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RESUMO 

Este artigo tem por objeto uma pesquisa etnográfica realizada em quatro salões étnicos 
da cidade de Belo Horizonte. Deles emergem concepções semelhantes, diferentes e 
complementares sobre o cabelo crespo, o corpo, a beleza negra e a condição do/a negro/a na 
sociedade brasileira. Da pesquisa fazem parte ainda 28 mulheres e homens negros, 
cabeleireiras, cabeleireiros e clientes dos salões. Destes, 17 são mulheres e 11 são homens. 
São jovens e adultos, da faixa etária dos 20 aos 60 anos. No contexto dos salões, pretende-se 
compreender o significado social do cabelo e do corpo e os sentidos a eles atribuídos, de 
forma particular, pelos homens e pelas mulheres negras entrevistadas. Nesta pesquisa, o 
cabelo do/a negro/a é considerado não de maneira isolada, mas dentro do contexto das 
relações raciais construídas na sociedade brasileira. Estas são o pano de fundo sobre o qual as 
representações negativas sobre o negro, assim como as estratégias de reversão destas se 
realizam. O entendimento desse contexto revela uma complexidade: o cabelo crespo e o corpo 
negro só adquirem significado quando pensados no cerne do sistema de classificação racial 
brasileiro. Os salões étnicos se revelam nesta pesquisa como espaços culturais, corpóreos, 
estéticos e identitários e, por isso, nos ajudam a refletir um pouco mais sobre a complexidade, 
as ambigüidades e os conflitos em torno da identidade negra. Neles, o cabelo crespo, visto 
socialmente como estigma, é transformado, não sem contradições, em símbolo de orgulho e 
afirmação étnico/racial. 
 
Palavras-Chave: Relações Raciais - Identidade Negra – Beleza Negra – Corpo – Cabelo 
Crespo  
 
 
ABSTRACT 

The  object of this article is an ethnological research that took place in four ethnic 
beauty parlours in the city of Belo Horizonte. Similar, different and complementary 
conceptions on the nappy hair, on the body, on the beauty of the black people and on the 
position of the black men and women in the brazilian society emerge from those places. And 
yet, twenty eight black men and women , hairdressers (male/ female ) and customers of these 
beauty parlours take part in this research. They are seventeen women and eleven men. They 
are young and adults, in the twenty -  sixty age group. In the context of the beauty parlours, it 
is tried to be understood,  the social meaning of the hair and body, and,  also, the senses 
assigned to them, in a particular way , by men and women who were interviewed. In this 
research, the hair of the black men / women is not seen in an isolated  way, but, otherwise, in 
the context of the racial relations built in the brazilian society. These relations underlie the 
realization of the negative representations concerned black people, and, also,  their reversal 
strategies. The understanding of this context reveals a complexity : the nappy hair and the 
black body only reach a real meaning when thought in the standpoint of the racial brazilian 
system of classification. In this research, the ethnic beauty parlours are revealed as  cultural, 
corporeal, esthetic and identifiers  places, and, because of this, they manage to help us to 
reflect a little bit more about the complexity, the ambiguities and conflicts that surround the 
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black identity. In them all, the nappy hair, which is socially seen as a stigma, is transformed, 
not without contradictions, in a symbol of pride and ethnic/ racial assertions. 

        
Key Words:  Racial Relations – Black Identity – Black Beauty – Body – Nappy Hair 
 

Este artigo apresenta algumas reflexões decorrentes da minha tese de doutorado, 

defendida em junho/2002, na pós-graduação em Antropologia Social/USP. Trata-se de uma 

etnografia em salões étnicos na cidade de Belo Horizonte, espaços em que  o corpo e o cabelo 

são tomados como expressões da identidade negra. A importância desses dois ícones 

identitários não se limita aos salões. Ambos são aspectos tomados pela cultura na construção 

da representação social e da beleza do negro/a na sociedade brasileira. Esta é a principal 

discussão a ser privilegiada no presente texto. 

A pesquisa realizada destaca o importante papel desempenhado pela dupla cabelo e 

cor da pele na construção da identidade negra e a importância destes, sobretudo do cabelo, na 

maneira como o negro se vê e é visto pelo outro, inclusive aquele que consegue algum tipo de 

ascensão social. Para esse sujeito, o cabelo não deixa de ser uma forte marca identitária e, em 

algumas situações, continua sendo visto como marca de inferioridade. 

