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Introdução 

 

Este trabalho é parte de um projeto político na área das construções identitárias 

de negritudes em bases de resistência e autoestima. Os fatores que motivaram esta 

pesquisa surgiram de minhas reflexões sobre o que significa ser mulher negra e sobre 

os posicionamentos que são, sociohistoricamente reservados, e, muitas vezes, 

naturalizados como peculiares às negritudes. 

Alguns conceitos cruciais nesta pesquisa são a visão de corpo e a noção de 

beleza. O corpo é aqui entendido como construção sócio-cultural (GOLDENBERG, 2007, 

2004; LOURO, 2007, 2004; QUEIROZ, OTTA, 2000; FRAGA, 2000; SHILLING, 1997), de 

modo que seus significados variam de cultura para cultura. Assim, se na atualidade, os 

sujeitos estão expostos a uma infinidade de discursos na mídia, os quais focalizam 

beleza, produtos cosméticos, atividades físicas, dietas, por exemplo, sem muita 

reflexão, pode-se afirmar que uma das características da sociedade contemporânea é o 

culto ao corpo. 

Também é central neste trabalho a noção de performance, formulada por Butler 

(1999/1990). Na performance se cria inteligibilidades sobre as construções de 

gêneros/sexualidade e práticas discursivas em que os indivíduos se inserem. A noção 

de performance ajuda a problematizar as relações raciais e os roteiros sociais 

previamente construídos para posicionar as negritudes em lugares sociais de 

desprestígio e inferiorização. Além disso, a noção instiga os debates emergentes sobre 

os usos que as negritudes fazem de seus cabelos. No meu modo de entender, a noção 

de performance possibilita pensar o cabelo como prática social e, consequentemente, 

como local de transgressões e produções de novas rotas racializadas, nas e pelas quais 

as negritudes constroem “subpolíticas” (GIDDENS et al., 1997) identitárias. 

O contexto de pesquisa é uma cidade na região sul-fluminense do Rio de Janeiro, 

com histórico de exploração de negros na produção de café, no período imperial. As 

participantes são cinco adolescentes negras, na faixa etária entre 13 e 18 anos, 

moradoras no mesmo bairro, um dos mais antigos do local. O estudo com adolescentes 

se justifica, pois essa faixa etária é período central para (re-)constituições das 

identidades sociais (MOITA LOPES, 2006b; O’DONNELL, SHARPE, 2000), ie., a 
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adolescência é momento crucial em que as pessoas se engajam em processos de 

tornarem-se as pessoas que estão projetando ser. O objetivo deste trabalho é 

responder a questão: Como as adolescentes participantes da pesquisa constroem seus 

corpos/cabelos em “comunidade de prática” (WENGER, 1999), mediada por textos 

veiculados em revistas femininas? 

 

Corpo Feminino Negro  

 

Adoto uma visão desessencializada de gênero e de raça. Acredito que corpos 

negros femininos existem nas interações sociais e nelas são significados.  Essa 

argumentação permite compreender, por exemplo, a ampla estratificação de 

cores/raças que as pessoas declaram quando são perguntadas sobre sua cor/raça em 

ocasiões como a do censo demográfico. Nessa perspectiva, não há possibilidades de se 

inserir todos os corpos negros em uma categoria engessada como a visão essencialista 

das identidades pressupõe. Os corpos negros são, então, reconhecidos não como uma 

unidade, mas pela pluralidade como já esclarecida por Du Bois (2001/1915, p. 12-14) 

que elucida a diversidade estética de negros que compreendiam os países africanos, 

considerando a tonalidade da pele, a textura dos cabelos, a robustez dos corpos, a 

altura e a cor dos olhos.  

Para problematizar os fluxos de identificações dos corpos femininos negros, 

focalizo o cabelo, um ‘ícone identitário’ (GOMES, 2006), responsável pelo handicap de 

mulheres negras na sociedade. Problematizo os usos do cabelo, presumivelmente 

entendido como fator de discriminação das mulheres negras. Visões tradicionais de 

senso comum tentam homogeneizar os corpos negros como constituídos por sujeitos 

com cabelos crespos. Segundo Gomes (2006, p. 20), “cabelo crespo e corpo podem ser 

considerados expressões e suportes simbólicos da identidade negra no Brasil”, isso 

porque esses dois traços fenótipos constituem as bases sobre as quais nossas culturas 

entendem o que se denomina beleza negra.  Na visão de Gomes (2006), o corpo e o 

cabelo são colocados como espaços de aceitação, rejeição e ressignificação. Dessa 

forma, o processo de aceitação da beleza negra passa pelo tratamento dado ao corpo/ 

cabelo do negro. 

Entretanto, defendo que refletir questões sobre os traços fenótipos das 

negritudes, particularmente sobre os cabelos, implica uma reflexão mais ampla - a 

questão dos corpos. O corpo é cada vez mais entendido como uma categoria social. 

