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RESUMO 

 
O presente trabalho aborda o tema da transição capilar, como sendo um instrumento importante para a 
emancipação da mulher negra. Esta que, por anos, é submetida aos processos violentos de alisamento 

capilar, o qual incide diretamente na sua auto – estima, fazendo com que estas mulheres não se sintam 
bem consigo mesmas. Com o objetivo de compreender e analisar de que forma se dão as relações de 

raça e identidade que surgem a partir do processo de transição capilar. Para isso, realizou-se uma revisão 
de literatura, de caráter qualitativo, a fim de obter a fundamentação teórica acerca do tema proposto. 
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ABSTRACT 

 
This paper deals with the theme of hair transition, as an important instrument for the emancipation of 

black women. This, for years, is subjected to violent processes of hair straightening, which directly 
affects their self - esteem, making these women do not feel good about themselves. In order to understand 

and analyze how the relations of race and identity that arise from the process of capillary transition occur. 
For this, a qualitative literature review was carried out in order to obtain the theoretical foundation about 

the proposed theme. 
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I INTRODUÇÃO 
 

 

Vivemos em uma sociedade racista, na qual a afirmação das identidades 

transversaliza o escopo da diversidade de gênero, raça e etnia, instituindo conceitos e 

valores baseados na ditadura europeia da estética. Por conta de um passado – não tão 

distante - permeado de dor, o negro foi inferiorizado, passando assim, a sentir vergonha 

de sua cor e de seu fenótipo, excluindo e dissipando toda e qualquer manifestação de 

negritude presente nesta sociedade. Cotidianamente, nos deparamos com ações 
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discriminatórias que privam os sujeitos negros, principalmente as mulheres, que ousam 

resistir aos paradigmas e apelos da ditadura da beleza e assumem outro padrão estético 

que não seja o importado da Europa, que exclui qualquer outro grupo étnico que não 

esteja alinhado ao fenótipo branco. 

 

Reconhecendo que o padrão de beleza europeu é estabelecido por uma 

estrutura histórica e cruel de exploração e desigualdades de mulheres das diversas 

etnias, que incide os valores do que é belo a partir de um modelo de cabelo, este projeto 

tem como objeto o estudo da Transição Capilar, que trata do processo no qual as 

mulheres negras deixam de usar produtos químicos para alisamento do cabelo e 

assumem a textura natural dos seus fios. 

 

Percebe-se que este processo tem sido utilizado não apenas como uma opção 

estética das mulheres negras, mas principalmente como um instrumento de resistência ao 

racismo e as discriminações de gênero, uma vez que confronta os padrões hegemônicos da 

branquitude, presentes na sociedade, e que estabelece o ideal de mulher a ser seguido e 

aceito, um exemplo é a Marcha do Empoderamento Crespo, que é um movimento 

organizado por mulheres negras que tem por objetivo “discutir e instrumentalizar os modos 

de subjetivação e formação da identidade dos sujeitos marcados pela diferença, a fim de 

tomar o olhar do diferente que antes os inferiorizava e fazer disso uma mola que possa 

resistir e subverter.” (GELEDÉS, 2016). Portanto, o processo de Transição Capilar tem 

contribuído significativamente para a emancipação da mulher negra. 

 

Para discutir emancipação da mulher negra, se faz necessário falar sobre 

feminismo, em especial, o feminismo negro. 

 

O feminismo negro começa a ganhar força na década de 80, e tem como 

objetivo promover e trazer visibilidade às pautas e as necessidades específicas da 

mulher negra que, outrora, não encontrava representação nos movimentos sociais.  

 

Na discussão de gênero, mulheres brancas tem privilégios que se tornam 

ferramentas de opressão às mulheres negras e, como o tema dessa pesquisa perpassa, 

também, pela questão estética, esses privilégios estão quando nas capas de revistas, 

majoritariamente nas novelas, nas passarelas, nas escolhas do mercado de trabalho e até 

mesmo nos relacionamentos, as mulheres brancas são preferidas. Para o feminismo negro, 

segundo Ribeiro (2015) o empoderamento possui um significado coletivo, porque trata de 

colocar as mulheres negras como sujeitos ativos de mudança, protagonistas da sua 
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história: quando a mulher negra passa por esse processo de emancipação, de 

reconhecimento, a mesma cria condições de fazer o mesmo por outra mulher. 

 

Portanto, essa forma de “dar poder” ao coletivo, coloca as mulheres negras 

como sujeitos ativos de mudanças, fortalecendo outras mulheres, a fim de promover 

uma sociedade mais igualitária. 

