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Para aquelas de nós que vivem na beirada 
encarando os gumes constantes da decisão 

crucial e solitária 
para aquelas de nós que não podem se dar ao luxo 

dos sonhos passageiros da escolha 
que amam na soleira vindo e indo 

nas horas entre as alvoradas 
olhando no íntimo e pra fora 

simultaneamente antes e depois 
buscando um agora que possa procriar 

futuros 
como pão na boca de nossas crianças 

pra que os sonhos delas não reflitam 
a morte dos nossos; 

 
Para aquelas de nós 

que foram marcadas pelo medo 
como uma linha tênue no meio de nossas testas 

aprendendo a ter medo com o leite de nossas mães 
pois por essa arma 

essa ilusão de alguma segurança vindoura 
os marchantes esperavam nos calar 

Pra todas nós 
este instante e esta glória 

Não esperavam que sobrevivêssemos 
 

E quando o sol nasce nós temos medo 
ele pode não durar 

quando o sol se põe nós temos medo 
ele pode não nascer pela manhã 

quando estamos de barriga cheia nós temos medo 
de indigestão 

quando nossos estômagos estão vazios nós temos medo 
nós podemos nunca mais comer novamente 

quando somos amadas nós temos medo 
o amor vai acabar 

quando estamos sozinhas nós temos medo 
o amor nunca vai voltar 

e quando falamos nós temos medo 
nossas palavras não serão ouvidas 

nem bem-vindas 
mas quando estamos em silêncio 

nós ainda temos medo 
 

Então é melhor falar 
tendo em mente que 

não esperavam que sobrevivêssemos 
 

Uma ladainha pela sobrevivência - Audre Lorde (tradução de Bruna Regina) 



RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a trajetória de mulheres negras 

universitárias e sua relação com estética e política. No primeiro momento, é 

realizada uma breve contextualização histórica do Movimento Negro brasileiro 

relacionando-o a “Geração Tombamento”, movimento negro estético-político 

contemporâneo de reafirmação da estética negra. Em segundo lugar, a partir de 

relatos de vida é identificado como processos de socialização e escolarização 

influenciam na construção do self de mulheres negras, levando-as a internalização 

da inferioridade diante de pessoas brancas. No terceiro momento, proponho a 

discussão sobre como a entrada na universidade e o contato com o Movimento 

Negro possibilitam reflexões e a elaboração de estratégias para a ressignificação do 

“ser negra” para estas mulheres.  

Palavras-chaves: Mulher negra, Movimento Negro, self, estética, política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work has as objective analyzes the trajectory of university black women and its 

relation with esthetic and political. In the first moment I made a brief historical context 

of the Brazilian Black Movement, relating it to the “Geração Tombamento”, 

contemporary aesthetic-political black movement of reaffirmation of the black 

esthetics. Secondly, from life reports it is identified as processes of socialization and 

schooling influence in the construction of the self of black women, leading them to 

internalize inferiority before white people. In the third moment, I propose the 

discussion about how the entrance of black women in the university and the contact 

with the Black Movement makes possible reflections and elaboration of strategies for 

the resignification of “being a black woman” for these women. 

Palavras-chaves: Black woman, Black Movement, self, aesthetic, political. 
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Introdução 

 Em 2015, cortei quase todo o meu cabelo alisado por produtos químicos, 

iniciando uma brusca transição capilar. Apesar de não planejado, este ato despertou 

o aprofundamento de reflexões acerca das experiências estéticas “permitidas” para 

nós, mulheres negras. Refi ro-me ao que pode ser “permito” para aludir à influência 

que referenciais estéticos podem causar nas trajetórias de mulheres negras. Criada 

em uma família composta em maioria por mulheres negras que dão preferência a 

cabelos lisos, consigo lembrar facilmente do meu desejo por um cabelo liso, reto e 

sem volume. Brincava utilizando toalhas na cabeça durante a infância, manifestando 

um desejo de cabelos lisos que, mesmo com intenso uso de química (todas as 

possíveis), não foi realizado. Estas reflexões me levaram ao tema desta pesquisa, 

ao questionar como experiências estéticas interferem nas histórias de vida de 

mulheres negras.  

 Nesta monografia, a partir de conversas e relatos de vida (HANNERZ, 1989 e 

THOMAS e ZNANIECKI, 2004 [1918-1920]) analiso trajetórias de onze mulheres 

negras com o objetivo de compreender a relação entre estética (negra) e política. 

Para realizar tal análise escolho, heurística e inicialmente, descrever minha trajetória 

a partir de minha inserção na Universidade Federal Fluminense (UFF) no final de 

2015. Descrevo em particular meu engajamento no Coletivo Negro Mercedes 

Baptista (CNMB), fundado no início de 2015 e organizado em ambiente universitário. 

O coletivo possui como objetivo a afirmação da identidade negra, participação na 

luta antirracista e combate a qualquer forma de autoritarismo e opressão da cultura 

negra1.  

Conheci o CNMB algumas semanas antes de ingressar na Universidade, em 

setembro de 2015, ao pesquisar informações sobre a UFF em grupos do Facebook. 

Após ter realizado a transição capilar, iniciado discussões referentes ao Movimento 

Negro e feminismo negro, além de descoberto a existência de um coletivo negro 

universitário, cheguei à cidade procurando imediatamente conhecer os meios de 

integrá-lo.  Ao chegar à UFF, fui recepcionada por uma das integrantes do CNMB, o 

que tornou minha aproximação mais simples do que esperava. Meu engajamento no 

CNMB se aprofundou durante dois anos. Durante este período, pudemos discutir o 

                                                
1
 Trecho adaptado da carta de apresentação do CNMB, divulgada no Facebook. 
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que, para cada um de nós, significava ser negro, ou ainda, os sentidos de ser negro 

em um ambiente universitário construído por e para pessoas brancas que vem tendo 

sua realidade modificada ao longo dos últimos anos. Além disso, denunciamos atos 

racistas, organizamos e apresentamos trabalhos em eventos, realizamos 

campanhas financeiras que viabilizaram nossa participação em eventos como o 1º 

Encontro Nacional de Estudantes e Coletivos Universitário Negros (EECUN)2 no ano 

de 2016. 

O meu engajamento no CNMB é essencial para a compreensão da minha 

trajetória que se entrelaça com o objeto da presente pesquisa. Construir 

coletivamente esse espaço possibilitou romper o silêncio que marcou minha vida e 

aquelas dos outras integrantes. Mesmo que, no início, timidamente e posteriormente 

de modo mais fervoroso, os embates e disputas para conseguir ocupar um espaço e 

reivindicar um reconhecimento enquanto organização construída por e para alunos 

negros, pode-se observar um aumento da visibilidade de vozes negras no ambiente 

acadêmico. Como Audre Lorde (1977) ressaltou, esse rompimento é essencial 

porque nos ajuda a compreender que o que nos imobiliza não são nossas 

diferenças, e sim, o silêncio. Dessa forma, “a visibilidade que nos torna mais 

vulneráveis é a que também é fonte de nossa grande força”3. Todo o processo de 

transformação do silêncio, de encontro e desencontro a partir das experiências de 

cada um dos integrantes desse coletivo, mostrou que a verbalização não só era 

possível, como necessária.  

No início de 2017, por notar uma dificuldade em compatibilizar 

simultaneamente minha participação no coletivo com o ritmo e exigências do curso 

de ciências sociais, decidi me afastar do coletivo. Este processo foi gradual. Porém, 

apesar ter previsto retornar, meu afastamento culminou na saída da organização. 

