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RESUMO 

 

O presente trabalho busca refletir sobre as cargas simbólicas carregadas pelos 

corpos negros, bem como o impacto da adoção de uma estética negra, mais 

especificamente, o uso dos cabelos “naturais” na forma como mulheres negras 

curitibanas veem a si mesmas, a forma como se relacionam com o próprio corpo, 

sua autoestima, a construção da identidade e de que forma esses aspectos 

interferem em outros domínios da vida das entrevistadas, como a inserção no 

mercado de trabalho e vida afetiva. Também buscou-se fazer uma reflexão sobre o 

que é ser uma mulher negra vivendo na cidade de Curitiba, sobre a qual se construiu 

uma ideia de “cidade europeia”, que praticamente exclui as pessoas negras de sua 

constituição étnica, invisibilizando-as de várias maneiras. 

 

Palavras chave: Relações étnico-raciais. Corpo. Estética. Mulheres negras 

curitibanas. Invisibilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study aims to reflect on the symbolic burdens borne by the black bodies, and the 

impact of the adoption of a black aesthetic, more specifically, the use of “natural” hair 

in the way curitibanas black women see themselves, how they relate to their bodies, 

their self-esteem, identity construction and how these aspects affect other areas of 

the interviewed life, such as integration into the labor market and affective life. Also 

sought to reflect on what being a black woman living in the city of Curitiba, on which it 

built a sense of "European city," which practically excludes black people of their 

ethnic constitution, invisibilizando them several manners. 

 

Keywords: Ethnic-racial relations. Body. Esthetics. Curitibanas black women. 

Invisibility. 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, foram analisadas as histórias de vida de mulheres negras 

que estão passando por um processo de aceitação de sua estética corporal e, 

muitas vezes, de politização estética advindas de uma revalorização de suas 

características fenotípicas negras. Tais histórias foram analisadas a partir dos 

estudos promovidos no campo das Relações Étnico Raciais, tendo em vista a carga 

simbólica negativa que os corpos das pessoas negras carregam no contexto 

brasileiro mais amplo.  

A proposta principal do presente trabalho foi analisar a repressão da estética 

corporal negra e suas consequências na vida de mulheres negras, tanto no que diz 

respeito à auto-estima quanto à questão da afetividade. Também se propôs analisar 

o processo que levou tais mulheres a superar tais imposições estéticas que 

privilegiam a branquidade e o momento em que passam a fazer do cabelo não 

alisado um símbolo de resistência, de construção de uma identidade e ferramenta 

política contra o preconceito racial que modela os padrões estéticos hegemônicos. 

Proponho-me também fazer uma reflexão acerca do papel do contexto curitibano e 

do modelo ideal de cidadãs e cidadãos curitibanos que invisibiliza as pessoas 

negras.  

Como o foco do trabalho é, entre outras coisas, pensar nas trajetórias e 

experiências de mulheres negras que nasceram ou foram criadas grande parte da 

vida na cidade de Curitiba e na maneira como tais experiências influenciaram em 

suas relações e na forma como veem a si mesmas e constroem a ideia de beleza 

nesse local em que, não parece haver representatividade. Aqui entende-se por  

representatividade a ideia de que o curitibano é branco, ideia esta que está presente 

nas publicidades que apresentam a cidade, como a cidade das etnias, mas que, 

porém, só dá visibilidade aos imigrantes europeus, isso será tratado com mais 

detalhamento no decorrer do trabalho. 

 Os locais escolhidos para as primeiras entrevistas foram dois salões afro em 

diferentes bairros da cidade. Posteriormente, entrevistei alunas negras da 

Universidade Federal do Paraná, pois queria observar as diferenças e continuidades 

entre os depoimentos de mulheres que estão fora da academia e que não estão 

inseridas na discussão das relações raciais, e os de mulheres que estão em contato 
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com a temática e tem uma visão mais politizada da estética corporal, dada a reflexão 

anterior feita sobre o assunto. Porém é preciso ressaltar que não fiz uso de todas as 

entrevistas, por questões de tempo , fiz uso apenas de cinco delas. 

A entrevistada Débora Pereira, é dona do salão Deby Tranças e começou a 

fazer tranças para poder cuidar dos próprios cabelos, segundo ela as pressões que 

sofria devido a sua aparência fizeram com que ela aprendesse a trançar, de inicio, 

não tinha intenção de fazer das tranças sua profissão ou mesmo fazer em outras 

pessoas, hoje é um dos salões referência nesse tipo de cuidado e em várias outras 

técnicas voltadas a cabelos afro. 

Amanda Farias é dona do salão CWBraids, assim como Débora teve como 

incentivo para aprender a trabalhar com cabelos afro as frustrações que sofreu ao 

longo da vida devido sua aparência, ela começou a trabalhar de forma 

despretensiosa mas acabou percebendo que era mais rentável viver de seu trabalho 

como tranceira do que com um emprego convencional seu salão também é 

referência nos cuidados com cabelos afro em Curitiba. 

Ana Paula é aluna da Universidade Federal do Paraná, do curso de Educação 

Física, diz ter usado vários penteados, tranças, cabelo longo com cachos, Black 

Power e, no momento encontra-se de cabelos raspados. A iniciativa de raspar, de 

início, veio da ideia de dar apoio a duas colegas que tiveram câncer, porém a 

praticidade fez com que ela mantivesse os cabelos nesse estilo. Isso fez com que 

ela sofresse muitas criticas de colegas ligados ao Movimento Negro o que a levou a 

sofrer com uma crise de identidade questionando o fato de ser negra ou não, já que 

se trata de uma pessoa negra de pele não tão escura.  Por outro lado também 

afirma ter encontrado muitos problemas de aceitação de sua estética corporal, 

inclusive na UFPR, entre seus colegas de curso, uma vez que, segundo ela, não há 

muitos alunos negros em seu curso e aqueles que lá estão não fazem reflexões 

sobre a temática racial e acabam reproduzindo comportamentos racistas. 

Conheci a entrevistada Vera no Deby Tranças, ela é cozinheira e cliente 

antiga do salão, afirma gostar muito de seus cabelos nos dias de hoje, já que na 

infância e adolescência, segundo ela, teve grande dificuldade de aceitação e 

autoaceitação, pois, não havia tantas condições de se cuidar dos cabelos como 

existe hoje, a grande quantidade de cosméticos voltados aos cabelos afro, bem 

como salões especializados nesse tipo de cabelos. A única opção disponível para os 

cabelos crespos era o alisamento com pente quente, cuja qualidade e duração não 

eram satisfatórios ou então as tranças de raiz, feitas pelas mulheres mais velhas de 

sua família. Ela afirma que vir para Curitiba e encontrar pessoas que faziam tranças 

foi essencial para que ela gostasse dos próprios cabelos, trançados ou soltos. 

Curiosamente foi a única entrevistada que afirmou não se sentir afetada ou preterida 

enquanto mulher devido ao racismo, pois segundo ela nunca deu espaço para que 

as pessoas tivessem qualquer atitude racista com relação a ela.  
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A entrevistada Silmair é professora de Química da rede pública de ensino, 

afirma  ter feito várias intervenções no cabelo, passou pelo processo de transição 

capilar 1utilizando as tranças e agora está tomando coragem para usar o Black 

Power. 

O primeiro salão em que foram realizadas as entrevistas foi o Deby Tranças, 

que fica no centro de Curitiba e, embora tenha um público diversificado, é 

amplamente frequentado por pessoas ligadas à academia ou a movimentos sociais. 

A própria dona do salão, Débora Pereira, é estudiosa das relações raciais. Também 

fiz entrevistas por intermédio de Amanda Farias, dona do salão CWBraids, que fica 

no bairro Hauer, também em Curitiba.  

As entrevistas partiram de uma pergunta bastante aberta que dava margem 

para que as entrevistadas falassem de forma bastante livre: “Me conte como você 

lidou com seus cabelos ao longo da sua trajetória”. E as conversas, algumas vezes 

espontaneamente, já que procurei intervir o mínimo possível, desembocaram em 

questões que envolvem a autoestima, as dificuldades afetivas, a negação dos 

cabelos e do ser pessoa negra e dos processos que levaram a superação, parcial ou 

total das tristezas e angústias que possuir um corpo negro acarreta.  

Devo ressaltar que, para elaboração dessa pesquisa, não fiz um trabalho de 

campo tradicional, com uma intensa observação, nem mesmo frequentei o ambiente 

em que coletei as entrevistas assiduamente, uma vez que o foco deste trabalho são 

as trajetórias de mulheres negras que frequentam esses ambientes e não os salões 

em si – estes foram considerados, aqui, como espaços de socialização frequentados 

por mulheres negras que serviriam de ponte para nossos encontros. 

Desta forma, esse trabalho é pautado nas experiências de vida de mulheres 

negras e suas “histórias de vida”, sendo que, a princípio, os dados coletados teriam 

características de “depoimentos” que, de acordo com Queiroz (1988) difere da 

“história de vida” devido à forma especifica de agir do pesquisador ao usar cada uma 

dessas técnicas durante diálogo com informante. O depoimento é conduzido 

totalmente pelo pesquisador, ou seja, é ele quem dirige a entrevista, não permitindo 

digressões ou afastamento do tema proposto. Já na modalidade “história de vida”, 

embora também seja dirigida pelo pesquisador, é o narrador que escolhe o que será 

                                                           
1
 Transição capilar é o processo de reirada da química dos cabelos, geralmente utilizadas com o intuito de alisar 

de forma permanente. Hoje é bastante comum que se faça a raspagem dos cabelos com química para acelerar 

a transição, essa técnica é chamada de Big Shop. 
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narrado, o pesquisador interfere o mínimo possível, bem como nada é considerado 

supérfluo e os fatos se encadeiam todos para explicar e compor sua existência e dar 

sentido a ela. Além disso, as informações são coletadas a partir de vários encontros 

e demandam mais tempo para ser concluídas.  

Portanto, neste trabalho, embora os dados tenham sido coletados a partir do 

estabelecimento de uma temática específica pré-estabelecida pela pesquisadora, 

assim como nos “depoimentos”, procurei permitir que as falas seguissem seu curso 

natural, com um mínimo de interferência, o que resultou em um material que não fala 

apenas de estética corporal, mas também de mercado de trabalho, autoestima, 

afetividade e política e, que mesmo não detalhando ou utilizando de pormenores na 

exposição, remetem a infância, adolescência e vida adulta das entrevistadas. 

Ainda segundo Queiroz (1988), os relatos orais durante muito tempo foram 

considerados a técnica por excelência das Ciências Sociais embora seu uso, 

apresente grandes dificuldades.  Para estes, os relatos orais tratam de apenas um 

aspecto parcial da realidade, não podendo ser usados isoladamente, logo, devem 

ser completados por dados colhidos através de outras técnicas.  