 
 
 

II DESENVOLVIMENTO 
 

 

6.1 A memória no processo de construção da identidade 
 

Recorremos constantemente à memória para recordarmos de fatos que nos 

aconteceram. Segundo o autor Michael Pollak (1989), a memória é constituída por uma 

série de acontecimentos, pessoas e lugares, vividos pelo grupo ou pelo coletivo à qual a 

pessoa sente pertencimento. 

 

Halbwachs (2006) separa a memória em: memória coletiva e memória 

histórica ou memória pessoal e memória social, fazendo uma distinção entre 

autobiográfica e histórica. Na memória autobiográfica estão as lembranças ligadas à 

personalidade e à vida pessoal. Já a memória histórica está relacionada ao convívio do 

grupo, no qual o indivíduo contribui para elaboração das lembranças que interessam ao 

grupo. 

 

Ao relacionar a memória como um elemento formador da identidade, 

Pollak (1992) acredita que a memória constrói um “sentimento de identidade 

tanto individual como coletiva, na medida em que ela é, também, um fator 

extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de 

uma pessoa ou de um grupo em sua construção de si”. Essa construção é feita a 

partir dos referenciais existentes em nossa memória. Pollak (1992) define identidade 

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

imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si”. 
 

O processo de construção da identidade do(a) negro(a) no Brasil é repleto de 

memórias inferiorizadas, as quais são atualizadas e naturalizadas até hoje. Num país onde se 

discursa a miscigenação, a referência é sempre a do branco, numa tentativa de se apagar a 

memória do(a) negro(a), maltratando, assim, o seu processo de construção identitária. 

“Como formar uma identidade em torno da cor e da negritude não assumidas pela maioria 

cujo futuro foi projetado no sonho do branqueamento?” (Munanga, p. 137, 2004). 
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Para Neusa Santos Souza (1983), a identidade do(a) negro(a) é negada 

socialmente, mas ao readquirir sua história é capaz de fortalecer e recriar sua identidade, 

construída a partir da ancestralidade. 

 
Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua 
identidade, confundida em suas perspectivas submetidas a exigências, 

compelida a expectativas alienadas. Mas é também, sobretudo, a experiência 
de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas 
potencialidades. (SOUZA, 1983. p. 18) 

 

 

A importância de estudar esses dois conceitos: memória e identidade, 

aparece a partir do momento da percepção de que a construção da identidade negra é 

deficiente, por ser inferiorizada e massacrada numa tentativa de apagar a existência 

dela, dificultando a formação de um “local” real de pertencimento, onde se possa 

construir e reafirmar essa identidade. 

 

No que diz respeito à mulher negra, a construção dessa identidade também se 

refere aos seus padrões estéticos, onde a referência dominante, intrínseca nas memórias, 
 

é a do branco. A todo o tempo a negritude é inferiorizada, desde seus traços físicos a 

posições que ocupam socialmente. 

 
(...) a experiência de ser negro numa sociedade branca. De classe e ideologia 
dominantes brancas. De estética e comportamentos brancos. De exigências e 

expectativas brancas. Este olhar se detém, particularmente, sobre a 
experiência emocional do negro que, vivendo nessa sociedade, responde 

positivamente ao apelo da ascensão social, o que implica na decisiva 
conquista de valores, status e prerrogativas brancos. (SOUZA, 1983. p.17) 

 
 

 

Para as mulheres negras, que formam um segmento da sociedade vítima de 

mais de um sistema de opressão (machismo, racismo, sexismo...), portanto, muito 

discriminadas, há na sua construção identitária várias implicações psicológicas oriundas da 

dominação que sofreram. O discurso do opressor ainda é vigente, de modo que as levam a 

desacreditarem da sua beleza, condicionando – as a acreditar que o padrão do branco 

europeu é o ideal. O cabelo crespo, que é uma marca inferiorizante nessa sociedade, é o 

primeiro elemento corporal a sofrer modificações, fazendo com que essas mulheres, para 

serem aceitas socialmente, abram mão da sua própria cultura e identidade étnica, ainda que 

não seja de forma consciente. E, simbolicamente, a modificação dessa marca corporal 

revela que a construção em torno da identidade da mulher negra é de tentar 
 

ser branca, buscando a aceitação. Mas ela não vem: a raiz do problema é muito 

mais profunda. 
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6.2. Transição Capilar: Do grande corte ao reconhecimento étnico. 
 