O cabelo crespo, objeto de constante insatisfação, principalmente das mulheres, é 

também visto, nos espaços onde foi realizada a pesquisa, no sentido de uma revalorização, o 

que não deixa de apresentar contradições e tensões próprias do processo identitário. Essa 

revalorização extrapola o indivíduo e atinge o grupo étnico/racial a que se pertence. Ao atingi-

lo, acaba remetendo, às vezes de forma consciente e outras não, a uma ancestralidade africana 

recriada no Brasil.  

Ao falarmos sobre corpo e cabelo, inevitavelmente, nos aproximamos da discussão 

sobre  identidade negra. Essa identidade é vista, no contexto desta pesquisa, como um 

processo que não se dá apenas a começar do olhar de dentro, do próprio negro sobre si mesmo 

e seu corpo, mas também na relação com o olhar do outro, do que está fora. É essa relação 

tensa, conflituosa e complexa que este artigo privilegia, vendo-a a partir da mediação 

realizada pelo corpo e pela expressão da estética negra. Nessa mediação, um ícone identitário 

se sobressai: o cabelo crespo. O cabelo e o corpo são pensados pela cultura. Nesse sentido, o 

cabelo crespo e o corpo negro podem ser considerados expressões e suportes simbólicos da 

identidade negra no Brasil. Juntos, eles possibilitam a construção social, cultural, política e 

ideológica de uma expressão criada no seio da comunidade negra: a beleza negra.Por isso não 

podem ser considerados simplesmente como dados biológicos.  

A identidade negra é entendida, no contexto deste trabalho, como um processo 

construído historicamente em uma sociedade que padece de um racismo ambíguo e do mito 



 3

da democracia racial.  Como qualquer processo identitário, ela se constrói no contato com o 

outro, no contraste com o outro, na negociação, na troca, no conflito e no diálogo. Como diz 

Neusa Santos SOUZA (1990, p.77), ser negro no Brasil é tornar-se negro. Assim, para 

entender o “tornar-se negro” num clima de discriminação é preciso considerar como essa 

identidade se constrói no plano simbólico. Refiro-me aos valores, às crenças, aos rituais, aos 

mitos, à linguagem.  

Jacques d’ADESKY (2001, p.76) destaca que a identidade, para se constituir como 

realidade, pressupõe uma interação. A idéia que um indivíduo faz de si mesmo, de seu “eu”, é 

intermediada pelo reconhecimento obtido dos outros em decorrência de sua ação. Nenhuma 

identidade é construída no isolamento. Ao contrário, é negociada durante a vida toda por meio 

do diálogo, parcialmente exterior, parcialmente interior, com os outros. Tanto a identidade 

pessoal quanto a identidade socialmente derivada são formadas em diálogo aberto. Estas 

dependem de maneira vital das relações dialógicas com os outros. 

O cabelo do negro na sociedade brasileira expressa o conflito racial vivido por negros 

e brancos em nosso país. É um conflito coletivo do qual todos participamos. Considerando a 

construção histórica do racismo brasileiro, no caso dos negros o que difere é que a esse 

segmento étnico/racial foi relegado estar no pólo daquele que sofre o processo de dominação 

política, econômica e cultural e ao branco estar no pólo dominante. Essa separação rígida não 

é aceita passivamente pelos negros. Por isso, práticas políticas são construídas, práticas 

culturais são reinventadas. O cabelo do negro, visto como “ruim”, é expressão do racismo e 

da desigualdade racial que recai sobre esse sujeito. Ver o cabelo do negro como “ruim” e do 

branco como “bom” expressa um conflito. Por isso, mudar o cabelo pode significar a tentativa 

do negro de sair do lugar da inferioridade ou a introjeção deste. Pode ainda representar um 

sentimento de autonomia, expresso nas formas ousadas e criativas de usar o cabelo. 

Estamos, portanto, em uma zona de tensão. É dela que emerge um padrão de beleza 

corporal real e um ideal. No Brasil, esse padrão ideal é branco, mas o real é negro e mestiço. 

O tratamento dado ao cabelo pode ser considerado uma das maneiras de expressar essa tensão. 

A consciência ou o encobrimento desse conflito, vivido na estética do corpo negro, marca a 

vida e a trajetória dos sujeitos. Por isso, para o negro, a intervenção no cabelo e no corpo é 

mais do que uma questão de vaidade ou de tratamento estético. É identitária. 

Parto também do pressuposto de que essa identidade é construída historicamente em 

meio a uma série de mediações que diferem de cultura para cultura. Em nosso país, o cabelo e 

a cor da pele são as mais significativas. Ambos são largamente usados no nosso critério de 

classificação racial para apontar quem é negro e quem é branco em nossa sociedade, assim 
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como as várias gradações de negrura por meio das quais a população brasileira se 

autoclassifica nos censos demográficos.  