Levando tal dificuldade em consideração, busquei associar à coleta de relatos 

orais, uma revisão bibliográfica, uma breve retomada dos rumos tomados pelos 

estudos de relações raciais no Brasil, visando compreender qual é o peso dos 

corpos negros e de ser uma pessoa negra, não apenas no contexto brasileiro, mas 

especificamente no contexto paranaense e curitibano, cuja imagem do cidadão ideal 

se construiu a partir da ideia do imigrante ideal, branco e europeu. 

  A ideia foi desempenhar o papel do cientista social que trabalha com 

“histórias de vida” que, para Queiroz (1988), seria o de captar através da coleta de 

dados não meramente uma história isolada, mas sim, o grupo ao qual a pessoa 

entrevistada pertence, neste caso, captar a experiência de ser e vivenciar os corpos 

negros das mulheres entrevistadas, relacionando suas vivências pessoais às 

experiências e estudos, que abordam as relações raciais de forma mais ampla, 

vividas por todos aqueles que carregam o estigma de ser negro no Brasil, pois, 

como afirmou Marcel Mauss, parafraseado por Queiroz (1988): “O indivíduo é 

também o fenômeno social; aspectos importantes de sua sociedade e do seu grupo, 

comportamentos e técnicas, valores e ideologias podem ser apanhados através de 

sua história”. 
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Aqui vale fazer uma observação sobre as criticas feitas por estudos 

antropológicos atuais acerca dessa tendência de homogeneizar aspectos subjetivos, 

formas de ver e sentir, que aparecem como mero resultado de aspectos externos a 

ao individuo, ou conferir fixidez a estes. De acordo com Biehl, Good e Kleinman 

(2007) essa forma de tratar aspectos subjetivos tendem a tornar a subjetividade um 

epifenômeno de regimes discursivos marcados por questões como gênero, raça, 

entre outros, tornando-se mera consequência de ações, comportamentos e 

performances e deixando de ser o foco, isso traria limitações a analise uma vez que 

ocorreria uma supersocialização da vida humana, desconsiderando as diversas 

formas de intersubjetividade e consciência política, tendendo assim a fazer da 

subjetividade um aspecto menos central que a estrutura social.  

Essa critica antropológica é importante para pensar alguns aspectos desse 

trabalho, uma vez que aspectos subjetivos das entrevistadas, como a autoestima, 

como elas se relacionam com o próprio corpo, parecem estar postos aqui como 

diretamente relacionados com construções sociais que envolvem o que é ser uma 

pessoa negra e logo, com o racismo que é tratado aqui como um aspecto estrutural 

e institucionalizado na sociedade brasileira, permeando todas as relações sociais.  

A intenção aqui não foi reduzir aspectos subjetivos a meras consequências 

de aspectos estruturais, tão pouco homogeneizar as formas de sentir e a relação 

que as entrevistadas têm com o próprio corpo. A intenção é mostrar como o racismo, 

que é tratado aqui ainda como estrutural e sistemático, introjeta determinados 

valores e leituras acerca dos corpos negros, em geral, negativas. Não obstante, é na 

superação desses valores introjetados que as relações intersubjetivas se mostram 

de primordial importância, na construção de subjetividades individuais, uma vez que, 

como ficará explicito nas entrevistas, é a partir dos referenciais, ou seja, do contato 

com pessoas ou grupos de pessoas com as mesmas características fenotípicas, e 

que valorizam tais características, que essas mulheres passam por um processo de 

positivação da autoestima e da forma como se relacionam com seus corpos. 

Essa proposta de trabalho contem três diferentes momentos de pesquisa: Na 

primeira parte, fiz um breve retrospecto histórico de como foram tratadas as relações 

raciais no Brasil e seus diferentes enfoques de análise. Também tratei da construção 

da ideia de bem e mal atribuída à simbologia das cores, bem como o papel da igreja 

e, posteriormente, do Iluminismo na diferenciação e hierarquização de seres 
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humanos, a partir da cor da pele; trabalhei também, dois conceitos que são pilares 

das relações raciais no Brasil: a miscigenação e o branqueamento, que permeiam a 

ideia de beleza no imaginário brasileiro e que nos ajuda a compreender as 

especificidades e complexidades das relações raciais no Brasil e como se construiu 

essa ideia de beleza baseada nos padrões brancos, bem como a leitura negativa do 

corpo das pessoas negras. Também tratei do papel da imigração para os ideais 

branqueadores. 

Na segunda parte, fiz uma breve exposição de como o corpo e seu caráter 

simbólico foram tratados na teoria antropológica, a partir de David LeBreton, e 

algumas considerações sobre os corpos negros, a partir de Nilma Lino Gomes. 

Essas referências foram utilizadas para desenvolver a análise das entrevistas, 

pensando na carga simbólica carregada pelos corpos negros e no papel que as 

atribuições conferidas a esses corpos possuem no que diz respeito a forma como 

elas veem a si mesmas. A partir da questão da carga simbólica que possui os 

corpos negros e da questão da autoestima, surgiram outras questões como a 

inserção no mercado de trabalho e o preterimento da mulher negra no que diz 

respeito à afetividade, temas que foram tratados em diálogo com estudos do campo 

das relações raciais que tratam especificamente das mulheres negras. 

Por fim, tratei da ideia de uma Curitiba europeia, onde a presença negra 

seria, teoricamente, ínfima e logo invisibilizada também do ponto de vista estético, e 

como essa ideia reflete na forma como as mulheres entrevistadas se veem e 

constroem suas identidades enquanto mulheres negras. 

As entrevistas foram feitas com seis mulheres negras, com idades entre 27 e 

51 anos de idade. A princípio, entrevistei mulheres que frequentavam, ou eram as 

donas, de dois salões étnicos da cidade de Curitiba, o Deby Tranças e o CWBraids. 

Esses salões têm como objetivo valorizar o cabelo crespo e cacheado, lembrando 

que em ambos os espaços não se aplicam químicas para alisar ou relaxar os fios.  

Embora seja um público bastante heterogêneo em idade e formação, elas 

têm um aspecto em comum: são mulheres negras que assumem seus cabelos 

naturais, raspado ou utilizam tranças que também fazem parte do universo estético 

das mulheres negras. Outro aspecto que as une é o fato de que todas passaram por 

algum tipo de intervenção nos fios, pois, a textura ou o volume incomodaram em 

algum momento. 
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Também procuro dar alguma ênfase na especificidade da forma de Curitiba 

ser representada e compreendida como “cidade europeia” não estar presente no 

imaginário apenas dos próprios curitibanos, mas também no restante do Brasil e até 

mesmo no exterior. 

Essa negação está presente desde a arquitetura da cidade até nas 

propagandas em que “os curitibanos” são mostrados. Infelizmente, a presença de 

pessoas negras ainda se restringe a poucos espaços. É bem comum, por exemplo, 

ver pessoas negras nos cartazes dos postos de saúde que atendem pelo Sistema 

único de Saúde – SUS, nas campanhas de vacinação ou no incentivo a doação de 

órgãos e de prevenção de doenças. Também é comum na divulgação de ações e 

programas da prefeitura, porém, sempre em programas que dão algum tipo de 

auxílio e que promovem a qualidade de vida dos mais carentes, ou seja, são 

representadas sempre em estado de fragilidade econômica e social; nessas 

publicidades, as pessoas negras nunca estão fazendo, por exemplo, divulgação 

turística da cidade. 

De acordo com Silva, Rocha e Santos (2012) em sua análise sobre a 

representação do negro na publicidade paranaense, 

 

“O uso desse tipo de imagem, com valorização de aspectos fenotípicos é 
muito comum em situações nas quais os personagens negros são objeto de 
intervenção de ação social, o que fixa uma imagem restritiva”.(SILVA, 
ROCHA e SANTOS, 2012) 

 

Foi este tipo de observação que levou a uma reflexão sobre como as 

mulheres negras que aqui vivem, trabalham, estudam, constituem família e 

constroem sua ideia de beleza e afetividade em uma cidade em que se nega a 

presença negra, seja na atualidade, seja ao longo da história.  

 

 

 

 

 

 



14 
 

1. A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS NO BRASIL  

 

1.1 O NASCIMENTO DE UM CAMPO: UM BREVE RETROSPECTO HISTÓRICO 

SOBRE O ESTUDO DAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS NO BRASIL 

 

Pensadores brasileiros e estrangeiros das mais diferentes áreas de 

conhecimento se debruçaram sobre os estudos dessas relações sociais, 

racializadas, que se ocorrem tendo a questão étnico-racial como vetor que as 

gerencia. Pouco a pouco, entre o fim do século XIX e no decorrer do século XX, 

nasceu o campo de estudos das relações étnico raciais no Brasil, apresentando 

configurações que se diferenciavam no decorrer do seu desenvolvimento. 

As teorias raciais adotadas no final do século XIX e até meados do século 

XX pelas elites brasileiras e inspiradas pelo pensamento europeu ocidental tinham o 

intuito de não apenas explicar a situação racial do país, como também pensar os 

caminhos possíveis para a construção de uma identidade nacional que perpassasse 

a questão da diversidade racial. 

Esta questão da formação de uma identidade nacional era problemática, 

tendo em vista a nova configuração que a sociedade brasileira passou a adquirir 

com os novos cidadãos que, segundo Munanga (2004), surge após 1888, com a 

abolição da escravização: as pessoas negras ex-escravizadas. A grande questão 

era de como integrar, ao projeto de nação, essas pessoas que eram consideradas, 

legalmente, apenas força de trabalho, coisa e propriedade privada, e que, 

efetivamente, não eram brancas. Isso, pois elas não condiziam com o modelo de 

cidadão que a elite brasileira almejava, uma vez que, a construção da nação se 

expressava também na escolha ou construção do corpo da sociedade brasileira, o 

corpo dos cidadãos e das cidadãs, uma vez que, mesmo após a abolição, a 

mentalidade da elite continuava com esta mesma lógica. 

Tal preocupação tinha como mote as teorias racistas do século XIX, as quais 

temiam que a herança do negro, tanto biológica quanto cultural, vista como negativa, 

fosse integrada as características do povo brasileiro, uma vez que, de acordo com o 

determinismo biológico que as fundamentava, os pretos eram vistos como inferiores 

e os mestiços, como degenerados. 
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Neste ponto, vale fazer um breve retrospecto sobre os estudos étnico raciais 

no Brasil para explicitar como o corpo das pessoas negras adquiriu tal carga 

simbólica negativa. Segundo Paixão (2014), existem estudos que fazem um 

levantamento da produção intelectual sobre o negro brasileiro e tais estudos 

identificam quatro diferentes momentos desta produção intelectual. 

