
REVISTA pensata | V.5 N.2  NOVEMBRO DE 2016 

 

  

 

Cabelo crespo e estética desviante: a busca pela ancestralidade e a 

africanização  

 

Aline Tusset de Rocco1 

 

 

Resumo: 

O artigo apresentado trata da construção da identidade estética da população negra 

enquanto uma estética desviante. Aborda-se o conceito de outsider e como a beleza negra 

pode ser considerada desviante levando-se em conta uma sociedade que ainda reproduz 

racismo e tem como padrão estético a beleza branca. Argumenta-se, ainda, que o cabelo 

crespo também é reflexo de um fenômeno da diáspora africana. Buscando o resgate do 

cabelo crespo, a tentativa destas pessoas negras é de reencontrar-se com sua 

ancestralidade e construir uma identidade racial e política. Entretanto, é possível afirmar que 

mesmo visando uma aproximação com suas origens, o que é apresentado hoje como 

estética negra no Brasil reflete a mistura de culturas e um conceito de “África” que nem 

sempre corresponde ao que é encontrado na cultura do próprio continente. 

Palavras-chave: Estética. Beleza negra. Outsider. Africanização. 

 

Afro hair and deviant aesthetic: the search for ancestrality and 

africanization 

 

Abstract 

The paper presented deals with the construction of the aesthetic identity of black people as 

one deviant aesthetic. We discuss the concept of outsider and how the black beauty can be 

considered deviant taking into account a society that still reproduces racism and it still has an 

aesthetic standard the white beauty. It is argued further that curly hair is also a reflection of a 

phenomenon of the African diaspora. Seeking the rescue of curly hair, the try of these people 

are to be reunited with their ancestrality and build a racial and political identity. However, it is 
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clear that even seeking a rapprochement with its origins, what is presented today as black 

aesthetic in Brazil reflects the mix of cultures and a concept of "Africa" that does not always 

correspond to what is found on the continent culture. 

Keywords: Aesthetic. Black Beauty. Outsider. Africanization. 

 

Introdução 

No Brasil, refletir sobre o cabelo crespo e a corporalidade negra não se limita apenas a 

pensar sobre a estética, mas também acerca das relações sociais e políticas que estão 

presentes neste processo. Com o estabelecimento de um padrão eurocêntrico de beleza 

criou-se uma estigmatização da imagem do corpo negro. O cabelo crespo, como parte do 

corpo e representante importante dos fenótipos negros, pode ser considerado um signo que 

representa a negritude expressa pelo corpo. Deste modo, assumir o cabelo crespo em um 

estilo que retome a naturalidade pode ser também um modo de afirmar uma identidade 

negra e buscar pelo reconhecimento de uma beleza negra, mas também se apresenta como 

um desvio da norma estética dominante na sociedade brasileira. Assim, podemos refletir 

como a busca por uma naturalidade do cabelo crespo se mostra como uma afirmação 

identitária da população negra, e, também, como uma maneira de confrontar e resistir ao 

racismo e à inferiorização estética, social e política que lhes é imposta.     

Neste artigo serão abordados conceitos como o desvio, a partir de biografias já 

bastante conhecidas, como é o caso de Elias (2000) e Becker (2009). A partir disto, será 

tratada a ideia de estética e beleza negra, mais precisamente acerca do cabelo crespo. 

Levantaremos aqui a ideia de que ao assumir fenótipos ligados à negritude, a população 

negra também está agindo politicamente, resistindo ao racismo e contrapondo-se as normas 

de beleza brancas e dominantes. Outra questão que será abordada aqui, e que é de grande 

importância para este tema, é sobre o discurso que trata do cabelo crespo como símbolo de 

aproximação com a África e com a ancestralidade de afro-brasileiros.                   

Apesar de percebermos que questões estéticas acabam por tocar muito mais as 

mulheres, sejam brancas ou não-brancas, não será proposto aqui um recorte de gênero. 

Assim, será feito aqui apenas um recorte racial de modo a dar visibilidade sobre questões 

estéticas da população negra brasileira. 
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A construção estética negra e a identidade desviante 

 Iniciando a discussão acerca da construção da identidade estética negra e de como 

esta, ainda hoje, é considerada uma estética desviante, precisamos pensar sobre a 

realidade social brasileira e o lugar histórico ocupado pelos negros dentro desta. Ao longo 

da história do Brasil, a população negra foi escravizada, subordinada e marginalizada, 

sendo diversas vezes inferiorizada na sociedade. A luta do movimento de resistência negra 

se dá desde a vinda de navios negreiros para o Brasil, através do surgimento de quilombos, 

até o dia de hoje com o fortalecimento da identidade negra, a luta contra o preconceito racial 

e a exclusão social. Dentre as diversas ramificações da luta contra o racismo encontramos a 

ideia de fortalecimento da estética negra e valorização dos fenótipos e beleza da população 

afrodescendente. Conforme Júnior (2007), ao pensarmos a história brasileira 

percebemos elementos que caracterizam a relação de estabelecidos e outsiders. Durante o 

século XIX vemos uma tendência à defesa do branqueamento da nação, e também, ao 

tratamento de pessoas negras como inferiores. No período colonial, as pessoas negras se 

diferenciavam pela sua origem, cor de pele e pelo motivo pelo qual haviam sido trazidas ao 

Brasil. Sua cultura também as diferenciava da tradição europeia fazendo com que fossem 

consideradas inferiores pelos já nascidos no Brasil que adotavam o padrão cultural europeu. 