Dentro da sociedade capitalista, machista e racista, o padrão estético vigente 
 

– o europeu – não reconheceu as características físicas do negro como bonitas. A cor da 

pele, o formato do nariz, a textura do cabelo crespo, foram taxados como despossuídos 

de beleza. Isto contribuiu para a construção de uma identidade negra deficiente, e é 

nesse contexto que surge a questão do alisamento do cabelo crespo. 

 

O cabelo não é um elemento neutro no conjunto corporal. Ele é maleável, 
visível, possível de alterações e foi transformado pela cultura, em uma 

marca de pertencimento étnico/racial. No caso dos negros, o cabelo crespo é 
visto como um sinal diacrítico que imprime a marca da negritude nos corpos 
(GOMES, 2001, p.7). 

 

Muitas meninas negras passam sua infância se achando feias, por conta dos 

seus cabelos crespos e volumosos. Segundo Hooks (2005), essa postura representa, 

mesmo que inconscientemente, uma imitação da aparência do grupo branco. Muitas 

vezes, também indica um racismo interiorizado, um ódio a si, somando – se a uma baixa 

auto-estima. 

 

Devido à influência da sociedade, as próprias famílias atuam como maiores 

motivadoras do processo de modificação dos cabelos das filhas (GOMES, 2011). Essa 

violência simbólica age no inconsciente e atua como justificativa para os processos 

químicos. Com isso, muitas meninas submetem–se a longas sessões de alisamento, com 

direito a puxões, ardor no couro cabeludo e muita quentura. Com a química destruindo a 

estrutura do fio crespo, mas o deixando "devidamente" alisado, começa-se a acreditar 

numa aceitação. 

 

Tem uma música chamada “Nêga do cabelo duro” que mostra direitinho 

porque eles querem que o cabelo da gente fique bom, liso e mole, né? É por 
isso que dizem que a gente tem beiços em vez de lábios, fornalha em vez de 

nariz e cabelo ruim (porque é duro). E quando querem elogiar a gente dizem 
que a gente tem feições finas (e fino se opõe a grosso, né?). E tem gente que 

acredita tanto nisso que acaba usando creme para clarear, esticando os 
cabelos, virando leidi e ficando com vergonha de ser preta. Pura besteira. Se 

bobear, a gente nem tem que se defender com os xingamentos que se referem 
diretamente ao fato da gente ser preta. (GONZALES,1984. p. 234) 

 

Na infância os maiores ídolos são apresentadoras magras, com suas 

madeixas louras e/ou lisas. Com o passar do tempo há uma enxurrada de revistas, 

novelas e inúmeras propagandas cheias de mulheres brancas, de cabelos longos e lisos. 

Cadê a representatividade? Não está nos outdoors, nem nas revistas e muito menos nas 

protagonistas de novela... A representação positiva acerca da identidade do negro não 
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acontece. hooks (2005) afirma que o alisamento é um processo no qual as mulheres 

negras passam, mudando sua aparência, a fim de imitar a aparência dos brancos. Um 

desejo de triunfar no mundo branco. Para construção de uma identidade é necessário 

referência e essas não são encontradas, nem mesmo dentro de casa, onde, como já visto 

anteriormente, as mães, avós, tias também foram socializadas por esse modelo 

predominante. O Brasil é um país onde o racismo atua de maneira "velada", e a 

população passa por um processo violento de embranquecimento. 
 

Há um processo gradual de entendimento da identidade negra e, com isso, 

uma ressiginificação do cabelo crespo. Com o advento das redes sociais (inúmeros 

grupos no Facebook, blogs, artigos), as mulheres têm a oportunidade de trocarem 

experiências, através de grupos, fortalecendo-se e incentivando umas às outras nesse 

movimento de retorno as suas raízes capilares. A representatividade passar a vir à tona. 
 

De acordo com Gomes (2014), a transição capilar pode ser explicada como 

um processo denominado por pessoas que decidem parar de fazer procedimentos 

químicos, como: relaxamentos, alisamentos e escovas “inteligentes” em seu cabelo para 

modificar estruturalmente o seu aspecto. Essa transição indica um processo de mudança, 

implicando em transformações, adaptação e a saída de um lugar-comum para outro 

diferenciado. Mas desconstruir algo naturalizado exige muita coragem e é um processo 

muito doloroso. 
 