O primeiro momento seria caracterizado pela discussão feita por Nina 

Rodrigues e Silvio Romero, sobre os possíveis efeitos da miscigenação. Rodrigues 

(1899), conservava uma visão mais pessimista em que a miscigenação, que já vinha 

ocorrendo há séculos no Brasil, era fator de degeneração. Para ele, essa 

“degenerescência” poderia ser de cunho físico ou moral, além de acreditar que, na 

miscigenação, tais características das raças não se fundem, dando origem sempre a 

um indivíduo mediano, porém, as combinações podem acarretar em resultados 

variados. Vale lembrar que Nina Rodrigues, embora fizesse uso de modelos sócio-

darwinistas para estabelecer diferenças e hierarquias entre as etnias, colocando o 

branco europeu (as etnias que fazem parte do grupo fenotípico dos caucasianos) em 

lugar privilegiado, ele via como ameaça principal não o negro em si, mas sim, a 

mistura racial. Schwarcz (1993), afirma que, segundo Nina Rodrigues, as “raças 

negras” tidas como puras, ou seja, aquelas que não sofreram sucessivos 

cruzamentos, eram avaliadas de acordo com sua “potencialidade” dentro da escala 

evolutiva. 

Sílvio Romero, no entanto, tinha uma visão mais otimista sobre a 

miscigenação. Segundo Paixão (2014), ele acreditava que tal fator resultaria em um 

tipo genuinamente brasileiro, adaptado aos trópicos, tanto do ponto de vista 

biológico quanto cultural. Romero, assim como Nina Rodrigues, faz parte de uma 

geração de pensadores que estava de alguma forma, pensando na questão da 

miscigenação e do branqueamento – seus alcances, possibilidades, limites e 

consequências para a sociedade brasileira. 

O segundo momento da produção intelectual sobre relações étnico raciais 

no Brasil foi marcado pelos estudos culturais, representados principalmente por 

Gilberto Freire e Arthur Ramos, que, embora abordassem a questão por diferentes 

enfoques, entendiam a questão étnico racial como algo secundário mediante fatores 

sócioculturais.  
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Segundo Maio (1999), Arthur Ramos buscou associar a qualificação 

profissional de sociólogos e antropólogos à promoção de pesquisas que 

contribuíssem para se estabelecer a singularidade brasileira. Assim como Florestan 

Fernandes, Ramos realizou seus estudos com o respaldo da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), sendo 

responsável por delinear uma agenda de estudos sociológicos e antropológicos 

brasileiros que estivessem em consonância com a crescente preocupação desta 

agência internacional com as questões referentes ao racismo e às dificuldades de 

cunho socioeconômico vividas em países considerados subdesenvolvidos.   

Para Maio (1999), essa pesquisa promovida pela UNESCO na forma como 

foi estruturada evidenciou que existiam elos entre as demandas da agência 

internacional e as questões abordadas pelas Ciências Sociais brasileiras da época. 

Fica evidente que, para Arthur Ramos, a institucionalização das Ciências Sociais 

ofereceria uma oportunidade de superar os estudos antropológicos anteriores que se 

restringiam à investigação dos cultos religiosos afro-brasileiros, acreditava na 

relevância de se pensar o passado escravocrata brasileiro e suas implicações para 

se compreender a situação racial no país. 

A escolha do Brasil para investimento da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), segundo Maio (1999), tem 

relação com a ideia que vinha sendo alimentada desde o século XIX, baseada nas 

narrativas de viajantes que descreviam o país como um “paraíso racial”, no qual 

havia uma certa “harmonia” entre pessoas de diferentes pertencimentos étnicos. 

Assim, o contraste entre a situação brasileira e a norte-americana, juntamente com a 

África do Sul, onde as relações raciais eram mais turbulentas, assim como com 

relação as consequências da Guerra Fria e do processo de descolonização africana 

e asiática, fazia do Brasil uma referência de nova consciência política, exemplo para 

as demais nações, ou seja, ilusoriamente, nosso país ia ao encontro do projeto 

igualitarista e humanista da UNESCO que visava a superação dos fortes conflitos 

raciais da época. 

Vale, no entanto, fazer algumas considerações acerca dos estudos 

promovidos e financiados por esta instituição. Segundo Silva (2013), na primeira 

metade do século XX, o holocausto impulsionou, internacionalmente, um olhar para 
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a condição de subalternidade à qual eram submetidas as minorias étnicas, a 

situação de escravização, violência e a expropriação da dignidade de determinados 

povos.  

Tal situação causou grande constrangimento entre os europeus, devido à 

grande barbárie apresentada ao mundo, tendo em vista que aqueles defendem um 

status de superioridade étnica e racionalidade. Tais acontecimentos, no entanto, 

irracionais representavam um risco a esse status. Silva (2013) ainda aponta para o 

fato de que, enquanto tais situações aconteciam nos países colonizados pelos 

europeus tal constrangimento não acontecia, ele só aparece, pois, no momento em 

que uma grande parcela de pessoas brancas, no caso os judeus passam a ser 

atingidos.  

De acordo com Maio (1999) Arthur Ramos reconheceu, no campo das 

relações raciais, um espaço privilegiado para se pensar a transição do passado para 

o moderno e os conflitos decorrentes dessa passagem, e, embora em seus estudos 

representativos o ideal de democracia racial seja característica distintiva de nosso 

país, ele não deixou de reconhecer em seus trabalhos as desigualdades sociais 

profundas existentes entre negros e brancos, bem como a existência de um 

“preconceito de cor”. Porém, todas as questões acabavam reduzidas às 

desigualdades econômicas.  

Para Freyre, existia uma “democracia racial” – embora o esse termo seja 

bastante representativo de seu trabalho, não foi cunhado por ele – cuja perspectiva 

ressaltava um caráter harmonioso nas relações interétnicas no Brasil, que mesmo 

extremamente hierarquizadas e fossem efetivamente relações de poder, eram vistas 

como uma forma de sociabilidade. 

Essa ideia de democracia racial é abalada no terceiro momento apontado 

por Paixão (2014), que é inaugurado por Florestan Fernandes, ao iniciar seus 

estudos sobre o contato interétnico no Brasil também através de financiamento da 

UNESCO, com uma perspectiva estrutural – funcionalista.  Junto com outros 

autores, como Roger Bastide, Octávio Ianni e Fernando Henrique, passou a analisar 

as relações étnico raciais no Brasil de uma forma menos otimista.  
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 A ideia de democracia racial, defendida por Freyre passou a ser concebida, 

então, como o “Mito da democracia racial”, por defender a ideia de que as relações 

raciais no Brasil são repletas de tensões, e que as pessoas não são tratadas de 

forma igualitária independentemente de seu pertencimento étnico, não possuem os 

mesmos direitos e não têm as mesmas oportunidades. 

Para Fernandes (1980), a revolução que dissolveu o sistema escravista não 

foi pensada em função de todos os cidadãos, mas foi uma revolução da elite branca 

para a elite branca, em que a massa de escravizados “libertos” foi deixada à própria 

sorte. A ideia de “democracia racial”, neste contexto, surge como uma forma de 

retirar a responsabilidade da classe dominante da situação de extrema desigualdade 

entre brancos e negros e da hierarquização racial, uma vez que tal revolução não foi 

estendida para a esfera das relações raciais, o que não permitiu que a 

descolonização penetrasse de forma profunda nestas relações e na estrutura racial 

brasileira. 

Tais estudos foram relevantes, pois foram os primeiros a fazer uma interface 

entre a questão racial e classe social, analisando o desenvolvimento 

socioeconômico brasileiro e enfocando a enorme distância entre negros e brancos e 

com isso evidenciando as desigualdades de oportunidade e o racismo (Marçal, 

2012). Dessa forma, ele promove críticas e questionamentos à tão exaltada 

“democracia racial” brasileira. 

Embora Fernandes (1964) tenha ressaltado o preconceito racial presente na 

estrutura social brasileira e contribuído para a desmistificação da ideia de 

“democracia racial”, acabou por apresentar a não integração do negro a ao mercado 

de trabalho na sociedade capitalista como uma herança do período da escravização, 

colocando o negro como despreparado para o trabalho livre, pois, segundo ele, este 

exigia autodisciplina e responsabilidade, atributos que, segundo o autor, o negro 

escravizado não possuía. Dessa forma, ele transferiu, em certa medida, a 

responsabilidade da não integração social ao próprio negro. 

De acordo com Paixão (2014), nos últimos 35 anos houve uma multiplicação 

dos trabalhos sobre relações étnico-raciais brasileiras, que, invariavelmente, 

abordaram de forma crítica os contatos entre brancos e negros nesse contexto. 

Surgiram, então, publicações que abordavam as desigualdades raciais no Brasil em 
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seus mais variados aspectos, em um primeiro momento, dava-se ênfase em dados 

quantitativos de ordem demográfica, na análise de bases de dados, que indicavam a 

situação socioeconômica do negro brasileiro.  

Para Schwarcz (1999), esses dados demográficos não dão conta, sozinhos, 

de explicar a singularidade das relações étnico raciais no Brasil, pois não basta 

apontar a existência do racismo e do mito da democracia racial que o oculta, mas 

também é necessário refletir sobre o quão eficaz e permanente é tal mito dentro das 

representações e do imaginário sócio cultural brasileiro. Dessa forma, se faz 

necessário desmistificar a ideia de “democracia racial” em todas as suas dimensões, 

apontar os aspectos simbólicos que dão sustentação ao racismo, às desigualdades 

e à permanência desse imaginário que defende uma suposta igualdade e harmonia 

étnico racial no Brasil. 

 

 1.2 CORES E VALORES: A CONSTRUÇÃO DA IDEIA DE BEM E DE MAL  

 

A religião teve uma contribuição bem considerável para com a ideologia de 

depreciação da pessoa negra: sua condição de inferioridade e sua cor seriam 

resultados, segundo Munanga (1986) aponta, de uma maldição divina, cuja origem 

remete à uma história bíblica na qual as pessoas negras seriam descendentes de 

Cam, filho de Noé, que teria sido amaldiçoado pelo pai após avistá-lo embriagado e 

em uma postura indecente. Levando em conta que o sistema simbólico que envolve 

a leitura das cores na cultura europeia, a cor preta representaria uma mancha moral 

e física, morte, corrupção, tudo que existe relacionado ao mal, enquanto a cor 

branca a beleza, o divino, a pureza e tudo que se relaciona com o bem. A Igreja 

Católica fez, portanto, da cor preta uma maldição, por isso, as representações de 

deus são sempre as de um homem branco e velho e, as do diabo, de uma criatura 

preta com chifres e rabo.  

Tais ideias foram utilizadas até mesmo para justificar a escravização, pois as 

pessoas negras, de acordo com a simbologia das cores, seriam essencialmente 

pecaminosas e corruptas. Assim, subjugá-las equivaleria a subjugar as forças do 

mal. 
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Com o advento do pensamento Iluminista, essa essencialização da má 

índole do negro é reforçada. De acordo com Munanga (1986), nesse período, surge 

o conceito de perfectibilidade humana baseado no evolucionismo, no progresso, no 

qual o negro não se incluía. 