Este padrão europeu se estabelece culturalmente, e também impõe-se esteticamente por 

todo país.  

Elias (2000) em nota afirma “um dos fatores capazes de modificar o impacto da 

situação nos membros dos grupos outsiders é sua posse de uma tradição cultural própria”. 

Este trecho relembra a importância da valorização da cultura e história como ferramenta 

crucial para um grupo étnico considerado outsider, por não contemplar os mesmos fenótipos 

e traços estabelecidos como norma de “beleza universal”.  

Entre o final do século XX e o começo do século XXI podemos perceber diversas 

expressões de valorização e orgulho negro, como por exemplo, o surgimento de revistas 

como a Raça Brasil, que é direcionada a pessoas negras buscando valorizar sua estética e 

cultura. Outros exemplos que podemos citar são as produções acadêmicas e grupos de 

pesquisa visando à população negra, além do aparecimento de produtos cosméticos para a 

pele e cabelos negros. 

Elias (2000) afirma que as relações raciais constituem relações de estabelecidos e 

outsiders. Entretanto, esta relação seria de um tipo particular, pois como a diferença entre 

os grupos se apresenta fisicamente, torna-se mais fácil o reconhecimento da condição e 

estigmatização do grupo. 
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 Prontamente, é importante tratarmos o que Becker (2009) define como desvio e 

comportamento desviante para melhor compreendermos a problemática acerca da estética 

desviante levantada neste artigo. Segundo o autor, todos os grupos fazem regras sociais e 

nestas definem o que é considerado como ações “certas” e proibindo outras como ações 

“erradas”. Quando uma regra é estabelecida pelo grupo com mais poder, a pessoa que 

infringe a mesma pode ser considerada um outsider. Entretanto, nem sempre a pessoa 

rotulada como um outsider considera-se um. A pessoa que infringe a regra pode julgar o 

quem impôs a mesma como alguém sem legitimidade para impô-la, e assim, pode vir a 

considerar outsider aqueles que impõem a regra e a julgam.  

 Ainda, Becker atenta para as distinções sobre as regras, sendo que estas podem ser 

formais, como uma lei, e serem impostas pelo Estado; mas também podem ser apenas 

acordos informais sedimentados em tradições. No caso levantando aqui, o padrão estético 

eurocêntrico poderia ser encaixado como uma regra informal imposta por grupos raciais 

dominantes. Ainda, é passível observar o fato de que diferentes grupos consideram 

diferentes coisas como desviantes, revelando que a pessoa que faz o julgamento do desvio 

e o processo até o julgamento podem estar envolvidos no fenômeno. Deste modo, os 

indivíduos negros que deixam de alisar seu cabelo e assumem seu cabelo crespo pode ser 

considerada como um perfil de estética desviante pela sociedade como todo, porém pode 

ser um comportamento normal dentro de um grupo de pessoas negras que procura 

enaltecer os traços e a beleza negra. Assim como homens produzem regras para mulheres, 

os negros estão sujeitos às regras constituídas pelos brancos, podendo estas regras serem 

tradições culturais que se ramificam até uma consciência estética do que é considerado 

aceito e estabelecido. 

 O desvio, em sua conceituação mais simplória, é visto como estatística, definindo 

como desviante tudo que varia excessivamente ao mediano. Desta maneira, o desvio seria o 

que se difere do comum, como um ruivo ou canhoto, levando-se em conta que a maioria da 

população é morena e destra. Entretanto, na sociologia define-se como desvio a infração de 

uma regra geralmente aceita pela sociedade estudada. Este desvio é criado pela própria 

sociedade, pelos grupos sociais que constroem as regras e aplicam a indivíduos que podem 

vir a serem considerados outsiders. Tendo isto em conta, o desvio é uma consequência da 

aplicação de regras e sanções a alguém considerado “infrator” e que ao infringir a regra é 

rotulado como desviante por outras pessoas. 

 É importante alertarmos que um ato é ou não desviante também de acordo com a 

reação das pessoas a ele, o simples fato de um indivíduo ter cometido uma infração não o 

154



REVISTA pensata | V.5 N.2  NOVEMBRO DE 2016 

 

  

torna necessariamente um desviante, assim como alguém que não infringiu regra alguma 

também pode ser visto como desviante. Becker (2009) atenta “uma pessoa pode cometer 

um incesto clânico e sofrer apenas mexericos, contanto que ninguém faça uma acusação 

pública; mas será impelida à morte se a acusação for feita”. Como é sabido, um ato pode 

ser considerado desviante de acordo com quem o comete, afinal, algumas regras tendem a 

serem aplicadas mais a algumas pessoas que outras. Destarte, o desvio é o produto de um 

processo que envolve reações de outras pessoas a um comportamento, logo, o desvio 

depende em parte do tipo de ato, em parte da interação com outras pessoas. 