Um pouco antes desse processo, inseri-me no grupo de pesquisa “Cidades, Espaços 

Públicos e Periferias” (CEP28), no qual permaneço até hoje. Atualmente o grupo é 

                                                
2
 Descrição presente na página do encontro: “Diante da atual situação de negligência do governo em 

relação às nossas necessidades, nós estudantes negras e negros de universidade públicas e 
particulares brasileiras, de maneira independente, identificamos a urgente necessidade de convocar a 
juventude negra e universitária para um grande debate de avaliação das políticas públicas 
direcionadas ao acesso ao ensino superior”. 
3
 Palestra proferida no painel “Lesbianismo e Literatura” da Modern Language Association, em 

Chicago, Illinois, dezembro de 1977. Disponível em: 
https://transformativa.wordpress.com/2017/01/31/a-transformacao-do-silencio-em-linguagem-e-acao-
audre-lorde/. 
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composto, majoritariamente, por mulheres e passou por um processo de 

enegrecimento, iniciado um pouco antes da minha entrada e que teve reflexos nas 

linhas de pesquisa, bem como estimulou novos questionamentos no tocante a ser e 

reconhecer-se negro, ou ainda, às desqualificações sentidas por essas alunas em 

outros espaços da universidade. Dessa forma, uma reflexão individual e coletiva 

sobre estas emoções impulsionou o aprofundamento dos estudos raciais. 

Destaquei alguns componentes da minha trajetória nesta introdução, de um 

lado, por considera-los importantes para minha construção enquanto mulher negra e 

universitária. Por outro lado, estes momentos e a reflexão sobre os mesmos ainda 

influenciaram meu desejo e escolha por analisar a trajetória de mulheres negras a 

partir da busca de traçar algumas relações entre uma estética negra e a política. 

Minha circulação nos diversos espaços supracitados, a prática do exercício de uma 

escuta atenta aos significados que essas mulheres conferem às suas existências me 

levou a questionar como a presença ou ausência de transformações estético 

corporais, e também, desqualificações estéticas auxiliam na compreensão de quem 

são e como se apresentam essas mulheres atualmente.  

 No primeiro capítulo desta monografia apresento minha trajetória 

relacionando-a a minha experiência estética enquanto mulher negra. Em um 

segundo momento, faço uma breve apresentação do Movimento Negro brasileiro a 

partir do pós-abolição. No segundo capítulo apresento as trajetórias de vida de 

mulheres negras universitárias e analiso como desqualificações estéticas em seus 

processos de socialização influenciam a construção de seus selves. No último 

capítulo discuto suas trajetórias de vida após a entrada na universidade e como o 

contato com o Movimento Negro auxilia na redefinição de seus padrões estéticos.   
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CAPÍTULO 1 – Experiências estéticas e o Movimento Negro brasileiro.  

Em uma primeira sessão, apresento-me para o leitor, pois esta 

contextualização me parece primordial para a compreensão da escolha desta 

temática, das discussões e dos recortes analíticos deste trabalho. Em seguida, faço 

uma breve apresentação do Movimento Negro brasileiro, de suas ramificações e 

reivindicações no pós-abolição. Em particular, relaciono esse movimento com a 

“Geração Tombamento”, movimento artístico, estético-político e cultural que possui 

como proposta a reafirmação de uma estética negra como meio de aumentar a 

autoestima de jovens negros.  

1.1. Minha experiência de feminilidade negra 

Sou uma mulher negra, membro de uma família pobre interiorana. Fui a 

primeira da família a estudar em uma universidade pública. Cresci em uma família 

de pessoas negras e, por influência da minha mãe e de seu desejo de ver sua filha 

com cabelo menos volumoso, fui criada até os dezessete anos em um ciclo de 

cuidados estéticos que envolviam: o uso de tranças; relaxamentos com produtos 

voltados para o público infantil e/ou adolescente, como o Toin Floft4; henê - também 

utilizado por  minha mãe; posteriormente, ainda aplicava guanidina ou realizava 

progressivas, dentre outros tratamentos que prometiam manter os cabelos 

“comportados” (no caso de relaxamentos) ou lisos (henê, guanidina, progressivas, 

etc.). Em 2013, frequentei uma única vez o salão especializado em cabelos crespos 

e cacheados, o Instituto Beleza Natural5, e por último, a realização da transição 

capilar não planejada, como descrito anteriormente.  

Figura 1 - Embalagem antiga do Toin Floft. 

                                                
4
 Toin Floft é um produto de relaxamento capilar vendido pela Embelleze. Vale ressaltar que nas 

primeiras embalagens do produto podemos visualizar duas frases importantes a serem descritas: 
“Relaxamento e permanente juvenil para cabelos rebeldes ou difíceis" e “reduz o volume, suaviza e 
define os cachinhos”. Toin Floft é comercializado até hoje, porém, com atualizações nas frases da 
embalagem, substituídas por: "Sua onda. Sua magia", "creme para relaxamento e encacheamento", 
"volume reduzido, cachos macios e definidos". 
5
 Fundado em 1993, no Rio de Janeiro, o Instituto Beleza Natural é considerado a maior rede de 

especializada em cabelos crespos e cacheados do Brasil. Em 1995 iniciou seu processo de expansão 
e atualmente está presente em cinco estados do país: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo, contando também com um Instituto em Nova Iorque, inaugurado em 2017.  
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Fonte: Ester Laurindo, Blogspot (2015). 

Figura 2 - Embalagem atualizada do Toin Floft. 

 

Fonte: Embelleze (2019). 

Figura 3 - Apresentação ao entrar no site do Instituto Beleza Natural 
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Fonte: Instituto Beleza Natural (2019). 

 A frequência com a qual fiz uso das químicas capilares foi um dos principais 

motivos pelo qual a transição capilar adquiriu um caráter desejado para mim. Apesar 

de ter testado a maior parte de químicas disponíveis naquele período, o resultado 

mais esperado (por minha mãe) não foi alcançado: a perda do volume. Em busca de 

atingir este objetivo, ainda lembro dos longos incômodos e forçosos períodos de 

aplicação de produtos no salão ou em casa. Havia nestes instantes muitas 

expectativas que sempre eram frustradas, uma vez que o volume sempre se 

mantinha. Além disso, havia também o caráter doloroso do processo, já que a 

maioria destas químicas se comportavam de forma agressiva. Durante e após a 

aplicação, geravam desconfortos, alergias e feridas. Vale destacar que, apesar do 

caráter doloroso, o desejo de ter um cabelo liso não era exclusivo da minha mãe. Ao 

longo dos anos, tornou-se também um desejo próprio. Só compreendi a dor que 

sentia como elemento negativo e sacrifício desnecessário após alguns anos, no 

entanto, tal descoberta não foi feita por minha mãe e tias que apesar de realizarem o 

uso de químicas há mais de vinte anos e sentirem os efeitos a longo prazo, como a 

intensificação de alergias, irritações e feridas e também o aumento da queda de 
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cabelo, continuam a fazer uso de produtos químicos por considerá-los essenciais na 

construção da beleza enquanto mulheres negras.  

Por todos estes motivos, o fim do uso de tais químicas trouxe a sensação de 

liberdade e me levou a explorar novos procedimentos, novas formas de cuidado para 

com o cabelo natural, no meu caso, o cacheado. O período de transição me 

apresentou uma categoria relacionada aos cabelos crespos e cacheados: o Big 

Chop (BC). O BC pode ser descrito como o processo de retirada de toda a química 

do cabelo. Este processo pode ser iniciado após um período de crescimento da raiz 

natural ou a partir de cortes curtos ou até a raspagem da cabeça. A realização desse 

processo se acompanha frequentemente de apreensões quanto à aceitação social 

de uma “nova” estética. Com efeito, muitas mulheres podem temer quais serão as 

reações ao corte em geral muito curto, a estigmatização e, em alguns casos, o 

questionamento de sua feminilidade.  

1.2. O Movimento Negro no Brasil.  

A promulgação da Lei Áurea de 1888 representou mudanças nos modos de 

organização da luta de negras e negros no Brasil. O uso do termo “Movimento 

Negro” se generalizou na década de 1970  para representar “coletivos de negros e 

negras que procuram valorizar a própria cultura, lutar contra o racismo e reivindicar 

melhores condições de vida” (OLIVEIRA, 2011, p. 244). Contudo, movimentações já 

ocorriam no contexto pós-abolição e podem ser também integradas no Movimento 

Negro. Estas últimas questionavam o papel do negro na sociedade brasileira.  