Para Gomes (2006, p. 142), “o corpo e o cabelo podem ser tomados como expressões 

visíveis da alocação dos sujeitos nos diferentes pólos sociais e raciais”.  Connell (2000) 

defende visão semelhante, advogando que o corpo é um traço de nossa identidade 
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social que nos posiciona de determinado modo na sociedade. Nesse sentido, pode-se 

dizer que os indivíduos exercem um controle sobre os corpos uns dos outros de modo 

que cada um deve adotar ações com seu próprio corpo segundo padrão de sua cultura. 

A questão que problematizo neste artigo é que, frequentemente, pessoas negras 

e brancas exercem sobre as mulheres negras práticas de vigilância em relação aos 

modos como devem performar seus cabelos. Tratam-se de cobranças, com apelo para 

que as mulheres negras mantenham seus cabelos “naturais”, porque se não o fazem 

não estariam “assumindo” sua negritude. Todavia, cabe refletir sobre quem  pode 

afirmar que uma mulher negra que faz performance de cabelos “naturais”, com o 

penteado black power, é mais negra e ou assume sua negritude melhor que aquela que 

alisa o cabelo?  

Essa prática de vigilância, peculiarmente no que tange aos usos dos cabelos 

reflete uma  moral estética contemporâmea que exige dos corpos negros o autocontrole 

da aparência física. Tal controle ocorre não só quando performam os cabelos dominados 

por meio de artifícios, mas também quando performam cabelos “naturais”. Nas 

comunidades negras  e  brancas, parece haver regras imanentes da exposição dos 

cabelos dos corpos socialmente entendidos como negros, as quais subscrevem os 

cabelos dominados por artifícios como alisamentos e relaxamentos ou cabelos 

dominados por artifícios de controle de cabelos naturais por meio de tranças, evidências 

de cachos nos cabelos que seguem o estilo black power,  por exemplo. Desse modo, o 

que parece ser de senso comum é que os cabelos dos corpos negros não podem ser 

simplesmente soltos sem algum tipo de controle. Ou seja, a performance de cabelo de 

corpos negros femininos, geralmente envolve trabalho, domínio e controle tanto por 

parte de quem o usa “natural” quanto por aqulees que usam artifícios de alisamento, 

por exemplo.  

Ao mesmo tempo, observa-se nos indivíduos um discurso que enfatiza a 

necessidade de ficar de bem com o próprio corpo. Assim, pode-se inferir que o 

problema não está relacionado ao “cabelo duro”, mas à aparência, i.e., a seu 

distancimento dos padrões estéticos da atualidade. Nesse contexto, proponho que as 

noções concententes a “assumir-se2

                                                           
2 Costa de Paula (2010) contesta o emprego do verbo “assumir”, que frequentemente é usado 
para referir-se a algo de que uma pessoa se envergonha.  

” negro ou não, no que se refere às performances 

de cabelo, se modificaram. A utilização de artifícios usualmente considerada uma busca 

por embranquecimento não é assim entendida muitas vezes quando o indivíduo usa o 

próprio cabelo. Os cabelos “naturais”, atualmente revelam um cabelo que não tem nada 
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de natural, um exemplo são pessoas com apliques, que relaxam3

Parece que, na contemporaneidade, os indivíduos negros são convidados a se 

enquadrarem em um padrão estético, seja o dos cabelos próximos ao das branquitudes 

ou o dos cabelos “naturais”. Ou seja, segundo dicas de comunidades negras mais 

radicais, usando os cabelos “naturais” os indivíduos podem recorrer a alguns artifícios  

como relaxamentos e apliques de tranças ou dreads

 as pontas do  black 

power e que fazem permanente afro com mechas loiras.  

4

Dessa forma, haveria uma moral dos cabelos peculiaries às negritudes. E, sob 

essa moral, o cabelo pode ser transformado desde que não apresente suposta 

aparência dos cabelos das branquitudes – liso. Nesse caso, há o risco de o indivíduo ser 

taxado como alguém que não “assume” sua negritude.  

 os quais, a meu ver, disfarçam, os 

cabelos reais. 