 Como as regras sociais são criações de grupos específicos, é evidente que nem 

todos na sociedade concordam quanto estas regras e como devem ser aplicadas. Este 

conflito se torna parte do processo político da sociedade. Desta forma, é comum que grupos 

sociais, étnicos e culturais não partilhem das mesmas regras, conforme atenta Becker 

(2009) “os problemas que eles enfrentam ao lidar com seu ambiente, a história e as 

tradições que carregam consigo, todos conduzem à evolução de diferentes conjuntos de 

regras”. Porém, grupos diferentes possuem capacidades distintas de fazer e aplicar regras, 

e estas capacidades são configuradas pela diferença de poder destes grupos sociais. 

Quanto à sociedade brasileira; classe, etnicidade, idade e gênero, são fatores que se 

relacionam à diferença de poder entre os grupos, tornando alguns grupos menos propensos 

a impor suas regras. 

 Em nosso caso particular de desvio, ligado ao padrão estético imposto à população 

negra, se mostra mais relevante pensarmos sobre pessoas que tratam o desvio como uma 

maneira de viver, que organizam sua identidade em torno de uma estética desviante. Ainda, 

seguindo com as afirmações do autor, o que leva um indivíduo a um padrão permanente 

desviante é o desenvolvimento de interesses desviantes, de motivos socialmente 

aprendidos. Ao pensarmos na população negra, podemos compreender que o sentimento 

de pertencimento étnico e o desenvolvimento da identidade negra influenciam na escolha de 

permitir o cabelo crespo crescer natural sem grandes interferências no tipo de fio e cachos, 

ou então o uso de penteados e turbantes que reforcem a identidade étnica. 

 Ao envolver-se na atividade desviante, a pessoa compreende os prazeres da mesma 

ao entrar em interação com outros desviantes, aprende a ter consciência de novos tipos de 

experiência e a participar de uma subcultura organizada em torna desta atividade. Além do 

mais, alguns desviantes desenvolvem ideologias para explicar seu comportamento e 

convencer a si mesmo e aos outros do porquê os que os desaprovam é que estão errados, 

e porquê são por eles considerados desviantes.  
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 Ter um traço desviante, ou ser associado a um, muda a autoimagem do indivíduo, e 

também a imagem que as demais pessoas da sociedade fazem deste. Ao obter um traço 

desviante o indivíduo é ligado a outros traços indesejáveis presumivelmente associados a 

ele. Outro fator importante levantado pelo autor que deve ser levado em conta é a distinção 

de status principal e subordinado. Em nossa sociedade, alguns status se sobrepõem a 

outros, como o pertencimento à raça negra que é considerado um status principal. Um 

indivíduo antes de sua classe social, ou sexo (que seriam os status subordinados) é definido 

pela sua etnia, e assim como a etnia, o status desviante também pode ser um status 

principal.  

 
 

O status de desviante (dependendo do tipo de desvio) é esse tipo de 
status principal. Uma pessoa recebe o status como resultado da violação de 
uma regra, e a identificação prova-se mais importante que a maior parte das 
outras. Ela será identificada primeiro como desviante, antes que outras 
identificações sejam feitas (BECKER, 2009). 

 

 
Um passo importante para o desviante que vem a se tornar permanente é o ingresso 

em um grupo desviante organizado, sendo esta escolha um indício de aceitação do desvio e 

tendo um forte impacto sobre a concepção de si mesmo. Para a população negra que busca 

a transição capilar (de cabelos alisados para cabelos naturais e crespos) a aceitação do 

desvio, e a ajuda de outras pessoas que já passaram por este processo se mostra muito 

importante. Através de dicas de procedimentos, produtos e de como tratar o cabelo, os 

grupos e movimentos ligados ao cabelo crespo tendem a fortalecer, no novo adepto ao 

cabelo crespo, um sentimento de aceitação e apoio para enfrentar possíveis situações de 

exposição ao racismo. Assim também se desenvolve uma cultura em torno do desvio 

estético, é construída uma justificativa histórica e psicológica, solidificando a identidade 

negra.  

Assim, podemos compreender a escolha de pessoas negras por um cabelo que se 

aproxime mais ao natural, seja com tranças, dreadlocks ou o afro como um modo não só de 

desvio, mas também de agência do próprio indivíduo. Seguindo este raciocínio, Brah (2006) 

afirma que a diferença pode ser entendida como as trajetórias históricas e práticas culturais 

que produzem condições para construções de identidades coletivas. Entretanto, os 

processos de construção de subjetividades são sociais, mas também subjetivos, podendo 

assumir posições específicas de sujeito que são socialmente produzidas. Assim, mostra-se, 

através deste trecho apresentado pela autora, como o conceito de diferença se relaciona a 

discursos e experiências coletivas de agenciamento.  
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O conceito de “diferença como relação social” se refere à maneira 
como a diferença é constituída e organizada em relações sistemáticas 
através de discursos econômicos, culturais e políticos e práticas 
institucionais. Isso quer dizer que destaca a sistematicidade através das 
contingências. Um grupo geralmente mobiliza o conceito de diferença neste 
sentido quando trata das genealogias históricas de sua experiência coletiva. 
De fato, diferença e comunalidade são signos relacionais, entretecendo 
narrativas de diferença com aquelas de um passado e destinos coletivos 
compartilhados. Em outras palavras, o conceito de “diferença como relação 
social” sublinha a articulação historicamente variável de micro e macro 
regimes de poder, dentro dos quais modos de diferenciação tais como 
gênero, classe ou racismo são instituídos em termos de formações 
estruturadas (BRAH, 2006, p.362). 

