, extremamente loira, com 
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um cabelo que sempre esteve no estereótipo da menina sexualizada, eu vou provando 

pra mim mesma que não, sabe? Não. Vou provando pra mim mesma o quanto isso é 

bobagem, o quanto isso é idiota, o quanto eu posso ser quem eu quiser, eu posso ter o 

cabelo que eu quiser, usar a roupa que eu quiser, a maquiagem que eu quiser, nada disso 

vai interferir no quanto eu posso contribuir para a sociedade, para a minha profissão, 

para o meu perfil interno mesmo. Tudo isso é besteira. E é dia após dia, me provando 

como menina loira que não é nada disso que falam de burra, superficial e tudo isso. A 

gente escuta tanto das pessoas, e de pessoas importantes, que uma hora a gente acaba 

acreditando, não têm como. Eu já escutei isso em entrevista de emprego.  

• G:Sério? 

• C: Sério. Escutei que eu não passava credibilidade, que minha aparência não passava 

credibilidade. A pessoa me falou isso no meu feedback de RH. A minha área já têm isso 

de cobrar muito com relação à aparência, sabe? E é muito ruim isso, é você não poder 

ser quem você é. E é uma provação diária, de ver o quanto eu avanço e o quanto eu 

tenho pra contribuir sendo quem eu sou, sabe? Então, é aquilo. Gente importante falando 

que a gente não passa credibilidade porque a gente é loira, que a gente é burra porque a 

gente é loira, que a gente tem cara de vulgar porque a gente é loira, e uma hora a gente 

começa a acreditar. Então é um processo para você perceber que você não é nada disso. 

Às vezes você até paralisa. Eu lembro que vários feedbacks que eu tive, inclusive esse 

que eu citei, me paralisaram por um tempo. Esse me fez questionar se eu sou essa pessoa 

aí que estão me falando, sabe? É complicado.  

• G:Você chegou a trabalhar nesse lugar? 

• C: Não, esse foi o feedback que eu recebi explicando por que eu não fui contratada. Era 

algo do tipo “Camila, a gente te adorou, você fala super bem, é ótima, mas a equipe 

achou que outros candidatos passavam mais credibilidade do que você, querendo ou não 

sua aparência não passa muita credibilidade, somos um escritório muito tradicional.”. 

(Pausa). Terrível, né? Essa sexualização da mulher loira é terrível. Sem falar que essa 

experiência foi uma experiência fática que eu tive, expressa, mas e quantos olhares eu 

já recebi que transmitiam essa mesma mensagem. Tanto em experiência profissional, 

tanto em outras situações acadêmicas, como iniciação científica e sala de aula. Sala de 

aula é um bom exemplo disso. Professor te descredibilizando, aquele pré-julgamento de 

que você não é tão capacitada, inteligente, de ser uma excelente aluna. Isso vem de todos 

os lados. Tenho amigas loiras que passaram por situações parecidas com a sogra. Mãe 

de namorado achando que elas são vulgares. Querendo ou não o cabelo loiro contribui 

para essa imagem. É horrível isso. Espero muito que um dia se desconstrua isso em cima 

do cabelo. Acho péssimo isso ser mais um problema pra mulher, né? A gente já tem que 

enfrentar tantos problemas, por ser mulher, de todos os lados, e mais isso… Com relação 

ao cabelo loiro, eu acho que é o preço, e é um preço muito injusto, que custa a beleza 

dele. Socialmente é considerado bonito e por ser considerado bonito é também 

considerado outras tantas coisas mais. E coisas muito negativas e pesadas. E é um preço 

que eu não queria ter que pagar e eu acho que a maioria das mulheres também não 

queria. Só querem ser loiras porque se gostam loiras, se veem no espelho e se 

reconhecem loiras e não querem ser associadas a nada. Não querem ser associadas à 

sexualização, não querem ser associadas a estereótipo nenhum.   

• C: Eu lembrei agora de uma época que eu passei por algo muito forte. Eu não era 

adolescente ainda, tinha uns 9 anos. Eu já era muito desenvolvida, menstruei muito 

cedo, eu era mais desenvolvida. E loira ainda, naquela época eu tinha o cabelo ainda 

bastante claro. Tudo estava crescendo em mim e nas outras meninas não. Era o meu 

trauma, ter peito, ter bunda, ter cabelo já muito comprido. O que eu sofria. Eu ficava 

tipo “Meu deus, eu sou uma puta”. Eu lembro que eu chorava, eu pedia à deus pra eu 
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ficar meio invisível mesmo porque eu não queria atrair olhares. Eu não queria… Desde 

muito nova eu senti, na pele, essa sexualização e eu lembro que foi uma coisa bem 

delicada. Eu lutava muito contra isso. Pegava muito para mim. E eu não contava para 

as pessoas. Parecia algo idiota, né? “Como assim você quer ficar feia?” Sim, eu queria. 

Eu queria ficar invisível, eu preferia escutar xingamento, julgamento negativo, do que 

olhares masculinos sexualizadores, era uma coisa muito louca.   

•  C: Quando eu morei na Holanda, eu senti menos essa carga. Eu sentia que as pessoas 

olhavam menos pra mim, porque lá ter cabelo loiro e olho claro é comum. Ali eu era 

mais uma e tava ótimo, tava perfeito. Aqui no Brasil, não. Aqui por eu me destacar em 

relação… pelo loiro se destacar em relação ao resto da população… Aqui é uma 

sexualização maior, tanto em ambiente profissional que é o que eu mais sinto, quanto 

em ambiente de sala de aula, dentro de escola. 

• G: Só pra gente finalizar, existe algum corte/procedimento que você ainda pretende 

fazer no futuro? Por quê? 