 

Discurso, mídias e racialização 

 

Adoto a visão de discurso como prática social constitutiva dos indivíduos, das 

relações sociais e das estruturas sociais (FAIRCLOUGH, 1992). Discurso é uma ação que 

um indivíduo exerce no e sobre o mundo social, sobre os outros e, reflexivamente, 

sobre si mesmo. Esse “campo ou domínio é produzido nas e por meio das práticas 

sociais, instituições e ações” (KUMARAVADIVELU, 2006, p. 140). Entender o discurso 

dessa forma significa considerar que nas práticas discursivas os indivíduos exercem 

ações políticas, conforme suas ideias particulares, que são moldadas por valores e 

crenças, construídos com base nas instituições sociais de que participam. Em 

decorrência desse entendimento, os textos são significados como práticas sociais 

situadas e institucionalizadas, e, infere-se que um texto significa “porque é gerado 

pelas formações discursivas, cada qual com suas ideologias e modos particulares de 

controlar o poder. Nenhum texto é inocente e todo texto reflete um fragmento do 

mundo em que vivemos” (KUMARAVADIVELU, 2006, p. 140). Esse entendimento em 

relação aos discursos implica considerá-los como, ideologicamente, constituídos em 

relações de poder.  

Nessa perspectiva, textos midiáticos são importantes esferas de construções de 

discursos que visam indicar que performances (não)devem ser feitas por determinados 

indivíduos.  Assim, a mídia veicula práticas discursivas políticas e politizadas, que 

                                                           
3 Tratamento químico que solta os cachos reduzindo o volume do cabelo (Revista Raça Brasil, 
2006, p. 14) sem alisá-lo. 
4 Dreads ou dreadlocks é penteado muito antigo em que se separam mechas de cabelos com 
substânciascomo, mel ou cera, definindo as mechas em rolos. 



 

III Simpósio Nacional Discurso, Identidade e Sociedade (III SIDIS) 
DILEMAS E DESAFIOS NA CONTEMPORANEIDADE 

 
 

 

 
 

 

podem ser utilizadas para nos ajudar a criar inteligibilidades sobre a sociohistória, 

particularmente, no que tange à racialização dos corpos.  

Atualmente, a ação das mídias parece indicar um movimento de maior 

visibilidade das feminilidades negras em propagandas e revistas femininas, por 

exemplo. Todavia, o que está por trás dos discursos da diversidade nem sempre é o 

respeito às diferenças. Ao contrário, as diferenças continuam gerando embates 

violentos e provocando controle e vigilância sobre o indivíduo diferente. Não obstante, 

os conflitos raciais são mascarados por discursos perversos da diversidade, que são 

motivados pelo pensamento de senso comum do que é/seria politicamente correto. 

Esses discursos são perversos porque advogam tolerância, o que, em consequência, 

coloca alguns sujeitos em posição de legitimidade e hegemonia. Sustentam a 

supremacia branca nos discursos sobre beleza. Posicionam os negros como um “outro” 

folclórico e fetichizado. Desestabilizam a temporalidade subjetiva dos negros que ficam 

restritos a questões referentes às religiões e culturas africanas, ao carnaval e ao 

futebol. Esses discursos criam uma substância do que é ser negro, focada em um 

tempo sociohistórico determinado e ultrapassado. É um discurso insensível à 

possibilidade de as negritudes fazerem uma pluralidade de performances. 

Discursos midiáticos exercem função crucial na construção social dos negros 

como seres ‘abjetos’ e congelam a visão de negros handicapizados ao longo da história. 

“A abjeção de certos tipos de corpos, sua inaceitabilidade por códigos de inteligibilidade, 

manifesta-se em políticas, e viver com tal corpo no mundo é viver nas regiões sombrias 

da ontologia” (BUTLER, 2003, p. 157). Esses discursos seguem a visão de negritude 

como essência, consideram haver uma natureza própria de negros, que se opõe à 

normatividade racial, cuja matriz é a branquitude. 

Os discursos das mídias apresentam às negritudes amplas formas de 

identificação e estilização de seus corpos, mas geralmente partindo de matrizes 

hegemônicas. Em revistas femininas, frequentemente, estão disponíveis discursos que 

visam a domesticar os corpos das mulheres negras (COSTA DE PAULA, 2006) visto que 

impõem performances de feminilidade, raça e beleza produzidas por mulheres brancas. 

Na seção de beleza dessas revistas, discursos repetidos sobre corpos/cabelos ratificam 

matrizes de raça e feminilidades; enquanto discursos contestadores são raros.  

As feminilidades negras são socialmente construídas em práticas que negam sua 

feminilidade, sensualidade e beleza. Essas são conclusões a que se pode chegar quando 

se lê qualquer revista feminina brasileira (COSTA DE PAULA, 2006). Na seção de beleza, 

geralmente há imagens de mulheres brancas, a maioria loira, de olhos azuis e cabelos 

lisos. Em contrapartida, raramente se vê a imagem de uma mulher negra. O que pode 
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significar que negras não são bonitas. Essas práticas dizem que “muito da materialidade 

corpórea é socialmente construída” (BUTLER, 1993).  

Entretanto, o que se busca é criar possibilidades para as pessoas ensaiarem suas 

vidas corpóreas, generificadas e sexuais em outras bases. 