 
 
 

 Portanto, identidades coletivas não são apenas a soma das experiências individuais, 

mais que isso, são experiências comuns em torno de eixos específicos de diferenciações. 

Entretanto, falar de identidades quanto processo é também falar de identidades quanto 

discursos que se inscrevem em contextos culturais, econômicos e políticos. Refletir sobre 

discursos é também repensar as relações de poder, e em como nos interstícios dos 

múltiplos lugares de poder se intersectam as subjetividades dos indivíduos.    

     Nos últimos anos, no bojo das políticas de ações 

afirmativas, emergem perspectivas críticas à estética eurocentrada, também manifestações 

pelo orgulho negro em relação ao corpo e autoestima. Conforme lembra Figueiredo (2008), 

o discurso sobre o corpo negro vindo das mulheres negras deriva de uma elaboração do 

corpo através de uma desconstrução que busca estabelecer uma imagem positiva sobre si 

mesma. Este discurso rejeita a imagem da mulata e procura a autoafirmação da negritude e 

da ancestralidade africana. É deste modo que se mostra tão relevante pensarmos sobre a 

beleza negra, de maneira que esta valoriza e reafirma os fenótipos negros antes negados. O 

cabelo crespo, como parte do corpo negro mais vinculado a adjetivos negativos, tem sido 

retratado como importante marcador da identidade negra e central no discurso da 

construção e afirmação de uma estética negra, mesmo quando esta é percebida como uma 

estética de agenciamento e desviante aos padrões. 

 

Estética negra e estética desviante 

No século XVIII, a cor da pele tornou-se critério para classificação das chamadas 

raças, dividindo a humanidade em: raça branca, raça negra e raça amarela. A partir do 

século XIX, além da cor, levava-se em consideração para a classificação racial critérios 
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como a forma do nariz, lábios, queixo, formato do crânio, ângulo facial, entre outros. No 

século XX, percebeu-se que patrimônios genéticos de dois indivíduos pertencentes à 

mesma raça podiam ser mais distantes do que os pertencentes a raças diferentes. Assim, o 

conceito de raça como explicação biológica da diversidade humana não se mostrava eficaz.

 A raça ao perder sua conotação biológica se torna uma categoria etnosemântica, 

político-ideológica (MUNANGA, 2004, p. 6). A categoria raça passa a ser determinada por 

relações de poder, tomando diferentes aspectos em distintas localidades do mundo fazendo 

referência à realidade social e à política, como uma categoria de inclusão e exclusão. 

 Quanto a este trabalho, a utilização do termo raça leva em consideração os diversos 

grupos étnicos e raciais que formam o país. Conforme Gomes (2006), ao discutirmos a 

condição social da população negra o emprego do termo “raça” ainda é o mais adotado no 

país. Também é o termo que mais se aproxima da dimensão do racismo existente no Brasil, 

sendo que este não ocorre apenas em decorrência de um pertencimento racial expresso 

pela cultura, mas também pelos sinais diacríticos inscritos no corpo. A opção de utilizar o 

conceito raça se deve não a uma confirmação da realidade biológica, mas quanto discurso 

social, enquanto maneira de explicar o racismo como fenômeno que se baseia na ideia de 

raças hierarquizadas.       

De acordo com Gomes (2006) o cabelo crespo é uma expressão simbólica da 

identidade negra no Brasil, possibilitando, junto ao corpo, a construção social, cultural, 

política e ideológica conhecida como beleza negra. A identidade negra é, então, 

compreendida como um processo construído historicamente através do contato com o outro, 

em uma sociedade padecendo de racismo e do mito da democracia racial. Em seu livro 

“Sem perder a raiz” a autora traz o fato de o cabelo do negro ser considerado “cabelo ruim” 

como uma expressão do racismo, e como a mudança do cabelo pode significar uma 

tentativa do negro de sair de lugar de inferioridade imposto a ele. Assim, quando uma 

pessoa negra assume seu cabelo natural, ela também pode estar assumindo sua identidade 

étnica através de uma agência, mas ao mesmo está confrontando o padrão estético, ou a 

regra estabelecida, que impõe o cabelo liso ao estilo europeu.     