 

Mas o negro, o selvagem, continuava a viver, segundo esses filósofos, nos 
antípodas da humanidade, isto é, fora do circuito histórico e do caminho do 
desenvolvimento. Sexualidade, nudez, feiura, preguiça e indolência 
constituem temas-chave da descrição do negro na literatura científica da 
época. (Munanga,1986). 

 

De acordo com tais atributos simbólicos, que sempre desprivilegiaram o 

negro, branquear seria uma questão de “melhoramento” seja do ponto de vista 

biológico ou cultural.  

No Brasil, a principal estratégia para promover uma mudança nas 

características fenotípicas da população, juntamente com o incentivo a imigração 

europeia, foi a mestiçagem, que, durante muito tempo foi considerada um fator de 

degeneração (até meados do século XIX). A partir de então, passou a ser avaliada 

de outra forma, pois o “mestiço” passou a representar a figura do brasileiro 

“legítimo”. Em um momento de busca de uma identidade nacional, seria uma 

estratégia possível para “livrar” o país de características físicas e morais 

indesejadas. 

 

1.3 O DESEJO DE BRANQUEAMENTO: A CONSTRUÇÃO DA BRANQUIDADE À 

BRASILEIRA  

 

Segundo Hofbauer (2006), o branqueamento vem sendo citado em estudos 

acadêmicos de forma recorrente e compreendido como um elemento característico 

do racismo no Brasil, conceito-chave para se compreender as relações raciais nesse 

contexto, embora não exista muita reflexão teórica sobre tal fenômeno sócio-cultural. 

Tal termo pode se referir tanto a mudança biológica, um “branqueamento concreto” 

da cor da pele e um apagamento de traços fenotípicos negros, quanto pode se 

referir ao campo da cultura, que descreve o branqueamento como um discurso 

ideológico que permeia as relações raciais. 
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Essa ideia de transformar “negro” em “branco” aparece em vários momentos 

históricos e em vários contextos, sendo ressignificada constantemente. Assim, o 

branqueamento não se resumiria em, meramente, transformar uma cor em outra, 

uma vez que tanto no branco quanto no negro projetar-se-ia uma série de atributos 

simbólicos, uma série de valores que podem ser religiosos, morais e também ligados 

ao progresso civilizatório. De acordo com Hofbauer (2006), o branqueamento 

também não seria uma invenção genuinamente brasileira, como muitos especialistas 

sugerem. 

Podemos também observar esse ideal branqueador na mídia em geral e no 

cinema, um exemplo fora do contexto brasileiro é o filme Cleópatra, de 1963, em que 

egípcios de posição política e religiosa relevantes eram todos representados por 

pessoas brancas, bem como a própria Cleópatra, interpretada por Elizabeth Taylor, 

e a Alta sacerdotisa interpretada por Pamela Brown – mesmo em um contexto 

africano, o modelo de poder e beleza é branco. Outro caso parecido pode ser 

observado na mídia brasileira, mais especificamente nas telenovelas. Segundo 

Araújo (2008), um terço das novelas produzidas até o fim dos anos 90 não possuíam 

nenhum personagem afrodescendente, levando em conta que, no Brasil, 

aproximadamente 50% da população é negra. Esse dado é relevante para se pensar 

a representação do negro, a desconsideração do pertencimento étnico de uma 

grande parcela da população brasileira e a tentativa de branqueamento da 

sociedade brasileira por meio da invisibilização das pessoas negras. 

Outro ponto importante sobre o branqueamento foi apontado por Domingues 

(2002) que, embora estivesse estudando o contexto paulista do início do século XX, 

expõe ideias que se aplicam à ideologia do branqueamento de forma geral. Ele 

afirma que o branqueamento pode se dar em várias esferas, não sendo apenas 

biológico e podendo também ser moral e/ou social, em que a pessoa negra acaba 

por assimilar os valores e comportamentos da ideologia racial vigente, ou seja, a que 

prega a superioridade fisiológica, moral e cultural do branco, sendo esta uma 

condição para manter a hegemonia branca.  

A outra esfera do branqueamento apontada por Domingues (2002) é a 

estética, em que o modelo branco de beleza pauta os padrões estéticos das 

pessoas negras, com o objetivo de apagar ou amenizar os traços negros, buscando 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor
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uma série de intervenções na pele e cabelo. Pensando na atualidade, isso seria 

visto em cirurgias estéticas para diminuir o tamanho dos lábios e nariz. 

É refletindo sobre esta abrangência da ideologia do branqueamento e o 

impacto que tem sobre as pessoas negras – sendo a mulher negra a mais afetada – 

é que busco, nesse trabalho, abordar a trajetória de mulheres negras e a relação 

estabelecida por elas com sua imagem, com seus aspectos físicos, mais 

especificamente com o cabelo, com sua autoestima e também com a construção da 

identidade. 

Tal situação que privilegia a branquidade e suas manifestações estéticas em 

um contexto onde o modelo de beleza e mesmo de humanidade ainda é voltado aos 

aspectos físicos atribuídos a não-negros podem ser observadas tanto na forma 

como as pessoas negras brasileiras são representadas na mídia, quanto no que diz 

respeito ao mercado de trabalho e também em questões voltadas à afetividade. Tais 

pontos serão abordados ao longo do trabalho.  

 

1.4  IMIGRAÇÃO E DESEJO DE BRANQUEAMENTO 

 

 De acordo com Seyferth (2002), desde 1818 – que corresponde a um período 

em que a palavra raça ainda não estava presente no discurso científico e nem no 

projeto da formação nacional – os projetos imigrantistas já possuíam como valor 

subjacente à questão racial uma ocupação mais “racional” e que atendia a um ideal 

civilizatório pautado no pressuposto da superioridade branca. Assim, a escolha do 

colono visto como ideal se deu a partir não apenas de determinantes biológicos, mas 

também de pressupostos da superidade branca em outros sentidos. O colono 

desejado, considerado merecedor de subsídios passa a ser identificado com o 

agricultor branco que emigra juntamente com sua família. 

Nesse contexto, Seyferth (2002), afirma que a não inclusão das pessoas 

negras e mestiças no debate sobre a imigração ocorre sobre o fraco pretexto de um 

possível indireto reestabelecimento do tráfico de pessoas do continente africano e 

sendo a imigração vinculada ao trabalho livre e respaldada legalmente investe-se 

em outro perfil de imigrante. Tal argumento vinha com o propósito de desqualificar a 

imigração legal de africanos, que eram considerados inaptos para o trabalho livre, 
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como o de pequenos agricultores, novo modelo de trabalho e trabalhador que se 

esperava para a modernização do país. As pessoas negras escravizadas passaram 

a ser identificadas, dessa forma, com o arcaísmo e não com aquilo que se esperava 

de imigrantes em potencial, logo, não figuravam nesta discussão. A partir disso, 

exaltou-se aquilo que cada etnia branca poderia oferecer de melhor, estabeleceu-se 

hierarquias onde se destacava qualidades voltadas as habilidades agrícolas e, no 

topo dessa hierarquia de potenciais imigrantes, brancos europeus, estavam italianos 

e alemães caracterizados como “bons agricultores”. 

Visto dessa forma, não parece, à primeira vista, que os princípios da 

colonização tinham um forte cunho racial, uma vez que era pautada em uma 

legislação que possuía a ideia de modernidade como parâmetro e não o modelo 

escravocrata relacionado ao arcaico como assinala Seyferth (2002), porém fica 

implícito, neste discurso das “qualidades” étnicas, o determinismo biológico vigente 

na época, que colocava as pessoas negras em um lugar de inferioridade. Embora 

não se saiba ao certo os critérios adotados pelo governo para determinar quem 

seriam os imigrantes aceitáveis, existe um fator que pode sugerir que a colonização 

privilegiava ou não determinadas etnias, de acordo com pressupostos raciais, seria o 

fato de dar preferência a italianos do norte com relação aos do sul, uma vez que os 

povos do mediterrâneo e que se relacionavam com a ideia de latinidade eram 

estigmatizados pelas teorias raciais com relação aos arianos.  

Até mesmo o clima foi utilizado como argumento para justificar a grande 

concentração de europeus no sul do país, devido a uma possível inadequação dos 

mesmos a regiões do país de clima mais quente. Mas, o se pode evidenciar é que 

todo processo imigratório, em todas as suas fases, e isso mesmo após as teorias 

raciais serem desacreditadas como verdades científicas, continuou possuindo um 

caráter racial e branqueador. 

Refletindo sobre estas questões que envolvem a imigração no sul do país, é 

possível pensar no lugar ocupado pela capital do Paraná, Curitiba, no imaginário 

nacional: o da cidade “europeia”. Tal lugar interfere no imaginário e representação 

social não apenas no que diz respeito à arquitetura e organização da cidade, mas 

também no que diz respeito à constituição étnica das pessoas que nela habitam, 

alimentando não apenas a ideia de que no Paraná não existiu escravização, como 
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também de que em sua capital existe um contingente pequeno de pessoas negras, o 

que não condiz com a realidade. 

Em meados do século XIX, surgiu no Paraná o Paranismo2, movimento que 

buscava estabelecer uma identidade própria do Estado, demarcando os limites, não 

apenas físicos, mas também simbólicos, do que vem a ser o paranaense, forjados 

por uma elite intelectual paranaense que usava, segundo Camargo (2007), recursos 

como a estética, ideais românticos pautados ciência da época sobre a questão racial 

que pregavam a superioridade do imigrante branco e a valorização de um indígena 

também romantizado que não condizia com seus representantes reais. O objetivo 

era estabelecer uma identidade paranaense que englobasse todos os grupos étnicos 

presentes em seu território vendendo para o restante do Brasil uma imagem de 

harmonia, que de certa forma se parece muito com o mito da democracia racial. 

De acordo com Carvalho (2011), o movimento Paranista estabeleceu uma 

identidade paranaense pautada no “imigrante ideal”, o branco europeu, que 

contribuiu com o projeto de branqueamento que estava imbuído no projeto de nação 

brasileira e identidade nacional. Acreditava-se ainda que até o clima do sul do país 

seria favorável nessa tentativa de estabelecer uma supremacia racial branca. 

O fato é que mesmo os imigrantes europeus passaram a ser aceitos pelos 

paranistas com certas ressalvas, pois tais imigrantes formaram verdadeiras 

comunidades com seus costumes próprios, estabelecendo o que Carvalho (2011) 

chama de uma cultura imigrante. Acabaram, também, por estabelecer relações 

pautadas no preconceito e na autopreservação com relação as pessoas locais, logo, 

essa primeira tentativa de estabelecer uma identidade una, diante de tanta 

diversidade trazida com a migração, da formação de grupos étnicos individuais 

inviabilizou tal ideia.  