O historiador Petrônio Domingues (2007) define o Movimento Negro como:  

a luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na sociedade 
abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos e das 
discriminações raciais, que os marginalizam no mercado de trabalho, no 
sistema educacional, político, social e cultural. Para o movimento negro, a 
“raça”, e, por conseguinte, a identidade racial, é utilizada não só como 
elemento de mobilização, mas também de mediação das reivindicações 
políticas. Em outras palavras, para o movimento negro, a “raça” é o fator 
determinante de organização dos negros em torno de um projeto comum de 
ação (DOMINGUES, 2007, p. 102). 

Em vista de apresentar Movimento Negro, pode-se destacar brevemente 

algumas de suas organizações e respectivas atuações. A primeira delas é a 

imprensa negra, a partir da publicação de jornais elaborados por pessoas negras. O 

primeiro deles, A Pátria, foi publicado em 1899, em São Paulo. A maior parte das 
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publicações circulava em cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, 

Rio Grande do Sul, publicando críticas ao racismo, ou ainda, reflexões quanto à falta 

de autoestima e a educação para a população negra. 

Outro importante marco temporal pode ser situado em 1931 quando é 

fundada a Frente Negra Brasileira (FNB), em São Paulo. Essa frente foi responsável 

por mais de 20 mil associados, financiando escolas, grupos de música e teatro, 

oferecendo serviços médicos, cursos e publicando o jornal “A Voz da Raça”. A FNB 

tornou-se um partido político em 1936 com a proposta de firmar o negro em diversos 

níveis da sociedade (ciência, artes, literatura, etc.) e foi extinta em 1937. Segundo 

Domingues (2007), tanto a imprensa negra quanto a FNB representam a primeira 

fase do Movimento Negro no contexto pós-abolição.  

Domingues (ibid.) ainda situa a segunda fase no ano da fundação do Teatro 

Experimental do Negro (TEN), em 1944, dirigido por Abdias do Nascimento. “A 

proposta original era formar um grupo teatral constituído apenas por atores negros” 

(ibid, p. 109). Além disso, o TEN realizou também a publicação do jornal Quilombo, 

iniciada em 1948. Dentre os eventos citados pelo autor, destacam-se duas 

conferências nacionais sobre o negro, nos anos de 1945 e 1946, um congresso 

nacional (1950) e também a luta por políticas públicas voltadas para a população 

negra. O TEN defendia que “o direito à educação era um dever de Estado. 

Reivindicava-se também ensino gratuito para todas as crianças e subsídios para os 

negros estudarem” (OLIVEIRA, 2011, p. 248). A organização foi extinta em 1968, 

após o exílio de Abdias do Nascimento.  

A terceira fase do Movimento Negro é situada por Domingues (op. cit.) no 

período do regime militar e do processo de redemocratização. Essa fase está 

relacionada com uma necessidade de reorganização política. Algumas iniciativas 

foram realizadas, como a criação do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras 

(IPCN) em 1976. No entanto, é na fundação do Movimento Unificado Contra a 

Discriminação Racial (MUCDR), posteriormente rebatizado de Movimento Negro 

Unificado (MNU) em um ato público em Julho de 1978, que se apresenta um 

Movimento Negro organizado com uma postura de enfrentamento do regime 

ditatorial. O contexto internacional ainda contribuiu para o surgimento dessa 

organização:  
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No plano externo, o protesto negro contemporâneo se inspirou, de um lado, 
na luta a favor dos direitos civis dos negros estadunidenses, onde se 
projetaram lideranças como Martin Luther King, Malcolm X e organizações 
negras marxistas, como os Panteras Negras, e, de outro, nos movimentos 
de libertação dos países africanos, sobretudo de língua portuguesa, como 
Guiné Bissau, Moçambique e Angola (DOMINGUES, 2007, p. 112). 

O Movimento propunha a:  

desmistificação da democracia racial brasileira; organização política da 
população negra; transformação do Movimento Negro em movimento de 
massas; formação de um amplo leque de alianças na luta contra o racismo 
e a exploração do trabalhador; organização para enfrentar a violência 
policial; organização nos sindicatos e partidos políticos; luta pela introdução 
da História da África e do Negro no Brasil nos currículos escolares, bem 
como a busca pelo apoio internacional contra o racismo no país (ibidem, p. 
114). 

A partir deste momento, a educação passa a ocupar um posto importante 

para superar o racismo, promovendo mudanças e ressignificações de terminologias 

antes utilizadas de forma pejorativa (cor negra, negro) de modo a positivar as 

classificações do ser negro.  

A participação do Brasil (com representação diplomática e de movimentos 

sociais) na Conferência contra o Racismo, a Xenofobia, a Discriminação e a 

Intolerância, na cidade de Durban (África do Sul) em 2001 representa um momento 

significativo das lutas do Movimento Negro. Este encontro permitiu institucionalizar o 

debate sobre a política de ações afirmativas no Brasil como forma de combate ao 

racismo. Do mesmo modo, a criação da Secretaria de Políticas Públicas da 

Igualdade Racial6 (SEPPIR) é outra ação que reforça a institucionalização da luta 

contra o racismo. Dentre as conquistas decorrentes da participação na conferência e 

no posicionamento do Movimento Negro, pode-se destacar a promulgação da lei 

10.639/03, tornando obrigatória a inclusão da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira” nas redes de ensino do país. 

Domingues (op. cit.) associa a quarta fase com o surgimento do movimento 

hip-hop que: “expressa a rebeldia da juventude afro-descendente, tendendo a 

modificar o perfil dos ativistas do movimento negro; seus adeptos procuram resgatar 

a auto-estima do negro, com campanhas do tipo: Negro Sim!, Negro 100%” (2007, p. 

119). 

                                                
6
 Atualmente a SEPPIR integra o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 
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Outras organizações foram criadas por e para pessoas negras que se 

mobilizam para a melhoria de vida dessa população e lutam contra as 

discriminações raciais.  Um exemplo desses grupos são os coletivos universitários 

negros que buscam promover estudos relacionados à negritude dentro do ambiente 

acadêmico. Segundo Figueiredo (2017), estes coletivos criam espaços para a 

socialização de experiências e proporcionam a criação de saídas coletivas.  

1.3. Estéticas negras e o empoderamento.  

Apesar de não haver consenso quanto ao período de surgimento do 

movimento “Geração Tombamento”, é possível observar que, a partir do ano de 

2014, esse movimento colocou em voga a necessidade de repensar formas de 

interpretação da negritude. Conhecendo seu ápice nos anos 2015-2016, o 

movimento se auto organizou e iniciou suas reivindicações por uma maior 

valorização e respeito às estéticas negras em diferentes estados do país. Seus 

representantes enaltecem o uso do cabelo crespo e cacheado e a necessidade de 

cuidados próprios para este tipo capilar, questionando a padronização das estéticas 

corporais. Promoviam novas formas de entretenimento por meio da seleção de seus 

representantes, oriundos de movimentos sociais, do meio musical e de canais da 

internet (conhecidos como “influenciadores digitais”7). Alguns dos seus porta-vozes 

são: MC Carol, Karol Conká, Liniker, Magá Moura, Tássia Reis e MC Soffia. 

O movimento foi influenciado por manifestações culturais como o Afropunk8 (Estados 

Unidos da América), Sapeurs (República do Congo) e os Fashions Rebels (África do 

Sul). Ele procura eliminar estereótipos e possibilitar novas formas de apresentação, 

capazes de valorizar a beleza negra e dar aos jovens negros autonomia para se 

expressão esteticamente, como bem desejarem, visando auxiliar o fortalecimento da 

autoestima de jovens negros (SOUZA; LEITE; BATISTA, 2018). Esse movimento 

procura empoderar uma geração de jovens negros e: 

desenvolve-se com o intuito de promover o fortalecimento, o 
reconhecimento e empoderamento de indivíduos negros brasileiros, como 
uma forma de desconstruir preconceitos e enfrentar o racismo ao promover 

                                                
7
 “O termo se refere aquelas pessoas que se destacam nas redes [sociais] e que possuem a 

capacidade de mobilizar um grande número de seguidores, pautando opiniões e comportamentos e 
até mesmo criando conteúdos que sejam exclusivos. A exposição de seus estilos de vida, 
experiências, opiniões e gostos acabam tendo uma grande repercussão em determinados assuntos” 
(SILVA, C. R. M.; TESSAROLO, F. M., 2016, p. 5). 
8
 Festival de música e moda. 
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o reconhecimento da negritude, que por tanto tempo foi suprimida, 
desvalorizada e silenciada (ibid., p. 44). 