 

Corpo/cabelo como performance 

 

Performance é uma teoria importante para se discutir sobre corpos/cabelos das 

negritudes porque contribui para desestabilizar visões essencialistas desses traços das 

identidades sociais. A visão performativa da linguagem defenda por Butler possibilita, 

por exemplo, argumentar que não só a raça negra é construída, como também o 

corpo/cabelo do suposto negro e do suposto branco. Os corpos/cabelos dos negros são 

performativos, visto que são sempre um fazer. Não existe uma estética preestabelecida 

para os corpos das negritudes como também não há uma textura/tipo única de cabelo 

das negritudes. Os corpos/cabelos são cotidianamente produzidos por intermédio das 

práticas que adotamos.  

Os corpos/cabelos como performances são entendidos como estrategicamente 

utilizados para nos posicionarmos no mundo social. Tais práticas/construções dão 

condições para se compreender que a raça e os corpos/cabelos negros existem nas 

interações sociais e nelas são significados.  Essa argumentação permite compreender, 

por exemplo, a ampla estratificação de cores/raças que as pessoas declaram quando 

são perguntadas sobre sua cor ou raça em ocasiões como a do censo demográfico. Uma 

implicação que a noção de performance gera é a não possibilidade de se inserir todos os 

corpos negros em uma categoria engessada como a visão essencialista das identidades 

sociais pressupõe. Assim, os corpos negros devem ser reconhecidos não como uma 

unidade, mas pela pluralidade como já esclarecida por Du Bois (2001/1915, p. 12-14).  

Cabe problematizar as repetições de performances reguladas por normas sociais, 

as quais geram uma aparência de substância. Ou seja, a estilização repetida de corpos 

entendidos como negros cria uma noção de que haveria uma forma natural de ser 

negro no mundo. Dessa forma, penso que os constantes usos dos cabelos trançados, 

por exemplo, criam a falsa idéia de que trançar os cabelos é ação própria de negros. 

Essa visão possibilita pensar que os cabelos no estilo black power, muito curtos e 

“naturais” são práticas que fabricam conceitos do que é ser negro, como se houvesse 

uma essência de negritude. 

Nesse campo de construção identitária que tem o corpo como lugar e a 

racialidade como questão, o cabelo é usado como um valor simbólico a partir do qual o 

indivíduo, politicamente se identifica como pertencente a um dado grupo. Acredito que 
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o cabelo “alisado”, “relaxado”, “natural”, “alongado com tranças jamaicanas” consitui 

um discurso; não se trata apenas de um uso do cabelo, mas de uma prática. É um 

“fazer” no mundo social. Sendo assim, o uso do cabelo é uma performance. O cabelo 

que um indivíduo usa inscreve-lhe rotas sociais na medida em que impõe dado futuro 

social. Consequentemente, as pessoas podem adotar performances de cabelos para 

desafirar o “destino” e criar suas próprias rotas. 

Em questões de beleza dos corpos/cabelos, frequentemente as alterações 

biológicas abrem fissuras à diversidade, criam brechas para dispersões dos biótipos e 

isso é, a meu ver, um valor que deve ser preservado, porque ao se desnaturalizar e/ou 

desessencializar o corpos negros, criamos espaços para que as negritudes possam criar 

seus roteiros sociais em outras bases que não sejam as de uma fisicalidade negra 

essencializada, socialmente imposta. Nesse tocante, o uso de cabelos naturais só será 

um ato político e legítimo se o indivíduo manifestar vontade de tomar um 

posicionamento político de resistência por meio de tal performance. Caso contrário, a 

performance poderá tratar-se de uma adequação/submissão à imposição de grupos 

raciais radicais tradicionais. 

O que essa discussão advoga é um reconhecimento da autonomia das mulheres 

denominadas negras. O destaque à autonomia das mulheres negras implica a existência 

de uma suposta vontade.  

 

Análise de dados 

 

Nessa seção, primeiro, discuto o texto “Nega do cabelo bom!”, publicado na 

Revista Raça Brasil, em outubro de 2007, depois, mostro um excerto da conversa entre 

as adolescentes com base nesse texto. É crucial considerar que ler/analisar esse texto 

envolve deixar-se interpelar pelos efeitos discursivos que a autora, mulher negra, 

jornalista, cantora, compositora e atriz disponibiliza ao narrar sua experiência de alisar 

os cabelos com pente de ferro quente. 

A única página em que está veiculada a matéria chama a atenção porque em vez 

de exibir a foto de uma mulher negra, como é usual em revistas, observa-se a 

caricatura de uma negra com cabelo enorme, que ocupa quase toda a largura da 

página, de modo que o rosto da personagem parece pequeno, comparado ao tamanho 

do cabelo. Também chama a atenção o fato de a cor marrom dos cabelos da 

personagem e a de sua pele ser semelhante.  A personagem tem lábios grandes e 

grossos, revozeando discursos estereotipados da mulher negra “beiçuda”. Ou seja, a 

imagem que ilustra o texto contribui para a cristalização de discursos estereotipados 

sobre os corpos das feminilidades negras. 
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A seção da revista em que se encontra a matéria é denominada “ponto de vista”. 