Não é minha intenção reduzir o complexo sistema de classificação racial brasileiro às 

impressões e opiniões sobre o cabelo e à cor da pele. Há muito os antropólogos e sociólogos 

(WOOD, 1991, p.93-104 e MAGGIE, 1998, p.230-233) observam que, no Brasil, o modo 

pelo qual as pessoas classificam a si mesmas e às outras, numa perspectiva étnico/racial, não 

se baseia unicamente na aparência física. Distintivos de classe social como, por exemplo, 

renda e educação, também desempenham um papel importante na auto-identificação e nas 

avaliações subjetivas que governam o comportamento intergrupal. Essa situação é tão séria 

que a base multidimensional da percepção de condição racial sugere a possibilidade de que 

um indivíduo que tenha experimentado algum tipo de ascensão social e se classificado como 

preto ou pardo em algum momento da sua vida como, por exemplo, no censo demográfico, 

possa identificar-se como pardo ou branco, posteriormente.  

 

OS ESPAÇOS PESQUISADOS E OS SUJEITOS 

 

Os espaços pesquisados nos quais o cabelo crespo é a principal matéria-prima são 

quatro salões étnicos da cidade de Belo Horizonte: Beleza Negra, Preto e Branco, Dora 

Cabeleireiros e Beleza em Estilo. Deles emergem concepções semelhantes, diferentes e 

complementares sobre a beleza negra e a condição do negro na sociedade brasileira. Dois 

deles localizam-se no “centro da cidade” e os outros dois em bairros bem próximos dessa 

região.  

Os sujeitos da pesquisa são 28 mulheres e homens negros. Destes, 17 são mulheres e 

112 são homens. São jovens e adultos, da faixa etária dos 20 aos 60 anos. Dentre estes 

destacam-se as cabeleireiras e os cabeleireiros dentre os quais cinco são mulheres e quatro são 

homens. Do total de cabeleireiras/os, seis são proprietárias/os e as/os outras/os são 

funcionárias/os de confiança. A parte mais intensa da etnografia, com um acompanhamento 

diário de cada salão, iniciou-se em agosto/setembro de 1999 e terminou em janeiro de 2001. O 

trabalho se estendeu até 2002, porém,  nesse período, a ida ao campo tornou-se mais esparsa.  

Na etnografia, o dia-a-dia dos salões foi acompanhado, assim como as atividades 

externas: cursos de cabeleireiros, congressos, feiras, desfiles de beleza negra, encontros com a 

militância negra, festas, churrascos e momentos informais dos cabeleireiros e das 

                                                           
2 Um dos homens entrevistados possui um salão étnico na cidade de São Paulo. Contudo, a sua constante 
presença nas atividades desenvolvidas por um dos salões investigados, penteando modelos, dando cursos, 
participando de congressos e feiras, bem como a sua amizade com a cabeleireira, permitiram-me incluí-lo como 
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cabeleireiras. As entrevistas foram realizadas no espaço dos salões, nas casas, em bares e 

restaurantes. São depoimentos por vezes tristes, tensos e alegres. Alguns chegam a ser até 

mesmo divertidos, tal é a forma como algumas pessoas expressam a sua maneira de “lidar” 

com o cabelo e o corpo. Mas isso não retira a seriedade do conteúdo das falas.  

Além das entrevistas, outros recursos metodológicos como a fotografia, a leitura de 

revistas e demais publicações sobre cabelo e corpo negro presentes no salão, a análise do 

visual, das cores e das vestimentas  foram privilegiados na tentativa de compor o ambiente 

estético no qual clientes, cabeleireiros e pesquisadora estavam imersos. 

Os sujeitos desta pesquisa são “cidadãos e cidadãs comuns”. O que isso quer dizer? 

São homens e mulheres que não estão necessariamente vinculados ao movimento negro. 

Alguns já fizeram parte deste em algum momento da sua trajetória, mas atualmente andam 

distantes da militância organizada. Essa escolha foi intencional, pois, de um certo modo, 

dentro da comunidade negra já é sabida a postura desconfiada de alguns militantes ou 

entidades do movimento em relação à manipulação do cabelo crespo. O discurso da militância 

é carregado de uma politização que é necessária para a sua atuação. Para este trabalho, porém, 

escolhi e quis ouvir homens e mulheres que constroem seu fazer cotidiano em outros espaços, 

por meio de outras referências que não somente as da militância. São também negros e negras 

que alcançaram algum grau de mobilidade dentro da classe trabalhadora e outros que se 

localizam na dita classe média negra. Essa escolha deve-se ao desejo de perceber se a 

ascensão social de alguns homens e mulheres negras, por mais simples que seja, resulta na 

diminuição ou minimização das experiências desagradáveis em relação ao cabelo crespo, ao 

corpo e à expressão estética negra. 