 Dessa forma, podemos destacar as características principais desse 

movimento: 1) a estética de cores, ao utilizar tons fortes e chamativos, questionando 

a crença de que determinadas cores não ficam bem na pele negra; 2) cabelos, 

utilizando novas cores, como o loiro, assumindo a naturalidade e utilizando outros 

penteados afro, neste caso, tranças embutidas, box braids9, twists10, dreads, etc.; 3) 

consumo consciente tal como o garimpo e a compra das roupas em brechós; e 4) 

empoderamento, a partir da conscientização da ancestralidade, maior autoconfiança 

e valorização da estética negra e das formas de expressá-la.  

 A Geração Tombamento influenciou a criação de novos referenciais estéticos, 

afirmando e popularizando uma estética negra pelos seus porta-vozes. Outro modo 

de ação deste movimento é a organização de festas voltadas para esse público 

(como a Batekoo e Don’t Touch in My Hair, respectivamente em Salvador e São 

Paulo) considerada como um dos desdobramentos da militância negra brasileira.  

 Ao ressignificar o conceito de raça, afastando-se de definições biologizantes e 

ao compreendê-la como uma construção social, por vezes classificatória e 

discriminatória, o Movimento Negro, em suas diversas formas e organizações, pauta 

a construção de uma identidade negra que se relaciona intimamente com a estética, 

esfera inseparável do plano político (GOMES, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Para a confecção das box braids o cabelo é dividido em quadrados. 

10
 Neste caso duas mechas do cabelo são enroladas. 
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CAPÍTULO 2 – Trançando histórias: corpo, cabelo e socialização de mulheres 

negras.  

Neste capítulo, partindo de relatos de vida de mulheres negras universitárias, 

busco compreender como essas trajetórias incidem na definição dos papeis 

femininos e raciais11, bem como do self de “ser uma mulher negra”. Em particular, 

focalizo minha análise na relação entre as experiências relatadas com os de 

negação, evitação ou afirmação de estéticas negras.  

Em suas pesquisas sobre corpo e cabelo, bem como sobre sua relação com a 

construção da beleza e identidade negra, Nilma Lino Gomes (2002) aponta para o 

fato de que as primeiras experiências estético-corporais de pessoas negras ocorrem 

na infância. Em particular, ela realça os rituais de manipulação do cabelo - como a 

confecção de tranças que é um dos primeiros -, são conduzidos pelas mulheres que 

compõem estas famílias. Para além desse ritual, na minha própria pesquisa,  

observei uma preocupação extrema com a apresentação dessas pessoas e, por 

vezes, um excesso de zelo quanto ao cheiro, o uso de roupas alinhadas e 

elaboração de penteados: 

Os cuidados corporais apareceram bem cedo por que minha mãe tinha 
muita preocupação da gente estar sempre muito impecável pra escola, o 
tempo todo, tanto eu, quanto minhas irmãs, tinha que estar com o cabelo 
super penteado, ela fazia muitos penteados, dividia, fazia vários cachinhos, 
ou dividia e fazia trancinha, ou amarrava, mas sempre colocava laço, algum 
adereço e falava que a nossa roupa tinha sempre que estar passada, 
sempre botava uma roupa a mais na nossa mochila pra ir pra escola, se 
acontecesse alguma coisa, pras professoras trocarem. A gente sempre 
tinha que estar com perfume, aqueles infantis? Aí ela sempre teve essa 
preocupação e ela sempre meio que tinha um orgulho de dizer que as 
professoras da escola sempre diziam que as filhas dela iam impecáveis, que 
elas eram diferentes (Alícia

12
, 2019). 

Sobre o cuidado… Sempre muito apegada ao cabelo, né? Sempre fui muito 
apegada ao cabelo assim, essa coisa do trançar, minha família tem muito 
disso, né? Era... Eu amava esse processo, porque era também um processo 
de socialização. Eu lembro que as mulheres sentavam e conversavam, né? 
Sobre si, davam dicas sobre as coisas, do cabelo... Até hoje assim, né? 
Uma coisa que une muitas mulheres na minha família e desde criança eu 
vivenciei isso (Beatriz, 2019). 

 

Segundo Gomes (ibid.), para além das relações familiares, de amizade, 

amorosas ou até da militância, as experiências relacionadas com o corpo e cabelo 

                                                
11

 Tal como definido por Domingues (2007), que segue também o posicionamento do Movimento 

Negro, “a ‘raça’ é o fator determinante de organização dos negros em torno de um projeto comum de 
ação (p. 102)”. 
12 

 Todos os nomes utilizados na fala das interlocutoras, por princípios éticos, são fictícios.
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estão ainda associadas ao processo de escolarização. Dessa forma, a trajetória 

escolar ocupa um papel central na construção de identidades negras e atua tanto 

“na reprodução de estereótipos sobre o negro, o corpo e o cabelo, quanto na 

superação dos mesmos” (ibid., p. 47). 

A entrada no ambiente escolar e seu processo de socialização impõem a 

crianças negras a regulação de seus corpos, tirando sua autonomia e buscando 

aproximá-los de “representações que sustentam os ideais de beleza corporal branca, 

eurocentrada e, no limite, miscigenada em contraposição a pele preta” (id., 2017, p. 

96). Mesmo diante de relações familiares que valorizam o ser negro (sua cor da 

pele, ou ainda seu cabelo)13, a ida para a escola e o processo de socialização 

expõem crianças negras a agressões verbais e/ou físicas: insultos, ridicularizações, 

piadas pejorativas, toques indesejados e questionamentos invasivos relacionados ao 

ser negro. Por exemplo, uma de minhas interlocutoras relembrou uma desta áspera 

lembrança. Uma vez, ainda criança, ela foi questionada na escola por um dos 

colegas de turma no tocante ao motivo pelo qual não tomava banho, o que “bastaria 

para retirar a cor preta de sua pele”. Reencontra-se a tensão que emerge no espaço 

escolar apontada por Gomes (ibid.): 

Os sinais diacríticos
14

 operam como demarcadores da diferença. Quanto 
mais aumentam as vivências da criança negra fora do contexto familiar, 
quanto mais essa criança ou adolescente insere-se em círculos sociais mais 
amplos, como é o caso da escola, mais manifesta-se a tensão vivida pelos 
negros na relação estabelecida entre a esfera privada (vida familiar) e a 
pública (relações sociais mais amplas) (ibid., p. 46). 