Dessa forma, o Paranismo contribuiu para uma invisibilização da população 

negra e mestiça. Segundo Camargo (2007), uma das figuras mais representativas 

do Paranismo, Romário Martins afirmava, em seu livro História do Paraná que as 

pessoas negras e mestiças nunca foram numerosas no Paraná, e também usou, 

como justificativa para apagar sua presença, o fato de que a atividade econômica 

                                                           
2
 É preciso ressaltar que essa ideia do Paraná como um estado predominantemente branco e essa exaltação do 

imigrante europeu  é anterior ao Paranismo, este é colocado aqui como um fator que reforça tais ideias, mas 

que não as cria. 
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que movia a nova província era pecuária e não agrícola, sendo esta a atividade para 

a qual as pessoas negras eram preferidas e de que não houve escravização no 

estado. 

É possível que os intelectuais que formularam os preceitos do Paranismo e 

esse movimento em si, sejam responsáveis em grande parte pelo imaginário que se 

criou sobre a capital do Paraná, que, segundo Moraes e Souza (1999), constituiu-se 

como a “capital europeia” e, a partir do estabelecimento deste título, atribuíram-se 

muitos outros vinculados a essa ideia, como, por exemplo, “capital de primeiro 

mundo”, capital ecológica e capital das etnias. 

Para Moraes e Souza (1999), é possível observar essa pretensão de fazer de 

Curitiba a “capital europeia” na própria infraestrutura da cidade, nos parques e 

memoriais construídos para lembrar a imigração, que remetem, em sua maioria, a 

presença de imigrantes europeus na cidade como o Portal Italiano em Santa 

Felicidade, o Bosque de Portugal, o Memorial da imigração Ucraniana no Parque 

Tingui. Remetendo à presença negra no Paraná, existe apenas as Arcadas do 

Pelourinho, na Praça Generoso Marques, no centro da cidade, que remetem a um 

passado de escravizado, o que não parece necessariamente uma homenagem às 

contribuições das pessoas negras na formação do nosso estado. Em outro ponto, 

existe uma estátua de uma mulher negra de aproximadamente 1,5 metro de altura, 

Maria Lata D’água. Porém, quando se lê a legenda que a acompanha, percebe-se 

que não se trata de uma homenagem a uma personalidade negra, mas sim ao 

escultor Erbo Stenzel (1911/1980).  

É neste ambiente que se passou a pesquisa em questão e que vivem as 

mulheres entrevistadas, ambiente que nega a presença de pessoas negras no 

passado e ainda no presente, mesmo sendo a capital com maior número de pessoas 

negras do sul do país.  
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2. O CORPO COMO UM CONSTRUTO SOCIAL E O PRECONCEITO RACIAL 

COMO SISTEMA SIMBÓLICO: MULHERES NEGRAS E O PESO DE SEUS 

CORPOS  

 

Os corpos ultrapassam seus próprios limites biológicos, pois constituem-se a 

partir de um processo que leva em consideração aspectos físicos, psíquicos e 

sociais. Eles carregam cargas simbólicas que variam de acordo com o contexto 

sócio cultural no qual está sendo pensado, e, através deles, também é possível 

conferir um significado à vida social. O corpo, assim, adquire sentido e confere 

sentidos ao mundo a nossa volta e as técnicas corporais, bem como as atitudes 

atribuídas aos corpos estão condicionadas a tais aspectos. Segundo Le Breton:  

 

O corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo 
é construída: atividades perceptivas, mas também a expressão dos 
sentimentos, cerimoniais dos ritos de interação, conjunto de gestos e 
mímicas, produção da aparência, jogos sutis da sedução, técnicas do corpo, 
exercícios físicos, relação com a dor, com o sofrimento. Antes de qualquer 
coisa, a existência é corporal. (LE BRETON, 2006,  p. 7). 

 

Para o teórico, trata-se de uma relação em que os usos físicos do corpo 

dependem diretamente do sistema simbólico no qual está inserido e, em 

contrapartida, esse corpo cria e dissemina significações que são subtraídas da vida 

social e traduzidas através dela para os demais membros de sua comunidade.   

 

Pela corporeidade, o homem faz do mundo a extensão de sua experiência; 
transforma em tramas familiares e coerentes, disponíveis à ação e 
permeáveis à compreensão. Emissor ou receptor, o corpo produz sentidos 
continuamente e assim insere o homem, de forma ativa, no interior de dado 

espaço social e cultural. (Le Breton, 2006, pág. 8) 

 

Assim, é possível afirmar que o preconceito racial, os estereótipos que são 

conferidos ao corpo da pessoa negra e a leitura que é feita desse corpo fazem parte 

do sistema simbólico compartilhado no contexto brasileiro, cuja origem se dá em seu 

passado escravista que evidencia a forma conflituosa como se dão as relações 

étnico-raciais em nosso país. 

É possível pensar nessa construção dos corpos negros tendo em vista a 

forma como as relações étnico-raciais se dão no Brasil e como o preconceito racial 
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se configura, atacando aquilo que caracteriza o afrodescendente de forma mais 

imediata: seu corpo, seus traços fenotípicos: 

 

Durante séculos de escravidão, a perversidade do regime escravista 
materializou-se na forma como o corpo negro era visto e tratado. A 
diferença impressa nesse mesmo corpo pela cor da pele e pelos demais 
sinais diacríticos serviu como mais um argumento para justificar a 
colonização e encobrir intencionalidades econômicas e políticas. Foi a 
comparação dos sinais do corpo negro (como o nariz, a boca, a cor da pele 
o tipo de cabelo) com os do branco europeu e colonizador que, naquele 
contexto, serviu de argumento para a formulação de um padrão de beleza e 
de fealdade que nos persegue até os dias atuais”. (GOMES, 2002,). 

 

Em todas as entrevistas realizadas para o presente trabalho, foi exposta 

uma vontade de ser como as colegas brancas, em algum momento da vida, o 

incômodo causado pelas características fenotípicas negras e a identificação dessas 

características com a feiura:  

 
“Eu sempre bajulava as minhas amigas padrão europeu, sempre andava 
com elas, achava elas lindas e maravilhosas e eu horrível. Por conta dessa 
baixa estima, dessa falta de referência, eu passei uma vida escolar inteira 
correndo atrás de alguma coisa que arrumasse meu cabelo, porque eu tinha 
que arrumar meu cabelo, porque aquilo me incomodava...” (Débora Pereira, 
29 anos). 

 

Em outro depoimento, A., de 27 anos, afirma que muitas vezes teve vontade 

de ser sua amiga branca, pois esta “tinha tudo” e era portadora de beleza. 

 

“Na infância, eu trançava... que a mãe trançava, aquelas trancinhas que 
minha mãe fazia, aí, depois, na adolescência, eu já comecei na química. 
Sempre a gente quer o cabelo do outro, falta de identidade, né, a gente quer 
o cabelo que todo mundo tem, o cabelo liso, da falta de identidade. Agora 
que eu comecei... não teve uma época assim, acho que uns seis, oito anos 
atrás que eu trancei, pelo menos uns seis meses, não cheguei a ficar um 
ano com ele trançado, arranquei, “aí não quero”, e dá-lhe alisar o cabelo de 
novo.” (Silmair, 38 anos) 

 

Em um terceiro depoimento, fica explicito o sofrimento e a negação do corpo 

e cabelo negro na infância e adolescência: 

 
“Eu chorava muito, eu perguntava a Deus ‘por que eu tenho cabelo duro?’ 
Porque eu queria muito ter o cabelo solto,  porque as meninas balançavam 
e o cabelo caia, elas jogavam o cabelo, elas tinham franja, ‘por que eu não 
tenho franja? Por que meu cabelo, quando o vento bate não faz nada?’ 
Minha mãe fazia duas tranças bem largas em mim assim, e eu sempre 
sofrido porque daí “senta aqui”, ela colocava uma almofadinha no chão, 
fazia eu sentar, sentava no meio da perna dela, ela fazia meu cabelo e 
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sempre doía, eu sempre chorava, sempre, sempre, sempre. Eu tinha muito 
cabelo,e ela fazia só aquelas duas tranças, e eu ia pra escola sempre com 
as duas tranças, sempre, sempre, sempre e queria ter o cabelo das 
meninas né, ai o que eu me sentia livre era quando ela fazia trança solta 
que daí pelo menos batia, balançava, jogava dai era minha alegria. E ela 
também começou a fazer um relaxamento em mim, fazia em casa mesmo. 
Eu também, eu era criança, eu tinha uns 9 anos. Ai nessa mesma época, 
dos nove anos eu comecei a trançar cabelo já sozinha também, ai ficou um 
pouquinho mais fácil pra mim mexer também e daí eu comecei a fazer 
trança solta no meu cabelo sempre. Aí quando eu comecei a usar meu 
cabelo solto mesmo, que era bem longo, bem comprido, todo mundo falava, 
tipo “ah, tem que molhar”, “ah, tá armando!”, então, tipo... eu lembro que eu 
já tinha começado a ir pra pagode, aí ficava indo todo tempo no banheiro 
molhar o cabelo, pra voltar pra pista, porque se tivesse volume tava feio, né, 
então essa parte assim de infância e adolescência assim demorou bastante 
pra eu aceitar meu cabelo...” (Amanda Farias, 31 anos) 

 

Essa negação – especialmente dos cabelos, tendo em vista essa exaltação 

do padrão de beleza normativo, que é uma construção histórico-social, política e 

cultural diretamente ligada às tensões que envolvem as relações étnico raciais no 

Brasil e que contempla as características não negras e são expressão de conflitos 

subjacentes que se expressam em vários âmbitos a vida social. 

2.1- CORPOS NEGROS, CABELOS, MERCADO DE TRABALHO E AFETIVIDADE. 