Expressão usada para indicar que o texto midiático veiculado reflete uma visão que 

pode não ser a predominante e inclusive pode não refletir a visão da revista Raça Brasil. 

A matéria descreve as performances de alisamento de cabelos com pente quente 

e vaselina são ações repetidas de mulheres, jovens e crianças em um ritual familiar e 

racializado. Recorda práticas tradicionais de alisamenteo de cabelos e afirma que os 

instrumentos e técnicas empregados na contemporaneidade são uma evolução dos 

meios usados no passado.  

O ponto de vista central da narradora é semelhante aos significados socialmente 

repetidos de que a mulher negra deve assumir os cabelos “naturais” e não adotar 

práticas de artificalização para “esticar” os cabelos. Esse propósito fica evidente quando 

a autora diz que aproveitou o dia sete de setembro para declarar a independência dos 

cabelos. Consequentemente, entende-se que o título da matéria “Nega do cabelo bom!” 

reinvindica uma ação afirmativa da mulher negra em relação ao próprio cabelo, fazendo 

oposição ao clichê socialmente cristalizado por meio de diferentes versões da canção 

popular brasileira que afirma “Nega do cabelo duro”. 

A narradora posiciona as mulheres, persongens da história e ela própria (no 

passado) cono um tipo de mulher negra que se submete a padrões estéticos. Para 

mostrar isso, utiliza escolhas sintáticas como, “pente de ferro que descansava no calor 

da chama quente”, “literalmente chiando, tal qual uma fritura”  e “a mecha estava 

esticada”. Assim, o ato de alisar os cabelos é situado por meios de itens lexicais que 

ecoam passividade/submissão das mulheres negras, no passado. Isso está explicitado 

em escolhas sintáticas como: “Bolhas se formavam no couro cabeludo” e “As lágrimas 

escorriam silenciosamente pelas faces das vaidosas refrigerando as suas cabeças”. A 

dor era justificada pelo própósito de tais mulheres: “sair dali com os cabelos alisados”.  

A matéria reflete mulheres negras construindo socialmente seus cabelos em um 

momento sociohistórico em que não se contava com a diversidade de produtos 

cosméticos para alisar e relaxar cabelos. De acordo com o que se lê no texto, infere-se 

que encenar o corpo feminino negro com cabelo que não fosse o “natural” exigia 

performances estilizadas (COUPLAND, 1997), geradoras de dor e sofrimento. Do modo 

como a narrativa é construída, leva à interpretação que aquelas mulheres negras 

estavam destruindo seus corpos/cabelos em nome de um padrão: “Tudo em nome da 

vaidade, tudo em nome do padrão estético  que deveria ser obedecido”.  

A autora faz uma avaliação sobre o causador dos sofrimentos como sendo o 

padrão estético, mas não discute sobre a vaidade. Ou seja, ela coloca essa mulheres 

como “vítimas” do padrão estético, mas se esquece de que não há a vítima, como 

defende Gregori (1993). Havia a vaidade daquelas mulheres, havia a vontade de alisar. 
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Além disso, o alisamento acontecia em evento que envolvia não só o cabelo liso, mas o 

ritual de socialização de mulheres negras de diferentes gerações e estilos de vida. E o 

mais importante era que em tal evento, as mulheres estavam constituindo uma 

“comunidade de prática" (WENGER, 1999), pois movidas por interesses comuns, faziam 

juntas perfomances de raça e de gênero/sexualidade. Desta feita, aquelas mulheres 

não estavam ali passivas, mas envolvidas numa sociabilidade intensa de construção da 

mulherice de negritudes, identificações que estão para além do interesse de produzir 

uma beleza padronizada. 

Como construto teórico de análise, utilizo a noção de performance (BUTLER, 

1999/1990, 2003; WORTHEN, 1995) e a noção de posicionamento (VAN LANGENHOVE; 

HARRÉ, 1999; WORTHAM, 2001).  

O conceito de posicionamento foi formulado por Hollway (1984), que estava 

interessada em investigar os modos como as pessoas se posicionam e são posicionadas 

umas pelas outras em dada conversa. Posicionamentos são modos de uma pessoa se 

identificar em relação a outras com quem conversa ou sobre as quais fala. Para Hollway 

(1984), posicionar-se é fazer investimento em um modo de ser/estar no discurso com 

outras pessoas. Esse conceito vem sendo adotado por pesquisadores como, Van 

Langenhove e Harrè (1999), na área de psicologia social e Wortham (2001) na área de 

antropologia lingüística, por exemplo.  