Quando acontece a decisão da retirada da química do cabelo, passamos por um 

processo de estranhamento e questionamento: "Como será o meu cabelo?", "Será que vai 

ficar legal?", isso porque após tantos anos de alisamento o reconhecimento demora a 

aparecer. Toma-se por verdade o cabelo alisado e destruído pela química e esquece-se como 

ele é verdadeiramente, uma vez que o período de alisamento é longo, iniciando muitas 

vezes ainda na infância. Para a mulher negra, quando há o corte do cabelo para a retirada da 

química, inicia – se um ritual de passagem para o “universo crespo”. 
 

Quando o cabelo está curto, o que implica diretamente na feminilidade - 

visto que na sociedade branca, o cabelo bom, bonito e sensual é o longo e o que tem 

balanço – passamos a ter mais contato com instrumentos que fortalecem a identidade, 

como o turbante, que é muito mais que um “adereço”, é um símbolo de cultura e beleza 

negra. Com o passar do tempo, vamos nos apropriando de elementos que fazem parte da 

nossa ancestralidade, permitindo que esse processo que parece puramente estético se 

transforme num catalisador do reconhecimento étnico. 
 

A força nasceu a partir do momento que reconheci minha identidade. Precisei da 

transição para me reconhecer uma mulher negra. Para conhecer minha 

ancestralidade, para saber de onde vim e para respeitar o que sou. Desde 
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criança a sociedade me embranqueceu ao afirmar que minha pele era parda, 

moreninha ou cravo e canela. Chegar nesse ponto de reconhecimento 
pessoal precisou ser através da através da transição. (BLOGUEIRAS 
NEGRAS, 2015) 

 

 

Durante toda a minha vida, a consciência de ter um corpo negro, um 
cabelo crespo e uma ancestralidade não passavam perto de mim. O ferro 

que queimava a pele de minhas antecedentes, queimava meu cabelo e 
negava minhas raízes. (BLOGUEIRAS NEGRAS, 2015) 

 

Passar por esse rito também faz parte do processo de autoafirmação e 

(re)conhecimento da nossa cultura. Passamos a nos assumir, para nós e para o mundo, 

como mulheres negras. O que pode ter se iniciado como ato estético, é também um ato 

político. 

 
 
 

6.3 Sobre ser mulher e “tornar–se” negra 
 

Gomes (2003) define a identidade negra como uma construção social, 

histórica, cultural e plural. Todos esses aspectos responsáveis pela nossa construção 

identitária vem carregados de marcas nos corpos negros, marcas de uma herança 

colonial responsável por conceitos negativos acerca da nossa identidade. Em se falando 

das mulheres negras, estas são sujeitadas por, pelo menos, três sistemas de opressão: 

racismo, sexismo e classe. Todos esses fatores contribuem para dificultar o processo de 

aceitação do que é ser negra. 
 

Carneiro (s.d) afirma que à medida que a sociedade vai realizando seu 

processo de branqueamento da população, vão se consolidando os estigmas e o destino 

social das mulheres negras e das brancas dentro da lógica racista e sexista. Dentro dessa 

lógica, a mulher negra é a antimusa da sociedade brasileira. 
 

Por conta desse estigma que a sociedade cria em cima da mulher negra, há 

toda uma esfera de insegurança, onde esta não consegue se aceitar, e inconscientemente 

participa dos processos de alisamento, numa tentativa de embranquecer. 
 

A Transição Capilar, quando compreendida enquanto uso consciente do 

cabelo, vem como uma forma de reivindicação da autonomia do seu corpo perante a 

sociedade, trazendo aceitação, reconhecimento e com isso o fortalecimento da 

identidade negra. Muitas pessoas ainda pensam que assumir o cabelo natural é questão 

de estética, mas pouco a pouco isso está sendo desconstruído. 
 

Não sou feia com meu cabelo. Você não é feia com seu cabelo crespo. Você 
não é feio com seu black. Assumir seu cabelo natural é mais que moda. É 
assumir uma postura política e afirmar: “eu sou negra/negro, meu cabelo é 
crespo e eu amo ele assim”. É exigir respeito. É ter direito a escolha. 
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Com o tempo eu percebi que sou linda com meu cabelo. E aquela frase era 
tudo mentira. Na verdade aprendi que para um homem ou mulher me querer 

eu preciso antes de tudo ME QUERER. Então me quero TODOS OS DIAS. 

Quando acordo, me olho no espelho e digo: eu sou linda. (ENCRESPANDO, 
2013) 

 

Usar o cabelo natural vem muito mais como sinônimo de resistência diante 

desse sistema cruel que teima em ditar o que é e o que não é bonito. Ao contrário de um 

estilo, seu uso é sinônimo de força e resistência a um sistema compreendido como 

racista e opressor. 
 