 O cabelo crespo para a população negra é um sinal que imprime a marca da 

negritude no corpo, é a materialização da identidade negra. No Brasil, o cabelo crespo pode 

ser considerado um traço que comunica sobre as relações raciais, e pode ser pensado 

como um signo. Gomes afirma que assim como o mito da democracia racial, o estilo de 

cabelo pode ser uma maneira de encobrir dilemas relacionados a conflitos sociais e ao 

processo de construção de identidade negra. Entretanto, o cabelo também pode se 
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apresentar como uma maneira de reconhecer as origens africanas, como resistência ao 

racismo e como um estilo de vida.    

A autora afirma que a sociedade destitui o negro do lugar de beleza, e ao destituí-lo 

reconhece-o como negro, uma vez que para se rejeitar se faz necessário reconhecer. O 

processo de reconhecimento e rejeição pode ser internalizado pelo negro, podendo 

influenciar na construção da subjetividade da pessoa negra. Esta destituição do lugar de 

beleza impõe uma regra ligada à tradição e ao padrão de estética europeia, onde ter traços 

de fenótipos brancos é mais aceito como belo, e por conseguinte, mais ligado a adjetivos 

positivos. Logo, assumir-se negro e orgulhar-se da sua estética racial e apresenta-se como 

um desvio, podendo sujeitar o indivíduo a tratamentos de inferioridade e subjulgamento. 

Ainda, Gomes traz a comparação de Mercer (1994) entre penteados de pessoas 

negras que vivem no Ocidente e dos negros que vivem no continente africano. Para Mercer, 

os penteados usados pelos negros da diáspora não podem ser considerados africanos ou 

naturais, eles seriam na verdade o penteado do negro do Novo Mundo, sendo produto da 

cultura africana ao misturar-se com a cultura ocidental. Quanto à questão da naturalidade do 

cabelo, o autor aponta estilos como o afro como artificiais já se que utilizam de pentes 

especiais (garfo ou ouriçador) para atingir seu aspecto estético e seu significado político. 

Com isso, Mercer (1994) afirma “a produção de um penteado está inserida no universo da 

cultura e não pode ser considerada como um processo natural”. Assim como o afro é 

considerado um resultado cultural e não natural, o alisamento também não deve ser visto 

apenas como uma imitação do padrão europeu, e também deve ser entendido como uma 

prática cultural. Ao pensarmos no alisamento como um comportamento social podemos 

perceber por um lado, a imposição do padrão estético branco ao negro, e por outro, o estilo 

negro de usar o cabelo construído dentro de uma sociedade opressora. Deste modo, a 

manipulação do cabelo crespo no Brasil revela um processo ambíguo e tenso, e apresenta a 

construção de uma estética negra dentro de um contexto de uma sociedade racista que 

impõe um padrão eurocêntrico ao qual grande parte da população brasileira não consegue 

fazer parte.         

Em uma retrospectiva, nos anos 1950 iniciam-se na África as lutas anti-coloniais. 

Como movimento de contestação da imposição estética branca, durante os anos 1960 nos 

EUA, o black power surgiu buscando retirar a população negra de um lugar de inferioridade 

racial imposta pelo racismo. Nesta mesma época, no Caribe, surgiu também com apelo à 

naturalidade africana, o rastafári que utiliza os cabelos em estilo dreadlocks. Enquanto isso, 

na África do Sul também se pensava sobre estratégias de combate ao racismo, nascendo 
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assim o slogan “black is beautiful” ou traduzindo “negro é lindo”. O Movimento de 

Consciência Negra africano criou e internacionalizou este slogan que se transformou em 

palavra de ordem de diversos movimentos negros no mundo como ferramenta de 

contestação à discriminação racial. No fim dos anos 60, através das imagens de James 

Brown e The Jackson Five, chegou ao Brasil o visual afro, que evidenciou o uso de 

turbantes africanos, e o visual funkeiro, além da incorporação de diversos atributos afro no 

visual de ativistas negros. Na década de 1970, então, eclodiu o Movimento pelos Direitos 

Civis nos Estados Unidos, assim como as chamadas políticas de identidade. Discutiam-se 

as desigualdades e preconceito institucionalizados ou não, e dava-se início a expansão da 

cultura negra pelo mundo, atingindo inclusive a população branca.   

 Aspectos estéticos como maquiagem e corte de cabelo são atitudes que refletem um 

pouco o que cada indivíduo é ou pretende ser. Com a customização do corpo se dá o fim da 

preponderância da genética e da natureza, e inicia-se a tirania da escolha, onde o indivíduo 

é muitas vezes levado a fazer parte de padrões estéticos definidos culturalmente. A busca 

pela matriz identitária da estética afrodiaspórica se mostra uma maneira de retomar o lugar 

da mulher e homem negros na sociedade, buscando não só a beleza, mas também uma 

retomada histórica (Cf. GOMES, 2006; FIGUEIREDO, 2002). Pensar sobre a manipulação 

do cabelo crespo não se limita a questão estética,  também transgride a questão racial numa 

sociedade que privilegia uma consciência individualizada e estilizada. Pode-se então 

acrescentar que a manipulação do cabelo é um campo cultural resistente no qual se pode 

observar o fenômeno de continuidade dos elementos africanos.   