A sensação de deslocamento e rejeição dentro do ambiente escolar causou 

problemas na autoestima e autoconfiança nestas alunas, além de marcar 

decisivamente a construção de seu self:  

Eu lembro de um momento marcante da escola, isso eu tinha uns... Estava 
na primeira série, isso em 2001. Eu não... Eu sabia que eu era... Vamos 
colocar que naquela época a gente entendia como uma pessoa de cor, né? 
Não me entendia, não falava que eu era negra e etc, e como meu meio de 
socialização era inteiramente branco, extremamente branco, eu reproduzia 
coisas que as pessoas faziam, aí teve uma vez que a gente foi... Na escola, 
estavam essas fotos cafonas que te botam um negócio de pelo, de zebra, 
de onça. [...] Aí eu tirei na escola porque… Mães, né? Querem recordações 
e naquela época eu me achava, aí eu lembro que a moça da maquiagem 

                                                
13

 Por exemplo, realizando tranças e penteados. 
14

 Para Gomes, o termo refere-se a “traços fenotípicos dos negros sobre os quais incide, 
privilegiadamente, a discriminação racial, a saber: cor da pele, forma do nariz e lábios, textura do 
cabelo e que funcionam, em muitos contextos, como estigmas, ou marcas a partir das quais é 
empreendido o processo social ou grupal de estigmatização” (GOMES, 2007, p. 531). 
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passou batom em todo mundo, passou o mesmo batom em todas as 
meninas, só que o batom na minha... Pra mim, ficava com um aspecto... 
Porque ele era meio alaranjado, então parecia que eu estava ruço

15
, aí eu 

lembro que a gente voltou, tirou as fotos, todo mundo lá com seus pelos de 
onça, chapéu, não sei o que... Eu estava me sentindo no auge, tirei uma 
foto e fui pra sala, todo mundo foi de batom, todo mundo mostrou pra 
professora: "olha tia, como estou linda, olha o meu batom!", ela virou pra 
mim e falou assim: "tira esse batom agora!", aí eu fiquei: "por quê?", aí ela 
falou: "em você está igual que tá ruço", tipo... Todo mundo estava bonita, 
menos eu, fui lá, catei e tirei. Só que isso passou extremamente 
despercebido a minha vida inteira, eu nunca... Nunca me afetou. Aí depois 
que eu comecei a entender quem eu era, aí você começa um processo de 
revisitar? Você vai lá na sua infância, revisita os momentos e tudo o que 
aconteceu... E eu percebi o quanto isso, essa questão da fotografia, esse 
dia do batom foi um fator que me percorreu o resto da vida. [...] Eu não 
tirava foto, eu fiquei sem tirar foto, fui de uma criança que era exibida pra 
uma pessoa que não tirava foto. [...] A primeira foto que eu tirei sozinha, que 
eu fiz uma selfie, eu tinha... Isso foi em 2014. Depois disso [o evento no 
primário], foi a primeira vez que eu tirei uma foto sozinha. (Flora, 2019). 

Eu comecei a fazer um pré vestibular, [...] eu saía direto da escola, aí 
almoçava na escola e ia pro pré vestibular. Um dia no pré vestibular… 
Minha sala ficava no fundo e tinham outras portas de sala. [...] E aí eu tava 
lá como, pós corte químico, o meu cabelo crescendo, meio cacheado meio 
crespo, e tipo, lutando pra caralho. [...] Eu morava extremamente longe. E aí 
eu chegava lá morta, suada de sol da Baixada Fluminense e aí os malucos 
começaram. [...] Eles fizeram alusão sonora de um macaco pra mim 
enquanto eu passava no corredor. Tá ligado? Eu tava no auge do meu 
cansaço, a minha turma não tinha pessoas pretas. Não eram pessoas que 
eu me sentia bem, [...] aquilo pra mim foi uma merda assim, muito merda, 
muito merda! Eu fiquei em casa, eu faltei aula, eu não queria ir, pô, eu tava 
tentando fazer o melhor que eu podia, sabe? Foi um inferno! Minha mãe 
queria processar, mas eu já tinha mudado tanto de colégio que eu não 
aguentava mais aquilo, eu só neutralizei e fingi que nada aconteceu. (Raíza, 
2019). 

Minha avó sempre fazia trança, a gente ia de coquinho pra escola, só que 
era uma coisa meio pesada porque a galera encarnava, ria... Eu era a única 
aluna negra da escola e da minha sala, não tinha nenhuma outra pra 
referenciar. [...] Com sete anos eu comecei a alisar o cabelo, não alisar, mas 
fazer esse processo de relaxamento... Era AmaciHair Kids, só que foi, era, 
uma tortura porque eu tinha 850 mil alergias e quando passava o produto no 
meu cabelo, eu ficava extremamente empolada, meu casco empolava, meu 
nariz então, era uma tortura, que eu odiava, mas todo mundo falava: "mas é 
pra você ficar bonita!" (Flora, 2019). 

Para a autora, as comparações do branco colonizador com o negro durante o 

regime escravista brasileiro contribuíram de forma nociva para a criação de padrões 

de beleza que não compreende mulheres negras. Outra incidência deste processo 

se relaciona com a percepção de muitas destas mulheres como observei nitidamente 

na pesquisa de campo: sintam-se deslocadas e/ou inferiores diante de mulheres 

                                                
15

 A definição presente no dicionário para o termo ruço: 1. De cor semelhante ao pardo; pardacento. 
2. Diz-se de fios, cabelos ou pelos entremeados de fios brancos; grisalho. 3. Que perdeu a cor pelo 
uso; desbotado, surrado. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br>. Porém, acredito que essa 
definição não compreende o significado coloquial da palavra. O termo ruço é utilizado para 
representar a pele de pessoas negras que ganham um tom acinzentado em diversos momentos.  

http://michaelis.uol.com.br/
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brancas. Desta forma, algumas de minhas interlocutoras descreviam uma espécie de 

abandono de uma busca de estética, principalmente nos casos de sociabilidade e 

socialização marcadas com contatos com brancos:  

Eu fui ter amigas negras com 15 anos. Minhas amigas eram loiras, brancas, 
magras e maravilhosas, perfeitas, aquela coisa que todo mundo consome! E 
eu lia muito Capricho [revista juvenil] nessa época, então, tudo o que eu 
entendia de beleza era da Capricho, que não era uma beleza pra mim, era 
uma beleza pra outras pessoas. [...] eu entendi que eu tinha que ser 
inteligente e não bonita, que a beleza era mais pra outras pessoas do que 
pra mim, eu tinha que ser inteligente, porque se faltava uma qualidade eu 
tinha que ser melhor em outras, então eu fui estudar. [...]  Eu me aniquilei 
esteticamente, porque eu queria ser inteligente, eu achava que eu ser 
inteligente ia ser mais legal, se eu fosse engraçada ia ser mais legal, então 
as pessoas não iam reparar muito no que eu estava vestindo, no que eu 
tava fazendo, só que é um processo muito torturador porque a partir do 
momento que você lê uma revista que a todo tempo diz: “Use tal produto de 
cabelo! Use tal maquiagem! Use tal coisa!” E você convive com pessoas 
que são padrões, assim, que antes eu não enxergava como padrão, que eu 
achava que era aquilo ali e eu que era o ponto fora da curva (Flora, 2019). 

Em outros termos, para além de causar dano à autoestima dessas mulheres, 

estas estigmatizações e rotulações racistas são imobilizadoras e reproduzem, no 

espaço escolar, estereótipos que tentam regular a corporeidade negra (GOMES, 

2017), a partir da prática da não existência:  

A não existência do corpo negro e dos seus saberes pode se fazer presente 
quando esse corpo é tematizado via folclorização, exotismo ou negação. Ou 
então quando esse corpo é apresentado e representado como 
indisciplinado, lento, fora do ritmo, que não aprende, violento. Esse é um 
tipo particular de produção de não existência que acontece no campo da 
educação, pois se realiza através de uma presença redutora que relega o 
corpo negro e os seus saberes ao lugar da negatividade e da negação. 
Trata-se da negação do corpo negro como corpo livre, que age, move, 
contesta, vibra, goza, sonha, reage, resiste e luta. No limite, é a produção 
do corpo negro como não existência. Podemos dizer que estamos diante de 
uma forma de regulação do corpo negro que se dá por meio da violência do 
racismo que afeta a todos nós, inclusive as suas próprias vítimas (GOMES, 
2017, p. 79). 