• C: Tem, menina. A minha maior vontade, da vida, é eu cortar o cabelo bem curtinho, 

bem curtinho mesmo, tipo joãozinho. Eu encaro o cabelo joãozinho como uma 

resistência mesmo. E por toda essa história de sexualização através do meu cabelo 

comprido e loiro, eu queria ter esse ato de resistência em relação à minha pessoa, sabe? 

Mas é uma ideia que eu tenho que amadurecer em mim ainda. É uma vontade que eu 

tenho há anos, mas na prática ainda é algo que vai demorar para acontecer. Sobre outros 

procedimentos, não. Mas é aquilo, a gente sofre muita influência. Às vezes é só bater o 

olho em uma coisa do feed no Instagram que você fala “Nossa, quero. Preciso” Então é 

tudo muito volátil, né? 
 

9.3 TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Esclarecimentos acerca da pesquisa 

 

O cabelo enquanto significante de destaque na construção subjetiva e identitária de 

feminilidades no Brasil 

Olá! Me chamo Gabriela Draibe Mortoza, sou aluna de Psicologia da PUC-SP e estou 

realizando uma pesquisa que tem como objetivo investigar importantes aspectos do ser mulher 

no contexto brasileiro através do signo do cabelo. Minha pesquisa é qualitativa e envolve a 

realização de entrevistas que ocorrerão presencialmente e/ou virtualmente, a depender das 

possibilidades que garantam a segurança das participantes, considerando o contexto pandêmico 

que estamos vivenciando. As entrevistadas serão todas mulheres, entre 20 e 30 anos e 

pertencentes a diferentes grupos raciais. Caso ocorra presencialmente, a entrevista será 

realizada em ambiente reservado, de sua escolha, procurando garantir seu conforto, privacidade 

e sigilo das informações a mim concedidas. Ela terá duração média de uma hora e meia e, caso 

você autorize, será gravada. A sua assinatura deste termo de consentimento validará sua 

concordância com relação à gravação. Acrescento que a presente pesquisa não envolve 

nenhuma ajuda de custo às participantes.  
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Minha pesquisa está sendo realizada sob orientação da Prof. Dr. Flavia Arantes Hime, 

docente do Departamento de Psicologia do Desenvolvimento Humano/Curso de Psicologia da 

Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP). Informo também que a sua participação na presente pesquisa é voluntária e que eu 

e a Prof. Flavia garantimos o total sigilo das informações concedidas na entrevista, assim como 

seu anonimato. É importante destacar que você pode retirar o seu consentimento de participação 

na pesquisa a qualquer momento, inclusive após a realização das entrevistas, sem ter que prestar 

justificativas de qualquer natureza e sem que isso lhe cause algum prejuízo. Outros 

esclarecimentos também poderão ser solicitados com a Prof. Flavia sempre que você julgar 

necessário. As informações de contato dela estão indicadas ao final deste documento. 

Os resultados deste estudo poderão ser publicados, mas seu nome não aparecerá e será 

mantido o mais rigoroso sigilo das informações que possam identificá-la e/ou outras pessoas a 

quem você se referir. Quando a pesquisa estiver pronta, eu e a Prof. Flavia nos comprometemos 

em entrar em contato com você para conversarmos sobre os resultados, se isto for do seu 

interesse.  

Explicito que os prováveis riscos implicados na presente pesquisa estão relacionados à 

rememoração de acontecimentos, fatos e afetos abordados na entrevista, algo que poderá 

acarrentar alguma ansiedade e angústia perante o contato com tais memórias. Por conta disso, 

eu me preparei e tomei todos os cuidados necessários visando proporcionar uma experiência 

respeitosa e acolhedora diante da entrevista e da pesquisa como um todo. Ainda assim, eu e a 

Prof. Flavia nos colocamos à disposição para providenciar uma atenção psicológica, caso tal se 

faça necessária. Se houver necessidade de explicações relativas à outras dúvidas que surgirem 

com a entrevista, fique à vontade para entrar em contato com a Prof. Flavia ou com o Comitê 

de Ética da PUC-SP nos endereços e telefones apresentados no final deste documento.  

Considero importante explicitar que minha pesquisa foi submetida à apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP, cuja função é analisar e rever os aspectos éticos das 

pesquisas feitas com a participação de seres humanos, com a finalidade de salvaguardar os 

direitos das participantes destas pesquisas.  

Este documento será firmado em 2 (duas) vias, sendo que uma delas ficará de posse da 

participante voluntária da pesquisa e a outra sob a guarda da pesquisadora responsável, Prof. 

Flavia Arantes Hime.  

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:  

Prof. Dr. Flavia Arantes Hime  
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Endereço: Rua Monte Alegre, 984, sala T52A, Perdizes, São Paulo-SP, CEP: 05014-

901  

tel. (11) 3670-8320/ celular (11) 97152-7006.  

 

COMITÊ DE ÉTICA DA PUC-SP:  

Endereço: Rua Ministro Godói, 969, sala 63C, Perdizes, São Paulo-SP, CEP: 05015-

001 

Tel. (11) 3670-8466 / Fax: (11) 3670-8466 

Horário de atendimento: 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00h.  

 

CONCORDÂNCIA COM O TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO  

Li as informações acima sobre a pesquisa O cabelo como signo de destaque na 

construção subjetiva e identitária de mulheres brasileiras, que está sendo conduzida pela 

equipe composta por Gabriela Draibe Mortoza e Flavia Arantes Hime, e me considero 

satisfatoriamente informada sobre o conteúdo e seus objetivos. Em decorrência, declaro que 

aceito participar da mesma por meio da entrevista solicitada.  

 

São Paulo, _____ de ____________ de ____.  

 

 

_____________________________                                       

Assinatura da participante 

 

 

_____________________________             

Prof. Dr. Flavia Arantes Hime  

Responsável pela pesquisa 

 