Nos depoimentos, esses conflitos apareceram de forma mais impactante no 

que diz respeito a experiências no mercado de trabalho e principalmente na vida 

afetiva. A entrevistada Amanda Farias narra uma experiência em que não foi 

contratada para um estágio, cuja contratação já era certa, imediatamente após a 

contratante se deparar pessoalmente com ela: 

Na fase em eu estava terminando o segundo grau, aquela fase de procurar 
estágio, curso de não sei o que, aí eu fui, todas as... Eu fiz várias 
entrevistas de emprego e nunca passava em nada e eu tinha curso, eu 
sempre tirei notas boas, eu tinha feito tudo esses cursinhos da época que 
era de informática, tinha de administração, de não sei o que, não sei o que, 
eu já tinha feito e eu percebia as vezes que eu tinha bastante qualificação 
pras coisas e não dava certo. Até uma vez que eu fui fazer uma entrevista, 
e a menina me entrevistou meio que por telefone, era pra uma vaga urgente 
assim, ai eu falei “ah, então eu tenho tal curso” ela “não, tava olhando teu 
currículo, é ótimo, é perfeito, tem tudo que a gente precisa, a idade...não sei 
o que... Aonde você mora?” daí eu falei “eu moro no Boqueirão” e a 
empresa era lá perto do Barigui, ai a gente começou a falar qual ônibus que 
pegava, onde que chegava, onde que era, não sei o que, não sei o que... 
“Aí então ta, amanhã você vem aqui e eu te faço encaminhamento, mas, 
pelo jeito a vaga é sua”. Aí cheguei, tava lá esperando a vaga, a entrevista, 
aí a moça veio e falou com a recepcionista “Aí, fulana não veio?”, “A 
Amanda não veio?” “Ah, chegou, é ela aí”, ai ela falou “Ah! É ela?”, aí ela 
falou “Sim!” aí ela pegou e entrou. Eu fiquei mais uns quarenta minutos 
esperando pra ela me chamar, daí ela me chamou. Quando eu sentei, já 
tava lá o  meu currículo, meu currículo tava todo... A minha ficha que eu 
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tinha feito na empresa já tava toda meio rasurada assim, escrito um monte 
de coisa, acho que ela foi as anotações que ela fez durante a ligação. Aí ela 
“Ah, então, eu tava vendo aqui, a vaga não vai dar pra você”, daí eu falei 
“Por quê?” “Não, porque você mora muito longe” daí eu falei “Não, mas isso 
não foi questão. Ontem, a gente falou, eu falei que morava, aí a gente até 
falou do Inter II. Aí ela falou “É, pois é, mas eu acho que não vai dar” e não 
sei o que, e ela pegou e... Eu comecei a sentir... Ela falava e não olhava pra 
mim, e também assim, ela fazia muita cara de deboche, de descaso, e eu 
era muito “juruna” e eu já comecei a sentir vontade de chorar e tipo “Que 
pena que não deu” e já sabendo o que que era e já querendo falar, mas 
sem poder, sem saber me expressar. Aí eu falei “Então, tá bom”, e fui 
embora de lá e tipo falei “Não quero mais saber disso nunca mais”. Ai nessa 
época eu já trabalhava, eu nem ia ganhar muito, era, naquela época um 
estágio pagava... ainda porque era uma empresa bem grande, era uns 
duzentos reais assim na época um estágio, aí eu já conseguia tirar isso em 
um dia de trabalho [fazendo tranças] daí eu desisti, ai foi que me deu menos 
vontade ainda de trabalhar fora... Eu nunca trabalhei fora, desde que...  
porque aí  eu comecei e acabei fazendo isso pra sempre [fazendo tranças] e 
quando eu trabalho fora, eu trabalho com eventos. Tem uma empresa que 
eu sempre trabalho quando eu tô um pouco cansada do salão, da rotina, 
porque eu sempre trabalhei em casa, quando eu quero sair um pouco, aí eu 
trabalho um pouco com evento que também é uma coisa que é selecionado 
né, eles selecionam promotoras né, as vezes eles querem só aquele padrão 
de ser loira, de ser alta, ser castanha, né, então daí, quando não tem essa 
discriminação eu sempre trabalho. (Amanda Farias, 31 anos) 

 

Embora essa dificuldade de se inserir no mercado de trabalho tenha 

aparecido em quase todos os depoimentos, é a questão da afetividade que parece 

ter um peso mais significativo na construção da autoestima dessas mulheres, assim 

como a autoestima também tem peso significativo na construção da afetividade. 

Assim, suas características físicas e adoção de uma estética corporal negra 

parecem estar no cerne de seus problemas na vida afetiva ou na ausência dela: 

Eu tinha certeza que eu nunca ia namorar ninguém e nem casar, né, porque 
eu era feia, meu cabelo era duro, então eu ia ficar sempre pra escanteio... 
É, passei uma adolescência toda na escola tentando arrumar o meu cabelo 
que vivia preso, embolorado, vivia molhado, e nisso ele já tava comprido e 
eu acabei que aos poucos, isso porque não tinha Facebook, não tinha isso 
que tem hoje, mas eu começava a inventar moda no meu cabelo, pra ver se 
eu me sentia bonita. Mas, eu realmente achei que eu não ia nem mesmo ter 
uma vida como as outras meninas, por conta do meu cabelo, por conta da 
minha cor, eu me achava horrivelmente feia... Até o primeiro menino que 
pediu pra namorar comigo eu fiquei rindo da cara dele, “mas quem é que 
quer namorar comigo? Cê tá louco? Cê bebeu?” Eu tinha quinze anos... Aí 
ele falou “Não! Eu to falando sério!” E eu disse “Ah, cê tá brincando, quem é 
que quer namorar comigo?” Pense no estado que estava a autoestima da 
pessoa, mas foi difícil... (Débora Pereira., 29 anos) 

 

Em outro depoimento, A. afirma que a afetividade seria a pior parte de ser 

mulher negra, sendo um aspecto complicado da vida:  
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Relacionamentos é meio complicado, é a pior parte de ser mulher negra, eu 
acho que é esse que toca... é porque, assim, nós nunca somos o modelo de 
beleza, o modelo de alguém pra ter um relacionamento. Então na época de 
escola, voltando a época de escola, na infância, na adolescência quando 
tinha... as pessoas faziam concurso de beleza, dava nota pras meninas, eu 
lembro disso nitidamente, os meninos faziam... Pegava as meninas 
colocavam num papel o nome delas e davam nota. Então começava ali né, 
além dos bullyings, das chacotas do jeito que eu era, é, eu sempre fui 
considerada feia... Na adolescência, quando despertou esse lado mais... de 
você querer se envolver com as pessoas e tal, é... também, daí, os meninos 
que eu gostava, os meninos mais lindos, mais populares eu nunca falava 
porque eu achava que eu... né... e todos eles eram brancos, então eu 
sempre quis me relacionar com meninos brancos, né, até eu queria ser 
branca, eu estava comentando isso ontem com uma amiga minha, eu queria 
ser a Xuxa ou a Carla Peres, tipo, meu sonho era ser elas, eu me achava 
feia e o modelo de beleza pra mim sempre foi a loira, a mulher loira, né. 
Então, aí na adolescência, eu nunca me envolvi com ninguém, eu já não me 
envolvi porque eu me achava feia. Na vida adulta, também isso continuou 
na vida adulta, eu nunca me envolvi com ninguém também, e isso é reflexo 
do que eu tive dentro de casa também, porque a minha mãe e meu pai... 
como meu pai ele... bateu muito na minha mãe, meu pai, um homem negro, 
e minha mãe, uma mulher negra, e ele batia muito na minha mãe e traia a 
minha mãe eu via isso meio que como um embate assim sabe, então, além 
do que eu passava na escola, em casa era complicado também. Eu fui ter 
agora né, com vinte e seis pra vinte e sete anos, fui ter o primeiro beijo 
agora. Eu via que as pessoas não me queriam e toda vez que eu fui 
desejada, eu fui desejada como objeto por uma maioria de homens brancos 
né, foi a parte mais difícil, todos os meninos com que eu me envolvi esse 
ano, que foi quando eu comecei a me redescobrir, os homens brancos me 
viam como objeto, como uma coisa exótica, aquela mulher hipersexualizada 
negra que a gente conhece, que é vendida por aí. Com os homens negros 
que eu me envolvi, falando neles também, não querem assumir né, ou se 
querem assumir eles reproduzem o machismo, também talvez uma 
objetificação e, por reaplicar o machismo em cima da mulher negra, já que 
não tem ninguém que fique com ela (...) (Ana Paula, 27 anos) 

 

Os depoimentos expressam a situação de preterimento na qual se encontra 

as mulheres negras, situação apontada por Carneiro (1995): “as mulheres negras 

são socialmente desvalorizadas em todos os níveis, inclusive esteticamente, como é 

verdadeiro também que as mulheres brancas constituem o ideal estético feminino 

em nossa sociedade”. Silva (2003) também aponta a situação da mulher negra, de 

uma forma mais geral e também com relação ao que chama de mercado 

matrimonial:  

 

A situação da mulher negra no Brasil de hoje manifesta um prolongamento 
da sua realidade vivida no período de escravidão com poucas mudanças, 
pois ela continua em último lugar na escala social e é aquela que mais 
carrega as desvantagens do sistema injusto e racista do país. Inúmeras 
pesquisas realizadas nos últimos anos mostram que a mulher negra 
apresenta menor nível de escolaridade, trabalha mais, porém com 
rendimento menor, e as poucas que conseguem romper as barreiras do 
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preconceito e da discriminação racial e ascender socialmente têm menos 
possibilidade de encontrar companheiros no mercado matrimonial (Silva. 
2003). 

 

 Pacheco (2008) também faz um estudo sobre a situação de preterimento 

das mulheres pretas e pardas, que estariam fora do que ela chama de “mercado 

afetivo” e naturalizadas no “mercado do sexo”, da erotização e do trabalho 

doméstico e escravizado, em contraposição as mulheres brancas que estariam 

relacionadas à “cultura do afetivo”, ou seja, seriam as mulheres para casar. Estas 

são elaborações que estão presentes no imaginário social e refletem o sentimento 

narrado pelas mulheres entrevistadas, mesmo que de forma implícita, pois o “não 

dito” também revela o desconforto que tal assunto causa, isso ficou bastante 

evidente durante o depoimento de S. de 38 anos, mulher com instrução, possuindo 

curso superior, sendo professora da rede pública de ensino, que, quando perguntei 

se era casada, se tinha filhos, me respondeu negativamente, com um sorriso e um 

olhar que demonstraram o quanto tal assunto é desconcertante, ela não quis 

comentar nada a respeito. 

 

2.2- O CORPO COMO FATOR DE INCLUSÃO SOCIAL. 

 

Voltando a LeBreton (2006), o corpo seria o limite que nos separa dos outros 

membros da comunidade, fator de individualização. Dessa forma, existe uma 

necessidade de torná-lo um lugar de não-exclusão, mas sim um fator de conexão 

entre os indivíduos e o social, tais intervenções – seja os alisamentos, seja as 

tranças, cujo intuito não era branquear, já que as tranças estão bastante ligadas a 

ideia de negritude e ancestralidade, porém, eram feitas na maior parte das vezes 

com intenção de minimizar o volume e dar o mesmo “balanço” presente nos cabelos 

lisos – estão presentes em todos os depoimentos. 