A experiência de negação estético-corporal se dá no processo de 

socialização, durante o qual, segundo Mead (2010) o indivíduo está constituindo o 

self, passando pelo processo da imitação (do pai, da mãe, do médico, irmão, etc.), 

através de brincadeiras e iniciando a constituição de sua autoconsciência. A saída 

desse campo da brincadeira, leva a organização do que o autor chama de o outro 

generalizado, no qual, a partir de regras de antecipação nos tornamos capazes de 

nos colocar no lugar do outro, antecipar o que é esperado, podendo assim, moldar 

nossas reações:  
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É na forma do outro generalizado que o processo social influencia o 
comportamento dos indivíduos envolvidos nele e promove sua manutenção, 
ou seja, a comunidade exerce controle sobre a conduta de seus membros 
individuais, pois é nessa forma que o processo social ou a comunidade 
entra como fator determinante no pensamento do indivíduo. No pensamento 
abstrato, o indivíduo adota a atitude do outro generalizado em relação a si, 
sem fazer referência à sua expressão em quaisquer outros indivíduos 
particulares, e no pensamento concreto ele adota tal atitude à medida que é 
expressa nas atitudes relativas ao seu comportamento, manifestas pelos 
outros indivíduos com quem está envolvido num dado ato ou situação social 
(MORRIS, 2010, p. 173).  

 Os relatos acima apresentados nos oferecem um conjunto de pistas para 

compreender a maneira segundo a qual a instituição escolar e, mais amplamente, 

diferentes tipos de socialização incidem diretamente na internalização de um 

sentimento de inferioridade por parte dessas mulheres negras. Lélia Gonzalez 

(1988) aponta o racismo como um grande fator da “internalização da 'superioridade' 

do colonizador pelo colonizado” (p. 72). A autora aponta para dois tipos de racismo: 

1) o racismo aberto, com origem anglo-saxônica, germânica ou holandesa, onde 

“negra é a pessoa que tenha tido antepassados negros”, tornando a miscigenação 

algo impensável, de forma que determinados grupos possam manter sua “pureza”, 

tendo como solução a segregação dos grupos não-brancos; e 2) o racismo 

disfarçado ou racismo por denegação. Neste caso, as teorias de miscigenação, 

assimilação e democracia racial possuem papel central.  

Para Gonzalez, o racismo latinoamericano é tão sofisticado que consegue 

manter negros subordinados a partir da ideologia do branqueamento: 

Veiculada pelos meios de comunicação de massa e pelos aparelhos 
ideológicos tradicionais, ela reproduz e perpetua a crença de que as 
classificações e os valores do Ocidente branco são os únicos verdadeiros e 
universais. Uma vez estabelecido, o mito da superioridade branca 

demonstra sua eficácia pelos feitos de estilhaçamento, de fragmentação da 
identidade racial que ele produz: o desejo de embranquecer (de limpar o 
sangue, como se diz no Brasil) é internalizado, com simultânea negação da 
própria raça, da própria cultura (GONZALEZ, 1988, p. 73).  

 Os danos causados por esta ideologia surgem também no decorrer dos 

relatos. Várias interlocutoras descrevem o uso de maquiagem para o 

embranquecimento do tom de pele, ou ainda, a utilização de pregadores de roupa na 

tentativa de afinar o nariz. Outras lembraram do enaltecimento, por parte dos 

familiares, de relações amorosas com homens brancos: 

O mais marcante assim, lá pelos 13/15 anos, foi que eu comecei a me 
embranquecer muito na maquiagem e aí meu pai assumiu um papel muito 
importante nessa afirmação da minha negritude também, porque ele que 
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ficava: “Filha, você não precisa disso pra ser bonita! Você não precisa 
clarear sua pele! Vamos lá comprar uma maquiagem que seja da sua cor!”. 
Mas eu ficava super ofendida na época, eu não aceitava que aquela cor era 
mais clara que eu. [...] Sempre tive muito problema com a minha 
autoimagem, de realmente não me reconhecer. [...] Antes eu me via mais 
clara até. É isso. (Beatriz, 2019). 

Eu era a mais feia da sala, essas coisas, né? E aí, eu lembro de uma época 
que eu colocava pregador no nariz pra que ele afinasse…  Nem era tanto, 
mas eu vi, eu queria muito afinar meu nariz, aí eu lembro disso (Mariana, 
2019). 

Eu namorei um garoto branco e eu só tive um namorado na vida, então 
tinha muito daquele agradecimento, por namorar uma pessoa branca: "olha 
como ele é lindo!", ele nunca foi lindo gente, mas ele é branco” "Olha como 
ele é lindo, olha como você é tão privilegiada de ter alguém branco", branco, 
branco e branco, essa era a qualidade, "você precisa zelar muito, se cuidar 
mais ainda! Cuidar muito pra que você mantenha esse relacionamento com 
essa pessoa branca! Maravilhosa! De cabelo liso! Seus filhos vão ter 
cabelos maravilhosos, não vão ser crespos igual o seu, vai ser pelo menos 
um cacheado bom" [risos] (Yasmin, 2019).  

Como afirma bell hooks16, modelos hegemônicos, como a cultura 

supremacista branca17, nos impedem de ver, imaginar, descrever e inventar modos 

de vida que sejam libertadores. Os efeitos dilaceradores de um mito da 

“superioridade branca”, já apontado por Gonzalez, apareciam constantemente nos 

relatos das mulheres negras com as quais conversei. A construção de seus selves 

era profundamente marcada por lembranças racistas que marcaram suas trajetórias 

de vida, o que também é realçado por hooks quando a autora afirma:  

Me dei conta de que, para as pessoas negras, a dor de aprender que não 
podemos controlar nossas imagens, como nos vemos (se nossas visões 
não forem descolonizadas) ou como somos vistos, é tão intensa que isso 
nos estraçalha. Isso destrói e arrebenta as costuras de nossos esforços de 
construir o ser e de nos reconhecer. Com frequência , ficamos devastados 
pela raiva reprimida, nos sentimentos exaustos, desesperançados e, às 
vezes, simplesmente de coração partido. Essas lacunas na nossa psique 
são os espaços nos quais penetram a cumplicidade irrefletida, a raiva 
autodestrutiva, o ódio e o desespero paralisante (2019, p. 36).  

 

 

                                                
16

 A autora opta pelo uso das iniciais de seu nome em minúsculo para que o conteúdo produzido 

sobreponha a autoria. Quanto ao uso do pseudônimo (seu verdadeiro nome é Gloria Watkins), a autor 
explica que: “Uma das muitas razões pelas quais escolhi escrever usando o pseudônimo bell hooks 
[...] foi para construir uma identidade-escritora que desafiasse e dominasse todos os impulsos que me 
levaram para longe da fala e em direção ao silêncio” (hooks, 2019, p. 38). 
17

 Nota da tradutora, no livro Olhares Negros: raça e representação (2019): “Os termos ‘supremacia 

branca’ ou ‘cultura supremacista branca’, mencionados várias vezes neste livro, não estão ligados a 
ideologias de pureza racial, mas a circunstâncias relacionadas à ideologia racista e ao colonialismo, 
em vista de pessoas brancas. Daí a existência de tantos protagonistas brancos na literatura e no 
cinema, e a leitura de teóricos brancos, especialmente europeus, dispensando a perspectiva de 
negros e indígenas, que foram definidos como inferiores pelo pensamento racista/colonial” (p. 26). 
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CAPÍTULO 3 – Transformando o silêncio em ação 

Neste terceiro capítulo, analiso como a entrada na universidade e 

aproximações com o Movimento Negro são ciclos de vida (Hughes, 1952) 

particularmente destacados pelas minhas interlocutoras. Quando são vivenciados, 

estes momentos podem alterar profundamente a percepção sobre si e o outro.  

Segundo Gomes (2017), a comunidade negra produz os três seguintes tipos 

de saberes, construídos de modo articulado: 

- Os saberes identitários: neste caso, o debate sobre raça no Brasil adquire 

uma característica social, distanciando-se da definição biológica da raça18. Dessa 

forma, trata-se de apreender a raça como uma construção social, com caráter 

classificatório e tematizando a complexidade da identidade negra; - Os saberes 

políticos: são aqueles resultantes do debate sobre desigualdades sociais, justiça 

social, críticas ao racismo científico e luta por ações afirmativas; - Os saberes 

estéticos-corpóreos: estes estão relacionados com à corporeidade e estética negra. 