Em razão da colonização cultural sofrida pela população negra, a utilização de ferro 

quente, pastas e alisantes se tornaram práticas comuns para a aproximação dos supostos 

cabelos considerados “belos”, neste caso os lisos e compridos. Figueiredo (2002) lembra 

que desde muito jovens as mulheres negras são convencidas a terem o cabelo alisado, 

sendo que esta experiência, muitas vezes, é imposta pela própria mãe. Ao se tornarem 

adultas continuam a alisar o cabelo seja porque acham mais bonito, seja por considerarem 

mais prático o trato do cabelo liso. Ainda, a autora afirma que dentre as características 

fenotípicas da população negra, o cabelo é considerado o mais “feio”, e considerado 

também o mais desejável de ser modificado. Refletir sobre o cabelo crespo é pensar 

sobre um elemento modificado pela cultura como marca de pertencimento racial. Então, 

podemos perceber o cabelo como a corporificação da identidade negra se apresentando 

como uma síntese do complexo processo de construção desta. Assim, a população negra 

tem construído sua imagem entre a imagem socialmente construída no processo de 

160



REVISTA pensata | V.5 N.2  NOVEMBRO DE 2016 

 

  

dominação, e a luta pela reivindicação de uma autoimagem positiva. Deste modo, o resgate 

da cultura africana e a reinvenção do negro no Novo Mundo através de um modelo estético, 

que compreende o cabelo crespo, é um modo de reconhecimento, de inversão do padrão 

estético, e de identificação desviante do que é convencionado como belo e como 

estabelecido. Além disso, o desvio do padrão estético, através da escolha de assumir um 

cabelo mais natural e crespo, se mostra também como um meio de sair da condição de 

inferiorização e resistir ao racismo estrutural da sociedade brasileira. 

 

A busca pela ancestralidade e africanização 

 Na década de 1975 a 1985 houve mudanças culturais imprevistas, um descrédito no 

progresso da civilização, e uma explosão de novos movimentos culturais que 

compreenderam desde novas religiões até o surgimento de novas identidades culturais. 

Conforme Friedman (2001), toda esta atividade foi acompanhada de uma fragmentação 

nacional e um crescimento dos movimentos políticos com bases culturais no mundo todo. 

Surgiram, também, as lutas pela identidade étnica ou regional, relacionadas ao local de 

origem, como tentativa de fazer visíveis e reconhecíveis as divisões sociais.  

 Neste ponto de vista, o processo de construção de identidade depende da relação 

com outros, e assim, a declaração de identidades coletivas é múltipla e inacabada, pois se 

fundamenta em uma busca e não em algo já determinado. Ao encontrar o resultado desta 

busca, o autor afirma que assistimos, então atitudes de retorno à etnia e a busca pelas 

origens.  

 Apesar de tratarmos, muitas vezes, da identidade a partir da etnicidade, a etnia é 

uma definição imprecisa e permanece em evolução ao longo do tempo. Para o autor, a ideia 

de retorno à etnia dá uma ideia errônea de um modelo fixo e já existente, quando na 

realidade são frequentemente inovações culturais que estão em constante processo de 

formação. Desta forma, Agier traz como exemplo o movimento cultural negro no Brasil e o 

retorno à “etnia africana”. 

 
 

É o que se pode observar no movimento cultural negro na Bahia, no 
Brasil, em meio ao qual os próprios atores podem, eventualmente, declarar 
sua filiação à “etnia africana”, e até mesmo à “etnia negra”. Essa postura 
étnica faz parte — enquanto declaração de identidade — das categorias 
internas do objeto que a análise externa, no sentido de “distanciada”, deve 
levar em conta e não reproduzir tal e qual. Essa objetivação é necessária 
mesmo quando essas noções e representações são — como um magnífico 
retorno de nossa extrema modernidade — uma retomada das antigas 
categorias da etnologia (AGIER, 2001). 
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 As novas formações culturais do negro do Novo Mundo em sua busca pela 

ancestralidade fazem com que a “África” tenha se tornado um conceito, uma recriação da 

ideia de africano criada e incorporada pelo negro na diáspora. O retorno às raízes e a busca 

pela africanização desterritorializou o continente, e transformou a África em um conceito 

pertencente a todos os que se sentem ligados a ela. A recriação da “África” tornou-se uma 

mistura de culturas mestiças dando sentido a ideia de etnização da identidade negra 

brasileira. A cultura afro-brasileira associou um lado mítico africano a várias outras 

inspirações nacionais e internacionais. Esta proposição adequa-se ao afirmado 

anteriormente neste artigo em relação ao cabelo crespo como parte da identidade negra. Os 

penteados que se apresentam como uma maneira destes indivíduos retornarem às suas 

raízes são também produtos desse novo conceito “África”, do Novo Mundo, da mistura de 

culturas que ocorreu no continente americano. Assim, como afirmou-se anteriormente, o afro 

não é um penteado natural nem pode ser considerado como um penteado ancestral 

africano, ele é um signo da nova cultura afro-brasileira, uma mistura entre a cultura vinda da 

África e as demais culturas que povoaram as Américas. Assim, não podemos supor que a 

cultura negra seja “mais natural” que a cultura branca, de modo que sempre há resistências 

culturais e novas possibilidades a serem adotadas e incorporadas a uma cultura. De 

qualquer modo, o cabelo crespo e os penteados negros não deixam de ser importantes 

como representação de uma identidade negra e da busca pelas origens, e continuam sendo 

símbolos de resistência estética e política. Este processo é ambíguo e natural quando 

pensamos que a cultura negra que tratamos aqui é criada e vivenciada na diáspora. 