 

Quando nova minha mãe trançava, era difícil? Era... E pra alisar, a gente 
não tinha nem condições na época, pra alisar o cabelo. E quando foi 
passando o tempo, quando eu fui pegando meus doze, treze anos dai 
comecei as enrolar bobs, o tal do bobs, daí enrolava. No dia, na hora ficava 
bom né, óbvio né, ficava bom, aí nos outros dias tahh!!! Aquele cabelo 
“tuntum” de novo, aquele cabelo nervoso, eu sempre tive um trauma do 
cabelo, eu realmente não gostava do meu cabelo, por ser crespo, também 
não tinha na época nem condição de comprar um creme bom pra passar no 
cabelo como hoje em dia, né, tudo muito bom, né. Então, aí tinha que ser 
assim um oleozinho e, às vezes, até óleo de comida. Muitas e muitas vezes 
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foi óleo de comida mesmo sabe, Então fui crescendo naquela mesmo, não 
podia passar um alisante no cabelo que, pra gente já era difícil. Usei muito, 
muito, muito – eu e todas as minhas primas – tinha uma senhora na família 
conheceu a gente desde... criou a gente praticamente, ajudou a criar a 
gente, então ela tinha o pente de ferro, já ouviu falar no pente de ferro? 
Então, às vezes, quando ela falava “esse final de semana eu vou passar o 
pente em vocês”, ahh a gente ficava tudo faceira, é obvio que não podia 
nem pensar em chuva né, porque passava, ficava liso, né. Nossa! Jogava o 
cabelo pra um lado, jogava o cabelo pro outro, era bom demais né, aí era 
dois, três dias, era armar o tempo de chuva ele já encolhia tudo de novo. 
Então assim, eu ficava com o cabelo lisinho de vez em quando, passava 
pente de ferro, esse pente quente, né, aí foi indo. Quando eu peguei uns 
vinte, vinte, vinte um, eu comecei assim a ter condições. Eu trabalhava né, 
ai eu podia comprar um alisante que eu usei, eu usei o Lisabel, ah tá, foi 
indo, foi indo, o problema do meu cabelo é que ele não cresce, ele não 
crescia, hoje em dia ele cresce, mas antes ele não crescia muito, ele 
quebrava muito por ser ressecado. Por não ter um creme bom também pra 
passar, é óbvio que ele ressecava muito e quebrava tudo. Aí, depois 
quando eu peguei os meus vinte e cinco anos, eu vim embora pra Cutitiba. 
Aí pra mim tudo melhorou, porque eu encontrei alguém que fazia trancinha 
com kanecalon [...] Era aquele kanecalon que só grudava na cabeça e 
ficava com aquele cacho pendurado, nossa achava, né, aí foi indo, fiz 
durante...fiz desde os meus vinte e sete anos, até hoje eu faço e de cinco 
anos pra cá, eu assumi os meus cabelos, que até então eu não assumia.   
(Vilma, 51 anos) 

 

É possível observar também nos depoimentos que as tranças são sempre a 

primeira intervenção a ser feita, pelas mães e avós, e que, posteriormente são 

utilizadas em um período de transição entre o tempo de eliminação da química e o 

retorno ao cabelo não alisado. 

 

Eu fui fazendo desde que eu me lembro química. Assim, fiz permanente, até 
que chegou a época da época da progressiva, que eu nunca estava feliz 
com o cabelo. Aí eu fiz a progressiva, quando eu fiz eu gostei, depois 
começou a cair, ficou horrível o cabelo. Aí fui, cortei pra tirar a química, mas 
continuei fazendo relaxamento. Nunca estava bom o meu cabelo! Aí até que 
eu resolvi que eu não queria fazer mais, dois anos atrás. Assim, eu não vou 
fazer mais, eu vou tirar toda a química do cabelo. Eu decidi tirar toda a 
química do cabelo, e foi nesse processo, fui cortando, cortando, aí, eu 
comecei a trançar e eu tô nisso há dois anos e agora eu to feliz com as 
tranças. Eu tô querendo tirar um pouco as tranças, ver se eu faço um corte 
e deixo ele mais natural, mas ainda falta coragem pra sair com o cabelo 
black, assim, na rua.” (Silmair, 38 anos) 

É possível pensar essas mudanças e intervenções feitas pelas mulheres 

negras ao longo da vida em sua aparência, mais especificamente em seus cabelos – 

que são o traço fenotípico negro que apresenta maior plasticidade, mais “adequável” 

aos padrões de beleza existentes que privilegiam as características tidas como 

europeias – como uma busca, assim, pela aceitação social. 
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Vale aqui também fazer algumas considerações sobre o termo “Raça” que, 

segundo Marçal (2002) em sociedades multirraciais como o Brasil, tem uma série de 

implicações políticas e sociais, compondo um universo simbólico que dá sentido às 

interações sociais, dessa forma, é possível concluir que tal categoria tem um 

importante papel na manutenção das desigualdades em nosso contexto social, pois 

atua na marcação de distinção, sublinhando não apenas diferenças fenotípicas, mas 

também funcionando como marcador de poder político, social e de status. Outro 

ponto importante seria que, no Brasil, a categoria “raça” estaria mais relacionada a 

fatores econômicos que antropológicos. Assim, as categorias raciais seriam sempre 

sujeitas a revisão e negociações. Logo, as intervenções na estética corporal também 

podem ser vistas como um dos fatores que permitem que tal negociação ocorra. A 

repressão ou amenização dos traços negros, possível principalmente nas pessoas 

negras de pele mais clara, pode levar a uma certa tolerância, porém, nunca uma 

aceitação total em determinados espaços, assim como pode permitir uma 

mobilidade racial ou identitária.  

Dessa forma, as intervenções nas características físicas tornam-se 

primordiais para que essa tolerância social ocorra, uma vez que os traços negros 

são inferiorizados e estereotipados. Na próxima parte deste trabalho, pensaremos, 

portanto, na invisibilização das pessoas negras em Curitiba, pautados na ideia de 

uma cidade europeia, como tal ideia se construiu e de que forma tal ideia impacta a 

relação das entrevistadas com a própria imagem, sua autoestima e a construção da 

identidade positiva de mulher negra. 

 

2.3. A CONSTRUÇÃO DE UMA “CURITIBA EUROPEIA” E O 

BRANQUEAMENTO: A INVISIBILIZAÇÃO DAS PESSOAS NEGRAS 

CURITIBANAS 

 

Faz-se necessário pensar se as especificidades encontradas na capital 

paranaense têm influência nas experiências, vivências e na forma como essas 

mulheres que aqui nasceram ou vieram a se estabelecer veem a si mesmas, e como 

elas entendem e encaram viver em uma cidade em que não existe reconhecimento 

da participação negra em sua história e constituição étnica.  
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Entre os relatos, aparecem experiências em outros lugares, identificando 

Curitiba como um lugar difícil de se viver para uma pessoa negra em comparação 

com outros contextos, assim como apresentaram a ideia de que existem poucas 

pessoas negras na cidade, seu caráter eurocêntrico e como tais ideias influenciam 

negativamente na forma como as pessoas negras se veem e são vistas, ou não 

vistas, devido à invisibilização: 

 

“Eu tenho família no Rio de Janeiro. Eu fui pro Rio e eu fui com o black, né. 
No Rio, eu achei diferente, por ter uma população negra maior no Rio de 
Janeiro. Eu fui no Carnaval 2012, no ano que eu entrei na Universidade. 
Quando eu passava, as pessoas me olhavam com admiração, não sofri em 
nenhum momento preconceito no Rio de Janeiro onde eu andava, tanto que 
as pessoas achavam que eu era de lá, ou fazia parte de alguma escola de 
samba, ou era modelo, perguntaram se eu era modelo. E eu passava com 
meu tio e lá eu acabei ficando mais negra, mais escura com a questão do 
sol, mais bronzeada, né, a tonalidade de pele foi ficando mais escura, então 
eu me senti mais livre. Lá, eu me senti mais livre do que aqui por ser uma 
cidade mais europeia, entre aspas, né, sabe aquela coisa, tem negro mas, 
não tem, aquela coisa de que você vê os negros mais na periferia né, então 
no Rio eu me senti mais livre né, parece que eu andava normal nas ruas. 
Pelo contrário, me admiravam, vinham, conversavam “mas você é carioca 
mesmo? Você é daqui?” aí eu falava “não, eu sou de Curitiba” e tal e vieram 
tirar foto comigo, então era muito legal assim... E aqui... É complicado né... 
Agora tá melhor, melhorou muito né, mas o preconceito, na época que eu 
usava [black power] era complicado... Eu fui pra “Floripa” também, lá não 
tive problemas assim, porque eu lá fui pra um congresso e lá eu achei mais 
livre também, mais aberto, até por ser uma Universidade. Eu fui pra UFSC, 
pra um evento da Educação Física, e lá tinha muitas pessoas negras, 
principalmente africanos lá. Então lá eu me senti livre, natural assim, não 
tinha essa coisa de Curitiba. Curitiba é uma coisa assim eurocêntrica, então, 
principalmente no Centro, né, e eu moro numa região nobre, então era 
complicado assim... Mas agora... Com o cabelo raspado também é 
complicado né, eu ando as pessoas olham assim, no Centro, no meu bairro, 
essa coisa da estética é complicada, é muito forte, mas, pesa, tanto com o 
black quanto com o cabelo raspado, é aquela ideia de ser negra né... com 
black incomoda, sem black também incomoda.” (Ana Paula, 27 anos) 

 

Essa questão da invisibilização das pessoas negras aparece em alguns dos 

depoimentos em forma da falta de referências, algumas das entrevistadas afirmaram 

dificuldade na aceitação da própria imagem e da condição de mulher negra devido 

ao fato de não observarem de forma recorrente pessoas que exaltassem sua mesma 

estética corporal ou sua negritude: 

 

“Como em Curitiba há vinte anos atrás, vinte e nove anos atrás você tem 
número de população negra muito pequeno, reduzido, eu me via, então, 
enquanto exclusiva na sala de aula né, eu e mais um menino, no colégio 
todo. E a minha mãe, por não conhecer, por não saber mexer com cabelo 
crespo, simplesmente cortava como um menino meu cabelo. Então eu não 
tinha referência de meninas e sim, de um piá ao qual as crianças me 
chamavam, né, de piazinho e tal. E a minha mãe trabalhava muito, mal me 
via, então, aquela vida bem corrida, minha mãe sempre cortava, e em uma 
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determinada época ela esqueceu de cortar meu cabelo, ela estava com dois 
empregos, ela nem me via, coitada. Eu já estava com um black power, 
louca de faceira porque eu tinha um black power, fui pra sala de aula, 
coloquei uma faixa no black, e essa cena eu me lembro até hoje, eu toda 
faceira com o meu black, pra lá e pra cá, de repente no outro dia eu apareço 
sem cabelo... Zero, porque minha mãe me pegou e cortou tudo o meu black. 
Aí a professora chegou na sala de aula e eu não conseguia conversar com 
ela né, eu não conseguia nem responder a chamada, eu abaixei a cabeça e 
fiquei chorando, chorando, chorando, o nome dela era Josiane, e ela 
chegou até minha mesa e perguntou: “O que aconteceu Débora? O que 
você está chorando?” e eu aos prantos falei pra ela “minha mãe cortou meu 
cabelo” e aí ela falou “Mas, ficou melhor assim!” Quando ela disse ficou 
melhor assim o que que soou: que eu era melhor como menino do que com 
o meu cabelo black, o meu cabelo. Eu era melhor careca do que com 
cabelo. Então eu cresci sempre me olhando no espelho e falando “eu sou 
muito feia, eu sou feia, eu sou feia, eu sou feia”  e não só por esse fato, mas 
pelo cotidiano de sala de aula, as crianças sempre xingam né, me xingavam 
de palito de fósforo queimado, carvão, coisas do tipo... quando você escuta 
isso todo santo dia, chega uma hora que você acredita naquilo, e, por falta 
de referência por parte da família do meu pai [parte da família que é negra] 
que mora longe, eu me sentia realmente excluída  e feia”. (Débora Pereira, 
29 anos) 