No que diz respeito à produção deste saber, as ações afirmativas ocupam um papel 

importante pelo fato de que possibilitaram o surgimento de um novo perfil de 

juventude negra, a qual vivencia a negritude de forma mais orgulhosa e disputa 

espaço no ambiente acadêmico: “apesar de o Brasil ser uma sociedade marcada 

pela sua cultura da corporeidade como forma de expressão, o corpo negro vive um 

momento de superação da visão exótica e erótica” (ibid., p. 75). Esta dimensão 

promove assim a politização da estética: 

A estética negra passou a ser compreendida como parte do direito da 
cidadania e da vida das mulheres negras, tornando-se um dos saberes 
sobre o corpo que vem sendo amplamente socializado e potencializado, 
principalmente pelas jovens negras (ibid., p. 77). 

 No segundo capítulo, pôde-se observar que as desqualificações estéticas 

sofridas pelas minhas interlocutoras resultaram na internalização da inferioridade 

perante pessoas branca que pode ser percebido por meio de diferentes 

comportamentos: o sentimento de deslocamento e/ou não pertencimento (para 

aquelas que cresceram em ambientes majoritariamente brancos), a rejeição ao tom 

                                                
18

 Esta definição dialoga com a maneira segundo a qual Blumer e Duser (1980), nos Estados Unidos, 
definiam a noção de raça a partir das maneiras segundo as quais uma pessoa e um grupo de 
pessoas são consideradas e tratadas na vida cotidiana como uma raça. O pertencimento à raça 
corresponde aos indivíduos que são identificados e classificados como lhe pertencendo. 
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de pele, cabelo e traços fenotípicos, presentes nas tentativas de clareamento da 

pele com o uso de maquiagem, uso de químicas e o uso de pregadores para afinar o 

nariz. O processo de socialização e a trajetória escolar contribuem para a 

internalização dessas desqualificações ao passo que a crítica destas experiências 

desqualificantes pode emergir muito tempo após estes traumas:  

Muitas vezes, só quando se distanciam da escola ou quando se deparam 
com outros espaços sociais em que a questão racial é tratada de maneira 
positiva é que esses sujeitos conseguem falar sobre essas experiências e 
emitir opiniões sobre temas tão delicados que tocam a sua subjetividade (id. 

2002, p. 43). 

Contudo, hooks sinaliza que para além do processo de socialização e da trajetória 

escolar, pode-se ainda destacar o controle de imagens e conteúdos midiáticos. 

Estes últimos também interferem negativamente na vida de pessoas negras:  

Independente da maneira como escolhemos individualmente usar o cabelo, 
é evidente que o grau em que sofremos a opressão e a exploração racistas 
e sexistas afeta o grau em que nos sentimos capazes tanto de auto-amor 
quanto de afirmar uma presença autônoma que seja aceitável para nós 
mesmas. [...] Juntos, racismo e sexismo nos recalcam diariamente pelos 
meios de comunicação. Todos os tipos de publicidade e cenas cotidianas 
nos aferem a condição de que não seremos bonitas e atraentes se não 
mudarmos a nós mesmas, especialmente o nosso cabelo. Não podemos 
nos resignar se sabemos que a supremacia branca informa e trata de 
sabotar nossos esforços por construir uma individualidade e uma identidade 
(hooks, 2005, p. 8). 

Dessa forma, o contato com o Movimento Negro e a entrada na universidade 

possuem um papel fundamental na trajetória dessas mulheres. Trata-se de 

experiências que alteram a dinâmica de desqualificação e reconfiguram o processo 

de construção do self da mulher negra por meio de uma transformação da relação 

com o próprio corpo. Pode-se perceber que quando estas mulheres narram estas 

duas experiências, descrevem uma profunda mudança quanto à forma de 

administrar sua apresentação de si em público e autoimagem, ou ainda, de ver 

outras pessoas negras. Em suma, estes momentos despertam um “processo de 

investigação” (Dewey, 1960 [1938]) que se inicia nestes mundos nos quais são 

explicitadas e problematizadas as situações racistas, bem como suas consequências 

na trajetória destas mulheres. Em outros termos, essas experiências permitem 

observar como estes contatos incidem nas redefinições de qualificações estéticas de 

e por mulheres negras. Nesse sentido, o processo de investigação descrita pelas 

interlocutoras é marcada pela descoberta de construções sociais e culturais que 

fundamentam formas de problematizar e definir uma estética negra feminina. Alguns 
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relatos, que fundamentam a análise acima, descrevem exemplarmente este 

processo que contribui para a construção dos selves de minhas interlocutoras: 

Eu acho que a UFF foi realmente o ponto que eu me centralizei na minha 
própria história, né? [...] De cruzar com outras mulheres e aí passava a 
observá-las... Nos espaços políticos, se colocando e se colocando enquanto 
mulheres negras! Lembro muito disso, essa constante afirmação e foi 
importante pra mim, porque aí eu passava a refletir sobre o meu próprio 
lugar também. Foi muito decisivo na minha trajetória. [...] Então acho que tá 
no Coletivo [o CNMB] me fez encontrar um lugar, pensar num lugar... No 
meu mundo, sabe? Realmente me reconectar assim, de perceber que eu 
precisava voltar pra minha família com outro olhar, acho que eu penso muito 
nisso, como foi bom nesse sentido. Não só tipo pra continuar na 
universidade, enfrentar esse processo acadêmico de outra forma, mas acho 
que foi fundamental pra minha própria história, sabe? Hoje eu tenho outro 
olhar pela minha família, consigo me sentir muito mais acolhida, sabe? 
Porque eu encontrei certos elementos e principalmente nessa trajetória do 
ser negro, de me conectar. Porque é uma realidade muito... Essa 
experiência do racismo... Todo mundo discute, sempre falando coisas e aí o 
Coletivo me fez enxergar isso, sabe? Me fez enxergar minha própria 
história, acho que foi importante nesse sentido, de me reconhecer no mundo 
(Beatriz, 2019).  

Eu entendo que meu cabelo não é inadequado, é mais um gosto pessoal, 
que não é ruim, é um cabelo crespo, é um tipo de cabelo, eu acho que foi 
melhorando com a entrada na UFF, você vê vários cabelos, vários tipos de 
pessoas, a diferença, né? Fui entendendo direito, entendendo melhor, 
vendo pessoas iguais, mas foi um processo muito longo, ainda mais que eu 
tô caminhando na aceitação, de cabelo, de tudo… Não posso dizer que é 
um processo concluído, mas eu já me aceito melhor. (Jamile, 2019). 

Comecei a participar das reuniões [do CNMB] e me senti assim... Muito 
bem, em casa, sabe? Eu estava passando pelo processo de transição e já 
tinha uma questão, né? Do cabelo. Modifica muito... Modifica! Comigo 
modificou muito minha forma de pensar, essa transição de cabelo, só que 
no coletivo isso se intensificou muito mais. Se entender uma pessoa negra e 
se ver, eu fui me olhando e fui me achando muito bonita, muito, muito, muito 
bonita. [...] A questão de se ver, se entender uma pessoa bonita, sabe? De 
querer estar com o cabelo solto, de não me sentir mais, sabe, não me ver 
uma pessoa feia e estranha, mas ver... Me ver como uma pessoa bonita, 
com os meus iguais também muito lindos (Mariana, 2019). 

Como pode-se observar, estas mulheres abordam nestes relatos uma 

modificação no olhar de si e do outro (notadamente da mulher negra). Percebem 

paulatinamente que as discriminações raciais e desqualificações estético-raciais já 

sofridas incidiram diretamente nos processos de construção de seus próprios selves, 

problematizando estas situações e redirecionando assim este processo.  Percebe-se 

ainda nestes relatos como estes processos são marcados por tensões senão 

conflitos internos. Em particular, minhas interlocutoras se interrogam sobre os 

motivos pelos quais não era possível valorizar antes a estética negra, ou ainda, 

perceber nitidamente as desqualificações raciais que sofreram. Se estas reflexões 

nos colocam de frente a uma das faces mais cruéis do racismo, a capacidade de 
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desumanizar nossos corpos negros, aponto aqui para o fato de que os ciclos acima 

descritos permitem refletir sobre as condições de externalização desses sentimentos 

conflituosos, questionamentos e de formas de organização mobilizados por estas 

mulheres para lidar com os efeitos do racismo.  