Ainda, pensar sobre o cabelo negro é pensar sobre um elemento modificado pela 

cultura em marca de pertencimento racial, conforme atenta Gomes (2006) “o cabelo crespo 

é visto como um sinal diacrítico que imprime a marca da negritude no corpo”. Então, 

podemos perceber o cabelo como a corporificação da identidade negra se apresentando 

como uma síntese do complexo processo de construção desta. Deste modo, o negro tem 

construído sua imagem entre a imagem socialmente construída no processo de dominação, 

e a luta pela reivindicação de uma autoimagem positiva. Assim, a identidade estética do 

negro no Novo Mundo é produzida em torno da retomada da ancestralidade africana, mas 

também pelos elementos das demais culturas que influenciam o afro-brasileiro. 

Além disso, o cabelo do negro não pode ser visto apenas relacionando o penteado 

utilizado e o conteúdo político, mas também deve levar em consideração o contexto 

histórico, social, cultural e racial. A manipulação do cabelo negro no Brasil mostra-se como 
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um processo de uma construção estética negra dentro de um contexto de uma sociedade 

racista. Desta maneira, o cabelo alisado pode ser visto tanto como um resultado da 

opressão do padrão estético branco, como também um estilo do negro usar o cabelo com as 

características próprias da sua comunidade quando incorporado à diáspora, mesmo que 

esta comunidade esteja inserida em um sistema opressor. Assim, no plano cultural nenhum 

padrão estético é fixo e puro, sendo passível o questionamento da crítica ao alisamento 

quanto simples imposição social, e também passível o entendimento do alisamento capilar 

como uma expressão do negro no Novo Mundo. 

Ainda neste ponto de vista, segundo o autor, por um lado temos a nova versão da 

África no Brasil sendo construída desde os anos 1970 com a ajuda de diversas origens; por 

outro, a declaração da suposta identidade apaga toda a faceta de mistura cultural que a fez 

para, então, afirmar uma identidade que supostamente seria mais autêntica. Assim, como 

modo de repensar o que é ser negro e resistir às imposições do racismo, a população negra 

brasileira retoma as raízes e busca a africanização através do cabelo, das roupas, das cores 

e dos rituais.  

 Desta forma, Agier (2001) ainda afirma que a criação cultural também é tomada por 

tensões entre o imaginário local, suas sociabilidades e memórias; e o discurso global 

despojado de enraizamento histórico. Assim, podemos perceber as diferenças culturais 

entre penteados negros africanos e penteados negros americanos que buscam a retomada 

da africanidade. Apesar de alegarem uma origem em comum, a influência cultural que 

sofreram como modelos de signos culturais são distintas. Contudo, mesmo que as 

estratégias culturais dos negros permaneçam localizadas, ainda assim, encontram-se em 

contato com outros indivíduos que difundem a identidade cultural da diáspora. Essas 

estratégias proporcionam o surgimento de demandas sociais com linguagem étnica que 

repercute na cultura e ancestralidade. 

Segundo Pinho (2005) o que ocorre no Brasil seria uma reafricanização, uma nova 

inflexão dada à agência negra marcada pelo uso de símbolos ligados a africanidade 

caracterizada por uma modernização seletiva de símbolos mundiais e da diáspora. Para o 

autor, esta reafricanização seria um meio de atualizar e reconfigurar a identidade 

afrodescendente. Assim, esta nova identidade que busca por uma africanização surge em 

torno de um conceito “África” onde este é um empreendimento nômade que reinventa seu 

território para novas afetividades e identidades. 

Enfim, pode-se afirmar que a identidade existe somente através das socializações e 

localizações, e que se, inicialmente, os negros brasileiros tiveram origens diversas, a criação 
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de uma cultura afro-brasileira centrou-se na experiência de um Novo Mundo, relacionando-

se a um fenômeno de “África” transnacional. Assim como a cultura afro-brasileira é parte de 

uma ideia de “África” incorporada a elementos do negro na diáspora; os penteados, cortes e 

manuseios do cabelo também o são. Podemos perceber então que os cuidados com o 

cabelo crespo nas Américas remetem não apenas à busca pelas origens ancestrais, mas 

também se mostram como um meio de resistir ao racismo nos novos espaços em que o 

negro se apresenta inserido. O surgimento de penteados como o black power e o 

dreadlocks pode ser percebido como um resultado da africanização na América, levando-se 

em consideração a “África” como um conceito pensado pelos negros que utilizam do seu 

corpo e da estética negra como meio de resistência política. 

 

Considerações finais 

A construção da identidade negra vislumbra a inserção do negro na sociedade de 

forma crítica, problematizando o cotidiano e reconstruindo a identidade da população negra. 