 

Em outro depoimento também aparece essa ideia de solidão e baixa 

representatividade, falta de um espelho, de referências que, segundo as 

entrevistadas sempre causa grande dor, e, ao mesmo tempo, exaltam a importância 

dos poucos referenciais que vieram a encontrar e o quanto esses encontros foram 

importantes, seja na construção da identidade enquanto pessoa negra, seja no 

aumento da auto estima e auto aceitação, assim como elas próprias foram 

referências na vida de outras mulheres, foram peças chave para que estas também 

fizessem uma releitura de seus corpos: 

 

“Eu estava empoderando as pessoas, até as pessoas negras vinham me 
admiravam, já vieram tirar foto comigo, ou vieram perguntar pra mim né, 
como é que fazia, tal... aquilo parece que me dava uma luz no fim do túnel 
né, ou aquela coisa, tipo, nossa que bom que eu estou sendo referência pra 
outras pessoas né. Então é bacana hoje ver o processo dessas meninas, 
elas estão no movimento, tão  lutando, e tão passando essa imagem 
também pras outras pessoas... Um exemplo dessa menina do Guaíra, ela 
mora num bairro periférico, e ela falou que no começo foi muito difícil pra 
ela, porque as pessoas olhavam pra ela no ônibus assim “nossa! Que é 
isso?” né. Hoje outras meninas do bairro dela já tão nesse mesmo trabalho, 
porque têm ela como referência, como uma identidade, né, como um 
espelho, né. E essa menina da Educação física, ela também, ela tá 
querendo saber mais, ela sempre quer fazer turbante, quer aprender a fazer 
turbante né, eu vejo que pra ela eu fui um espelho né, dentro do meu curso, 
assim, hoje ela mora no litoral, faz outra faculdade, ela lá ela já ta sendo 
referência lá para o pessoal, onde ela passa ela falou pra mim que já ta... E 
a questão da identidade negra, que ela tinha a identidade sexual dela, mas 
ela não tinha identidade negra, ela não tinha pensado sobre identidade 
negra. Então vendo a história dela, dessa menina e vendo a história da 
outra menina eu vi como as pessoas, eu fiz eu fiz diferença no meio, as 
pessoas vindo falar comigo ou não vindo falar comigo, a questão do 
turbante também, o turbante dentro da universidade, né, fui referência, de 
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fora da faculdade, fui referência pra pessoas que estão usando turbante, 
meninas negras que estão usando turbante, né, então eu acho que eu fui 
um referencial sim. Às vezes, não precisava nem falar, a pessoa olha com 
admiração, eu sou assim, por que não trabalhar o meu cabelo, a minha 
estética, a minha identidade, por que não? Eu acho que essa questão do 
espelho é importante, mesmo não tendo muito espelho, porque eu não tive, 
os únicos espelhos que eu tive foi o meu avô que estudou aqui, fez direito 
aqui, ele é negro, pai da minha mãe, ele não entrou pelo sistema de cotas, 
mas ele foi um referencial de homem negro na minha vida, assim, mas, 
mulher negra... Tem a minha mãe né, tem a minha mãe, mas ela ainda 
não... ela, ela, ela começou trabalhar agora, porque eu tô de uns anos pra 
cá. Então eu nunca tive um espelho, eu via pessoas, poucas pessoas, usei 
por seis anos [cabelo black power], vai fazer sete anos já, seis, sete anos, 
eu vi nas pessoas e pessoas viram em mim também (Ana Paula, 27 anos) 

 

Espaços em que encontraram representatividade, outras pessoas com as 

mesmas características tiveram um descobrimento da própria beleza: 

 

“Eu tive que me descobrir bonita, num ambiente onde tinha mais pessoas 
parecidas comigo, então, quando eu era... quando eu tava na escola com 
uma maioria branca, eu era a diferente, então, quando eu comecei a ir pro 
pagode que tinha outras negras, outros negros, outras pessoas. Eu vi que 
eu chamava atenção, eu comecei a ver que eu sou bonita aqui, então eu 
sou bonita em qualquer lugar. Eu comecei a perceber isso, e foi...” (Amanda 
Farias, 31 anos) 

 

Embora a ideia que se tem de Curitiba como uma cidade branca e “europeia” 

não coincidam com a realidade, sendo que quase um quinto da população de 

Curitiba se declara parda (16,9%) e 2,8% são pretos. Os dados são do Censo de 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e, assim, pela lógica 

não faltaria referencial ou pessoas negras a quem se espelhar, é possível perceber 

que, de alguma forma, essas ideias afetaram a forma como algumas das 

entrevistadas percebem o que é viver nessa cidade, pois se dão conta, em seu dia a 

dia, da negação do ser negro e o incômodo – expressos em manifestações de 

racismo – causados por sua presença, e pode-se imaginar que, tal incômodo leva à 

repressão da estética corporal, que incentiva as várias intervenções estéticas cujo 

objetivo é minimizar as características negras e branqueá-las.  

Desta forma, a falta de espelho e representatividade não estariam na 

ausência de pessoas negras, mas, sim, no apagamento das manifestações de sua 

estética corporal mais próxima da “natural” que podem ser um reflexo dessa 

negação da presença negra na cidade. Também vale ressaltar que esses 

estereótipos e construções que envolvem a cidade não apenas invisibilizam as 

pessoas negras como acabam corroborando com ideia de “democracia racial” ou de 
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uma grande harmonia étnica, o que não coincide com a realidade em nenhum 

contexto brasileiro. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como proposta, a partir das 

entrevistas realizadas com mulheres negras acadêmicas, e não acadêmicas, trazer 

uma reflexão sobre as cargas simbólicas atribuídas aos corpos negros e assim, 

tentar compreender como tais atribuições, na maior parte das vezes, negativas, 

influenciam na vida das entrevistadas como a construção da auto estima e da 

identificação enquanto mulheres negras.  

Também tinha como proposta analisar se a ideia historicamente construída de 

que Curitiba seria uma cidade europeia e a invisibilização das pessoas negras nesse 

ambiente era reconhecida pelas entrevistadas e se interferia de alguma forma na 

relação que elas possuem consigo mesmas. 

Com relação à primeira proposta, foi possível observar que os estereótipos e 

preconceitos que envolvem os corpos negros estão presentes fortemente nas 

relações interpessoais. As experiências narradas, que abrangem desde o período da 

infância até a vida adulta denunciam que, os conflitos e a não aceitação da estética 

corporal própria negra, mais especificamente dos cabelos crespos naturais, estão 

presentes em vários espaços de convivência e refletem de forma gritante na 

autoestima dessas mulheres, e segundo os relatos, acabam interferindo de forma 

considerável em questões como a inserção no mercado de trabalho e, 

principalmente no que diz respeito à vida afetiva, revelando um sentimento de 

solidão vivenciado por muitas mulheres negras, sentimento retratado em outros 

estudos como o de Ana Claudia Pacheco, referenciado neste trabalho. 

 Essa negação do corpo também acaba por interferir na relação que as 

mulheres negras têm com o próprio corpo, que acaba, por sua vez, desencadeando 

em uma série de intervenções na sua aparência. 

Foi possível observar também que, essas intervenções vinham de uma 

necessidade de adequar-se a um padrão de beleza hegemônico que privilegia 

características fenotípicas não negras, necessidade expressa nas situações em que 

as entrevistadas exprimiam a vontade de ser como suas amigas brancas, ou a 

vontade de possuir cabelos que balançam ou que tem franja, que são características 

presentes nos cabelos lisos. Assim as mudanças na aparência podem ser 

entendidas como parte de uma estratégia de inserção e aceitação social em um 
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grupo hegemônico. Da mesma forma, aceitar e deixar os cabelos naturais quase 

sempre são atitudes acompanhadas da ideia da construção de uma identidade 

negra, de pertencimento a um grupo étnico, embora não se esteja afirmando em 

momento algum que consciência racial e de grupo identitário dependa da adoção de 

uma aparência livre de intervenções que aproximem as caracterísiticas fenotípicas 

brancas. 

Com relação à segunda proposta, foi possível observar que a ideia de uma 

“Curitiba europeia” não aparece diretamente relacionada a construção da identidade 

dessas mulheres, pois, apenas aquelas ligadas a academia e que estudam relações 

raciais pareciam atentar para essa questão. Porém, a invisibilização das pessoas 

negras em Curitiba aparece como um fator agravante na auto aceitação dessas 

mulheres de uma forma indireta, expressa na falta do que foi chamado por uma das 

entrevistadas de “espelho”, ou seja, pessoas “iguais” que também adotam uma 

estética corporal negra e se identificam como tal.  

Essa ausência de “espelho” não advém do fato de não existir pessoas negras 

em Curitiba, ou de existir em pouca quantidade, pois, esta chegaria a quase um 

quinto da população de acordo com o censo de 2010 (IBGE). A ausência de 

referências talvez venha do fato de que as pessoas negras curitibanas, devido às 

fortes manifestações de não aceitação e racismo, ainda se escondem atrás das 

intervenções estéticas que as aproximam do padrão de beleza branco. Dessa forma, 

faltam referências para adoção de uma estética corporal mais próxima da natural, 

que valorize as singularidades dos aspectos físicos das mulheres negras. 

Neste ponto vale ressaltar a importância dos salões étnicos nesse resgate da 

autoestima, aceitação e muitas vezes na construção da identidade dessas mulheres, 

enquanto mulheres negras, pois, frequentando esses espaços descobre-se outras 

possibilidades de intervenções na aparência que não estão relacionadas ou 

remetem ao padrão de beleza branco, já que, nos espaços em questão não se 

aplica nenhum tipo de química que altere a estrutura capilar, além de ser espaços 

que possibilitam o encontro, trocas de informação e conversas entre mulheres que 

possuem um aspecto em comum: são portadoras de corpos negros. Tais encontros 

abrem precedente para algo considerado importante para o “empoderamento”, no 

sentido estético, dessas mulheres, pois estas passam a ter como referencial umas 

as outras. 
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Esse processo de assumir características fenotípicas negras são parte 

importante, e está fortemente relacionado, a construção da identidade negra que, 

em alguns casos leva a ação política, pois assumir o próprio corpo é o primeiro 

passo para se perceber como pessoa negra. 
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