Além disso, a externalização desses sentimentos e explicitação das 

experiências racistas é um novo ciclo na vida dessas mulheres que permite 

incorporar dinâmicas subversivas no processo de construção do self. Em outros 

termos, pode-se observar que os conflitos internos ancoram ainda os 

questionamentos de quem e do que é bonito ou não, colocando a estética negra em 

um lugar de disputa pelo comum (RANCIÈRE, 2009). Deste lugar, reivindica-se o 

direito de pertencer e de se sentir representada:  

Eu mudei muito do que eu achava que era uma mulher bonita do que eu 
acho hoje, antes eu achava tudo muito dentro do padrão mesmo, pelas 
cantoras que eu escutava, pelas revistas que eu seguia e estava 
acompanhando eu tinha esse ideal de beleza. Hoje eu não vejo muito 
assim, quando a gente vai mudando assim... Você começa a preferir... Não 
sei, eu acho que quando está tendo uma disputa de... de poder... Há uma 
presença de querer uma representação e tal, quando a gente tá disputando 
esse tipo de representações, esse tipo de padrões, eu pelo menos tendo a 
ver, priorizar coisas que eu não estava vendo antes. Sempre prefiro estar 
acompanhando esses tipos de pessoa na internet. [...] Procurei inverter o 
processo porque eu acho que é uma disputa ainda. Ainda tá em campo uma 
tentativa de maior representatividade. Eu tendi mais a olhar esse tipo de 
mulher que antes passava meio desapercebido, apesar de eu ser esse tipo 
de mulher (Alícia, 2019). 

A escolha desta interlocutora por consumir ou não determinados conteúdos19 

disponíveis na internet ou até a busca por um tipo específico de conteúdo, pode ser 

interpretado como a ação de optar pela saída20 (HIRSCHMAN, 1973) como meio de 

demonstrar que existem falhas na produção desses conteúdos e que elas não 

passaram despercebidas. Pode optar-se também pelo recurso da voz (ibid.), a partir 

da qual é demonstrada a insatisfação para autoridades ou os que tiverem interesse 

em ouvir. No contexto universitário, este último recurso pode ser interpretado com o 

                                                
19

 Aqui, me refiro aos conteúdos produzidos por influenciadoras digitais em diversas redes sociais 
(Instagram, Facebook, Twitter, etc.), nas quais vários conteúdos são divulgados (moda, beleza, 
tecnologia, estilo de vida, games, vida acadêmica, etc.).   
20

 No livro “Saída, Voz e Lealdade” (1973), Hirschman analisa quais recursos são utilizados para que 
falhas no sistema sejam eles sistemas políticos, sociais e/ou econômicos, não levem a “deteriorização 
geral” (p. 14). Para que seja tomada a consciência das falhas no sistema podem ser utilizados três 
recursos: a saída, quando produtos ou conteúdos deixam de ser consumidos ou membros do sistema 
ou organização saem deles, a voz, quando clientes ou membros manifestam sua insatisfação 
diretamente aos administradores e a lealdade, a partir da qual um indivíduo, ao possuir relação com a 
organização ou sistema e também considerar que possui algum tipo de influência neste espaço, opta 
por permanecer, por acreditar que alguém ou alguma coisa será feita a fim de evitar a deteriorização.  
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surgimento de coletivos negros ou grupos mobilizados para: - garantir a 

permanência dos alunos; - defender e reivindicar o estudo de autores e autoras 

negras nas bibliografias dos cursos; - denunciar os casos de racismo:  

A gente vem de uma trajetória muito semelhante, a gente não tem autores 
negros… O curso é falho em diversas questões, principalmente na questão 
étnico e racial. É um dos cursos mais brancos. A gente um dia estava junto 
e tava pensando: “ah, e se a gente fizesse um grupo? Um grupo de estudos 
mesmo, de pesquisa, pra que a gente pudesse ler junto autores negros e 
produzir”, iniciou muito nessa perspectiva, de ler junto, pesquisar, de 
produção. Pra gente produzir juntos, textos, artigos, essas coisas e aí a 
gente se encontrou uma primeira vez e viu que não era só isso, só 
produção, produção é importante, enfim, pra nossa carreira, pra produzir 
mesmo as questões étnico-raciais das nossas pesquisas, só que também 
havia uma necessidade de dialogar entre as nossas, sabe? Entre mulheres, 
pretas, neste curso! A gente começou a falar sobre a nossa experiência 
juntas, um espaço mesmo de acolhimento umas com as outras, 
aprendizados umas com as outras, de ver, de choro, de semelhanças e 
muitas diferenças também, sabe? Muitas semelhanças e muitas diferenças. 
Surgiu muito de uma necessidade de produção, mas também de estar junto, 
a gente foi vendo que a gente precisa estar juntos. Um aquilombamento 
mesmo, a gente precisa estar junto pra conseguir suportar algumas coisas e 
se fortificar pra que a gente consiga vencer algumas coisas, inclusive a 
gente tá na luta pra colocar autores negros como obrigatoriedade na 
ementa, a gente tá junto ao NDE, Núcleo Docente Estruturante pra 
reformulação do Projeto Político Pedagógico. A gente está na luta e vamos 
conseguir e é isso (Mariana, 2019). 

 O acesso às discussões realizadas pelo Movimento Negro ressignificaram o 

“ser negro” no Brasil e trouxeram para o debate a importância de reconhecer-se 

negro, sentir-se representado e da necessidade de valorização da identidade e 

estética negra. Ao falarem de suas trajetórias de vida e explicitarem seus 

sofrimentos, conflitos e também as estratégias mobilizadas para o enfrentamento 

dessas experiências, as interlocutoras desta pesquisa põe em prática uma das 

propostas de hooks (2019) para enfrentar as desqualificações: amar a negritude 

como resistência política, modificando as formas de ver e ser visto.   
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Conclusão 

Esta pesquisa me ofereceu oportunidades de conviver e conversar com 

outras mulheres negras sobre suas histórias de vida e sobre quem fomos e quem 

somos. Observei as repetições de ciclos comuns em muitas dessas trajetórias que 

ecoavam com reflexões que acumulavam em relação a minha experiência estética. 

Além disso, se confundiam também experiências minhas e de minhas interlocutoras 

no tocante aos efeitos da participação em um coletivo negro universitário e em grupo 

de pesquisa como o Cidades, Espaços Públicos e Periferias. Todos estes motivos 

foram ainda aqueles que me estimularam em escolher pesquisar essa temática.  

De um lado, a análise das desqualificações e das competências políticas 

mobilizadas pelas minhas interlocutoras é não somente um estudo que visava uma 

descrição interpretativa (Geertz, 1978) da estética negra e de suas relações com 

formas políticas. Por outro, este trabalho representa para mim se somar aos estudos 

que propõem também contribuir para a vocalização das histórias de vida de 

mulheres negras e as próprias reflexões destas protagonistas sobre as questões da 

estética, da raça e da política. Observamos ao longo deste trabalho o papel 

fundamental que os processos de socialização e escolarização possuem na vida de 

mulheres negras, ao passo que são nestes períodos que há a internalização da 

inferioridade, responsável por contribuir categoricamente na construção de seus 

selves. Para minhas interlocutoras, o término do período escolar e a entrada na 

universidade representaram momentos em que puderam refletir sobre seus 

referenciais e normas estéticos, bem como questionar até onde poderiam se sentir 

representadas por eles. O Movimento Negro e o ambiente universitário (por meio de 

seus coletivos e grupos de estudo) surgem também como suporte para a 

vocalização dessas reflexões.  

Como dito por hooks, o ato de romper com o silêncio e caminhar para a fala é 

um gesto desafiador, mas capaz de curar. O ato da fala, “de “erguer a voz”, não é 

um mero gesto de palavras vazias: é uma expressão de nossa transição de objeto 

para sujeito - a voz liberta” (hooks, 2019, p. 38-39). 
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