Na perspectiva de Wortham (2001) os indivíduos são vistos como sujeitos de 

suas vozes em dada interação e não como simples seres passivos, posicionados nas 

conversas sem possibilidade de resistência. Segundo o autor, o posicionamento é uma 

localização social interessada e as pessoas ocupam lugares sociais que julgam 

interessantes e/ou relevante em dado contexto e situação.  O autor defende que se 

pode interpretar que um posicionamento está sendo tomado por meio de cinco pistas 

linguísticas. Essas pistas são denominadas posicionamentos interacionais, a saber: a) 

referência e predicação – “expressões que caracterizam as vozes do referente de algum 

modo. O uso de adjetivos e outros predicadores podem vozear e avaliar os 

personagens” (WORTHAM, 2001, p. 71); b) descritores metapragmáticos - verbos de 

enunciação, usados para referir e declarar como algo foi dito de modo que avaliam o 

que foi falado; c) citação – a voz do personagem incluída na narrativa por meio de 

discurso direto ou indireto; d) índices avaliativos - “itens lexicais, construções 

gramaticais, sotaques e outros fatores linguísticos” (WORTHAM, 2001, p. 73) que 

servem para avaliar e posicionar o narrador em relação aos personagens; e, e) 

modalização epistêmica – “uma formulação que localiza o evento fora do tempo e do 

espaço. É um trabalho que pode ser feito gramaticalmente, por meio de verbos que 
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expressem o tempo da ação ou por outras formas linguísticas” (WORTHAM, 2001, p. 

74). 

Para Van Langenhove e Harrè (1999, p. 29), posicionamentos são “modos como 

as pessoas dinamicamente produzem e tentam explicar o conhecimento que constroem 

de si próprias e dos outros”. Os autores descrevem os quatro tipos de posicionamentos: 

 

a) posicionamento de primeira ordem – uma pessoa se posiciona e posiciona os outros; 
b) posicionamento reflexivo – uma pessoa negocia seu posicionamento ou reposiciona-se; 
c) posicionamento moral – uma pessoa se posiciona com base nos aspectos morais específicos 

de dada instituição social como a família, a religião, a escola etc.; 
d) posicionamento intencional – uma pessoa toma um posicionamento conscientemente, 

objetivando intenções. O posicionamento intencional é usado conforme quatro intenções do 
falante:   

1.  auto-posicionamento deliberado: expressar traços de suas identidades sociais; 
2. auto-posicionamento forçado: conformar-se com um julgamento moral de uma 

instituição social; 
3. posicionamento deliberado do outro dar informações sobre outra pessoa presente 

ou ausente na interação; 
4. posicionamento forçado do outro: avaliar um indivíduo conforme julgamentos de 

uma instituição (VAN LANGENHOVE e HARRÈ, 1999, p. 29-30) 
 

Além dessas visões de posicionamento, utilizo teorizações de Worthen (1998), 

que não emprega o termo posicionamentos, mas constrói importante contribuição para 

se compreender os posicionamentos dos sujeitos nas performances. Segundo o autor, a 

performance não é constituída tão-somente pela citação de um texto, mas pela 

“densidade histórica da performance e de uma rede de práticas de performance que a 

constituem  como citação significativa” (p. 1097). Ou seja, não apenas o que se enuncia 

tem valor performativo que cria uma realidade social, mas um conjunto de elementos 

significativos que corroboram a enunciação de modo que ela seja eficaz. Esse conjunto 

significativo tem bases histórico-culturais que envolvem o enunciado proferido. Além 

disso, Worthen (1998) assevera que, na performance, o ator não só cita um texto 

significativo naquele cenário, história e cultura, mas dá voz e traduz o texto. Entendo 

que esse ato de vozear o texto e de traduzi-lo é um modo de o ator se posicionar na 

cena. 

Sumarizando, o conceito de posicionamento interessa, porque possibilita 

observar a dinâmica pela qual os sujeitos sociais se localizam nas interações, permite 

perceber as múltiplas construções identitárias pelas quais as pessoas se engajam 

fluidamente na vida social e contribui para que se identifiquem as diversas 

performances/performatividades em que os indivíduos se constituem nas práticas de 

construções de significados uns com os outros. 

Isso posto, passo a discussão da cena com as adolescentes. 
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Cena 1 - “Achavam que as negras eram feias de cabelo duro e mal arrumadas//////. 