A escolha por manter o cabelo crespo ou utilizar um penteado de expressão negra é uma 

atitude corajosa de desvio ao padrão estético e orgulho da beleza negra. Além disso, como 

ainda hoje na sociedade brasileira o cabelo crespo é visto como “cabelo ruim”, assumir o 

cabelo crespo além de ser uma maneira de assumir a negritude no corpo é também um 

modo de enfrentar um padrão que invisibiliza a beleza negra. 

No Brasil, refletir sobre o cabelo crespo e a corporalidade negra não se limita apenas a 

pensar sobre a estética, mas também acerca das relações sociais e políticas que estão 

refletidas neste processo. Com o estabelecimento de um padrão eurocêntrico de beleza 

criou-se uma estigmatização da imagem do corpo negro. O cabelo crespo, como parte do 

corpo e representante importante dos fenótipos negros, pode ser considerado um signo que 

representa a negritude expressa pelo corpo. Deste modo, assumir o cabelo crespo em um 

estilo que retome a naturalidade pode ser também um modo de afirmar uma identidade 

negra e buscar pelo reconhecimento de uma beleza negra. Assim, podemos refletir como a 

busca por uma naturalidade do cabelo crespo se apresenta como uma afirmação identitária 

negra, e, também, como uma maneira de confrontar e resistir ao racismo e à inferiorização 

estética, social e política que lhes é imposta. 

Ademais, o cabelo crespo também pode ser uma maneira de pertencer a uma 

identidade coletiva, já que a aparência é lugar do coletivo, e conforme Maffesoli (2005) a 

aparência se constrói sob o olhar do outro. Ao mesmo tempo, buscar o desvio estético pode 
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ser um modo de apresentar-se como uma pessoa diferenciada, frente à sociedade, 

buscando a singularidade mesmo dentro de um espaço de reivindicações coletivas. 

Quanto à compreensão destas pessoas que optam por cabelos crespos como 

“desviantes”, a escolha por uma aparência mais natural do cabelo costuma ser uma maneira 

de questionar padrões estéticos e reconhecer sua negritude. Ao adotarem o cabelo crespo 

optam por valores ligados à ancestralidade, à valorização da beleza negra e à construção de 

uma identidade que enfrenta e desconstrói o mito da democracia racial e os estigmas vindos 

do racismo existentes na sociedade brasileira. Assim, podemos tratar também da agência 

negra em suas escolhas estéticas que se refletem em aspectos sociais e políticos também. 

De todo modo, é importante ressaltar que esta busca pela africanização e 

ancestralidade feita pelo negro no Novo Mundo é uma construção diaspórica e natural. A 

cultura afro-brasileira pode ser caracterizada pela inspiração em uma África mítica, por 

elementos culturais incorporados à cultura brasileira, e ainda pela cultura negra jovem 

internacional. Os penteados negros na diáspora são uma tentativa de aproximação ao que 

chamamos de conceito “África”, mas não deixam de ser expressão de resistência negra, e 

nem de representarem uma possível  afirmação da negritude. 

Ainda, uma questão importante no discurso sobre o cabelo crespo é quanto à 

naturalidade, entretanto, isso não significa abandonar o uso de produtos e técnicas de 

modelamento do cabelo, e, sim, buscar uma aparência que se associe ao natural. Além do 

exposto, o alisamento e outras técnicas capilares que alisam ou camuflam o cabelo crespo 

ao serem manuseadas pela população negra também devem ser reconhecidas como parte 

da cultura negra na diáspora. O contato da população negra com as demais culturas e 

indivíduos que vivem, neste caso, no Brasil, também são capazes de produzir diferentes 

modos de tratar e manusear o cabelo que devem ser vistos como parte de uma cultura 

diaspórica negra. 

Em suma, é preciso pensar sobre a centralidade do cabelo crespo como representante 

da negritude e como símbolo de resistência estética e política. O reconhecimento de uma 

beleza negra tem se mostrado uma pauta cada vez mais central, uma vez que não levanta 

apenas um debate sobre representação estética, mas também a cerca do reconhecimento e 

inclusão social e política da população negra. Falar sobre cabelo crespo é reconhecer o 

valor cultural e central do corpo negro em uma construção de busca por ancestralidade no 

contexto negro na diáspora, seja no Brasil, ou em outros países em que a negritude tenha 

um papel de resistência e oposição ao racismo. Ainda, vale ressaltar que a africanização 

dos afro-brasileiros tem proporcionado novas identidades na diáspora, criando espaço para 
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uma identidade que busca pela ancestralidade, mas também ressalta a realidade e a 

aproximação com a cultura brasileira. 

Por fim, poderíamos propor como sequência deste breve artigo um estudo mais 

aprofundado acerca das relações entre identidade negra e cabelo crespo. Ainda, em uma 

futura pesquisa seria possível fazer um recorte de gênero, tratando também das imposições 

estéticas que tocam mais precisamente as mulheres negras, seja quanto sua cor de pele, 

seja em relação aos demais fenótipos que inscrevem a negritude no corpo.  
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