Passar por esse processo de transição é de uma importância tão grande que 

gera uma (re)descoberta da sua identidade étnica. Segundo Figueredo (2002), o cabelo 

que não possui produtos químicos que modificam a estrutura dos fios ou aquele cabelo 

que não pareça conter químicos remete ao orgulho da ancestralidade. 

 

Hooks(2005) afirma que em uma cultura de dominação e anti-intimidade, 

onde os corpos negros são desmerecidos, menosprezados, humilhados e mutilados por 

uma ideologia que aliena, deve- se lutar diariamente por permanecer em contato com 

nós mesmos e com os nossos corpos, uns com os outros. Celebrando esses corpos, 

participando de uma luta libertadora que libera a mente e o coração. 

 
 

Depois que assumi meus cabelos afro, muitos me disseram que fiquei mais 
"preta". Ou seja, maquiava minha negritude com um cabelo alisado que não 

me pertencia, e com isso me "embranquecia" aos olhos dos outros e de mim 
mesma. Quem era eu? Uma cópia mal feita de um padrão "branco" ditado 

pela mídia e pela sociedade. Quem sou eu hoje? Uma mulher negra em todos 
os sentidos, já que o meu cabelo diz isso mais claramente (AUMENTE O 

VOLUME s.d.). 
 

 

Compreender que o seu crespo está intimamente ligado à sua identidade 
negra faz com que você consiga ter segurança e convicção. Assim, quando a 
tendência acabar, você continuará firme no seu posicionamento em relação 
ao uso do cabelo crespo (MENINAS BLACK POWER, 2013). 

 

 

São muitos os desafios para se manter e sustentar o cabelo crespo nessa 

sociedade. Cotidianamente, a TV, as revistas e todos os outros veículos midiáticos nos 

apresentam o padrão da beleza feminina como sendo a mulher magra, de cabelos lisos e 

longos, e o que foge desse padrão não representa beleza, como o cabelo crespo e curto. 

Então, ao longo desse percurso, a mulher que toma a decisão de assumir seus fios se 

deparam com inúmeras expressões racistas. Tais expressões que insistem em nos 

inferiorzar, mostram o quanto assumir o cabelo é um ato político, porque passamos a 
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renegar os padrões impostos e estampamos em nossos corpos: Sim, somos negras! Sim, 

essas são minhas raízes! 
 

Contudo, é necessário um processo de reconstrução e construção identitária, 

onde esse cabelo é ressignificado como um elemento de resistência e retorno às raízes, estas 

que são machucadas, deturpadas, inferiorizadas pelo branco que se julga superior. Esse 

processo de empoderamento do fio crespo traduz a luta de um povo que resiste. 

 

Assumir o cabelo natural é, sem dúvidas, um ato político. 

 

. 
 

 

III CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este projeto está dentro de uma perspectiva feminista e antirracista, pois a 

interseccionalidade visa revelar que nós, mulheres negras, sofremos pela nossa condição de 

raça e também pela condição de gênero. Segundo Crenshaw (2015), a discriminação racial e 

de gênero estão sobrepostas em várias arenas significativas da vida (trabalho, escola, 

relacionamentos), sendo que a discriminação racial é constantemente atravessada pelo 

gênero, e a discriminação de gênero também é marcada pela raça. 

 

Uma visão feminista que adota a analise interseccional nas relações de gênero 
 

é de fundamental importância porque é sensível às reais necessidades das mulheres 

negras, já que elas sofrem mais de uma opressão simultaneamente: racismo, machismo 

e preconceito de classe social. Crenshaw (2002) afirma que a interseccionalidade se 

trata especificadamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de 

classe e outros sistemas discriminatórios criam as desigualdades básicas que estruturam 

as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras, constituindo assim, 

aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. 

 

Essas opressões agem de forma extremamente violenta e “velada” em nossa 

sociedade, atingindo nossa autoestima, nos levando a rejeitar nossos corpos, além de 

impor obstáculos à nossa presença em espaços de poder. 

 

Com esse trabalho, é possível compreender como a transição capilar é um 

instrumento que contribui para a emancipação da mulher negra. Contribuindo, também, 

para a produção de conhecimento na área, a fim de fazer com que mais mulheres negras 

percebam de quais formas o racismo atua sobre nossos corpos, e a partir daí tenham 

forças para se libertar de tais correntes, aprendendo a amar seus cabelos e cuidar deles,  
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conhecendo sua identidade étnica e repassando esse conhecimento para as que estão por 

vir. 
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