Agora// nos libertamos e podemos fazer o que quisermos//////.”5

 

 

01.P. Há várias maneiras de produzir o cabelo. A trança é opção pra vocês? Há várias opções aí 
02.(no texto)/// chapinha/ cachear/ pintar////. Vocês têm liberdade para deixar  
03. o cabelo como querem? 
04.Eduarda: As minhas são duas. 
05.Ana Beatriz: Chapinha, escova e pintar/// porque gosto do cabelo cacheado. 
06.Thyffany: Uma mulher do cabelo duro cortou meu cabelo e cacheou! 
07.Katelyn: Então// vou cortar com uma branca para ficar com o cabelo bom. 
08.Ana Beatriz: Nega do cabelo bom (lendo na revista) 
09.Katelyn: Acham que as negras deveriam ter cabelo ruim// mas agora elas têm opção  
10.de melhorar um pouco o cabelo//o visual. 
11.Ana Beatriz: É/ hoje as negras têm opção de mudar isso// de ter um cabelo da  
12. moda/ bonito/um cabelo legal. 
14.Katelyn: Achavam que as negras eram feias de cabelo duro e mal arrumadas//////. Agora// 
nos 15.libertamos e podemos fazer o que quisermos//////.Por que só o branco?  Só o branco é o 
16.melhor//? Negro também é ser humano! Negro também é gente!! 
17.Garotas: Isso mesmo!! 

 

Nas Linhas 1-2, a pesquisadora revozeia a autora do texto para questionar as 

adolescentes “Vocês têm liberdade para deixar o cabelo como querem? Com essa ação 

ela interpela os significados do texto “Nega do cabelo bom!”. Por meio do verbo 

“achar”, Katelyn (Linha10) toma um posicionamento contestatório para negar a  

inferiorização que os discursos dos cânones de beleza visam impor aos corpos/cabelos 

das mulheres negras por causa da textura e aparência de seus cabelos. As escolhas 

lexicais e sintáticas com os verbos “acham” e “achavam” marcam a indeterminação dos 

grupos sociais que posicionam as feminilidades dessa forma. Em resposta ao que  

“acha” sobre a mulher negra e com base em suas crenças, a sociedade traça-lhe as 

performances possíveis. Entretanto, Katelyn estabelece um posicionamento 

transgressivo ao fazer a escolha sintática “mas agora elas têm opção” (Linha 10). E, a 

adolescente acrescenta que, por meio de performances transgressivas (BUTLER, 

1999/1990; WORTHEN. 1998), as mulheres negras saem do  posicionamento 

naturalizado. Isso é explicitado na enunciação “agora//nos libertamos e podemos 

fazer o que quisermos///.” (Linhas 14 e 15). Ou seja, para Katelyn, com a 

artificialização dos cabelos, as mulheres negras se reposicionam.   

As adolescentes descrevem uma performance folclorizada e socialmente 

esperada das feminilidades negras. Em “Acham que as negras deveriam ter cabelo 

ruim// mas agora elas têm opção de melhorar um pouco o cabelo//o visual” (Linhas 14 

e 15), Katelyn confronta os posicionamentos regulados/relacionais socialmente 

esperados das negras, com base nos cabelos delas, supostamente sendo “cabelo ruim”. 

                                                           
5 Símbolos de transcrição: P. – pesquisadora, / - pausa de um segundo, (     ) - explicações da 
pesquisadora. Os nomes relacionados são ficctícios para não haver identificação das participantes. 
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A adolescente utiliza os referentes e predicadores (WORTHAM, 2001) “negras” e “cabelo 

ruim” e os coloca em confronto com os referentes e predicadores “opção” e “melhorar”, 

interpretando a contemporaneidade como um tempo em que as mulheres negras 

gozam da possibilidade de ter opção e podem, consequentemente, “melhorar” o 

posicionamento regulado/relacional que ocupam na sociedade com base no cabelo. 

Para explicitar esse modo de interpretar, as adolescentes empregaram os índices 

avaliativos (WORTHAM, 2001) “cabelo da moda”, “[cabelo] bonito”, “cabelo legal’, os 

quais seriam possíveis às feminilidades negras por meio de produtos para os cabelos. 

Tais índices foram colocados em oposição a “cabelo duro”, “mal arrumadas”, os quais 

são tradicionalmente empregados em práticas de racialização hegemônica para indicar 

posicionamento regulado/relacional das feminilidades negras pelas hegemonias. 

Katelyn contesta os posicionamentos socialmente esperados. Ter opção para essa 

garota é mudar a aparência congelada (BUTLER, 1999/1990) e com isso sair do lugar 

social que reservado com base na raça. Para essas adolescentes ter opção é ter o 

direito de mudar, é poder melhorar, transformando o cabelo “ruim” em cabelo da moda, 

cabelo bonito. 

A Linha 10, a escolha lexical, sintática e coesiva “agora” faz referência à 

contemporaneidade como um marco na mudança dos posicionamentos das mulheres 

negras no que tange à questão da beleza. Entretanto, Katelyn, com base nos discursos 

de beleza veiculados nas revistas e predominantes na sociedade, parece possibilitar um 

posicionamento regulado/relacional das negritudes como um tipo de pessoa que 

apresenta um déficit em relação ao quesito beleza. Isso parece ser apontado pela 

adolescente por meio da escolha sintática “melhorar um pouco” em: “agora elas têm 

opção de melhorar um pouco o cabelo//o visual” (Linhas 10-11). 

Para essas adolescentes, os procedimentos de embelezamento dos cabelos é 

uma questão de direito e usá-los é um ato performativo, pois é uma autoafirmação 

como ser humano (Linha 16), como mulher e sujeito de uma beleza idealizada. Nessa 

conversa, Katelyn demonstra entender que é por meio dos produtos que novas 

tecnologias de beleza oferecem que as negras conquistam autoestima e questionam: 

“Só o branco é melhor//?” (Linhas 15-16). Para essa garota, se havia o 

posicionamento regulado/relacional da mulher negra como um tipo de mulher  

“feia” com cabelo “ruim”, que podia ser projetado nos corpos negros até então, “agora” 

não cabe imposições na medida em que os produtos cosméticos possibilitam sair desses 

posicionamentos naturalizados como próprios dos corpos negros. Como Ana Beatriz 

enuncia, na contemporaneidade, os produtos de beleza possibilitam “mudar isso// ter 

um cabelo da moda/bonito/um cabelo legal” (linhas 11 e 12). Possibilitam performances 
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contestatórias da naturalização do cabelo “ruim”, ou seja, performativas (WORTHEN, 

1998).  

As adolescentes dessa comunidade de prática avaliam os procedimentos de 

embelezamento dos cabelos como instrumento poderoso de reposicionamento social 

pelas negritudes. 

 

Considerações finais 

 

Este artigo problematizou construções essencializadas dos corpos, que 

sustentam posições de inferiorização de sujeitos sociais cujos corpos são socialmente 

construídos como negros. Também defendeu a visão de corpos e negritudes como 

performances. Essa visão interessa porque possibilita fluxos de identificações de 

gêneros e raças fluidos, contestatórios e transgressivos, em lugar de identidades sociais 

estandardizadas com base nas formulações criadas por grupos socioculturais 

dominantes que exigem que os sujeitos construam seus corpos e identidades com base 

na biologia. 

A análise dos dados mostrou as adolescentes engajadas em uma prática de 

feminilidade – a reconstrução das performances de raça, gêneros/sexualidades 

corpos/cabelos. Elas agem, coletivamente instruindo umas as outras, compartilhando, 

negociando e significando práticas e crenças. Elas compartilham histórias, sentimentos 

e as condições do que significa ser garota negra em uma “sociedade de hegemonia 

branca” (hooks,1994) de modo a constituírem uma comunidade de prática.   

As interações revelam  que as adolescentes constroem significados dos textos 

tomando agência, ou seja, “as adolescentes estão tendo voz e suas opiniões e visões 

estão sendo válidas”, segundo Stevens e Bean (2007, p. 31), para definir que corpos 

são bonitos e reposicionar as feminilidades negras nas esferas da beleza. 

Se as revistas femininas são objetos culturais (cf. SANTOS, 2005) que 

conferem às negritudes posicionamentos regulados/relacionais, conforme as intenções 

sociais das hegemonias racistas, em contrapartida, as leitoras não são sujeitos 

passivos: são seres históricos e interagem no mundo social com uma gama de 

discursos de modo que construam significados, ao invés de serem receptoras de 

significados. 

A contemporaneidade é um contexto que possibilita isso devido à diversidade 

de discursos e identificações disponíveis. Como explicam Kalantzis e Cope (2005/2000, 

p. 144), “certezas do gênero na era da cultura de massa também caíram para a quebra 

dos papeis de gênero e identidade. As revistas femininas apresentam uma miríade de 

versões de feminilidade – de acordo com a idade,  estilo, foco doméstico ou carreira”. 



 

III Simpósio Nacional Discurso, Identidade e Sociedade (III SIDIS) 
DILEMAS E DESAFIOS NA CONTEMPORANEIDADE 

 
 

 

 
 

 

Ou seja, a contemporaneidade é um contexto de mudanças mais visíveis nas 

identificações e, dialeticamente nos discursos.  

As performances de corpos/cabelos e raça das negritudes parecem se constituir 

em uma espécie de jogo em que a esfera da beleza é racializada pelas adolescentes de 

sorte que as corporeidades das mulheres negras sejam posicionadas em lugar de 

destaque embora elas percebessem uma inferiorização da mulher negra na sociedade. 

As adolescentes tomam a corporeidade como instrumento poderoso que lhes permite 

negociar os posicionamentos regulados/relacionais de tal modo que se localizam em 

outras esferas que não sejam as de inferiorização.  
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