Durante a realização da pesquisa, tentei compreender como essas pessoas “comuns” 

pensam a questão da estética corporal negra em um país que, apesar da miscigenação racial e 

cultural, ainda se apóia em um imaginário que prima por um ideal de beleza europeu e branco. 

Assim, considero que para o negro e a negra, a forma como o seu corpo e cabelo são vistos 

por ele/ela mesmo/a e pelo outro configura um aprendizado constante sobre as relações 

raciais. Dependendo do lugar onde se desenvolve essa pedagogia da cor e do corpo, imagens 

podem ser distorcidas ou ressignificadas, estereótipos podem ser mantidos ou destruídos, 

hierarquias raciais podem ser reforçadas ou rompidas e relações sociais podem se estabelecer 

de maneira desigual ou democrática. 

Os salões trabalham com o corpo, o qual é passível de codificações particulares dentro 

de um grupo social. Por isso ao estudar o corpo não se pode generalizar as diferentes formas 

de expressão corporal para todas as culturas e grupos. No caso dos negros, existem códigos 

inscritos na forma de manipular o cabelo que não poderão ser decodificados facilmente por 
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aqueles que não fazem parte desse grupo étnico/racial ou não possuem a convivência 

necessária para tal. Estudar os salões étnicos e a vida dos sujeitos que nele circulam poderá 

ser um dos caminhos na compreensão de alguns desses códigos. 

Sabemos que a discussão sobre a apropriação cultural do corpo não pode ser feita sem 

levar em consideração o contexto histórico, social e etnográfico no qual os sujeitos da 

pesquisa estão inseridos. É nesse contexto que os sujeitos e seus corpos adquirem 

significação. Assim, ao estudar o significado do cabelo crespo na vida de cabeleireiros e 

clientes de salões étnicos poderemos entender alguns comportamentos que foram 

culturalmente aprendidos a partir da interação entre negros,  brancos e outros grupos étnicos 

no Brasil. Porém, cabe destacar, aqui, a especificidade do contexto urbano da cidade de Belo 

Horizonte. Sendo assim, é certo que algumas generalizações poderão ser feitas para outros 

contextos brasileiros, mas outras são específicas da história do negro belorizontino. 

No universo dos salões de beleza, os espaços onde se realizou essa pesquisa são 

chamados de salões étnicos. Essa classificação é usada para destacar a especificidade racial da 

clientela prioritariamente atendida por esses estabelecimentos, a saber, negros e mestiços. Ela 

também é atribuída devido ao pertencimento étnico/racial do proprietário ou proprietária, à 

especificidade do serviço oferecido, a saber, o trato do cabelo crespo e à existência de um 

projeto de valorização da beleza negra. Assim, o termo étnico, ao se referir aos salões, às 

cabeleireiras, aos cabeleireiros e à sua clientela, é usado pelos sujeitos envolvidos nesta 

pesquisa e por uma grande parte do mercado de cosméticos no Brasil e nos EUA como 

sinônimo de negro. É também uma substituição e, em alguns momentos, uma forma 

eufemística de se referir ao “salão afro”, termo adotado por esses espaços durante as décadas 

de 70 e 80. Essa classificação é mais do que uma terminologia. Ela diz respeito às evoluções e 

as mudanças ocorridas no campo das relações raciais.  

Neste trabalho também adoto o termo étnico ao me referir tanto aos salões quanto aos 

seus profissionais tentando articular as categorias nativas com as científicas, pois tanto os 

salões que demarcam com maior clareza um projeto em prol da afirmação da identidade e da 

beleza do negro quanto aqueles que o fazem de maneira mais fluida se autodenominam 

étnicos ou afro-étnicos.  

Essa denominação não se dá sem oscilações. Étnico ou afro? Muitas vezes, as próprias 

cabeleireiras e cabeleireiros confundem-se e questionam-se sobre o melhor termo a ser 

adotado. Essa oscilação pode ser interpretada, numa perspectiva mais ampla, como uma 

tentativa de conciliação das marcas identitárias com as mudanças no campo das relações 

raciais. Essas mudanças, no contexto dos salões, são atravessadas pelos interesses do mercado 

e pela forma como este manipula as identidades.  
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Mais do que a escolha pelo termo que agrada mais ou que atrai mais clientes, a 

terminologia adotada refere-se à trajetória histórica e política da questão racial no Brasil, aos 

conflitos vividos pelos negros e negras na construção da identidade e às contradições 

presentes em um país miscigenado que vive sob a égide de um racismo ambíguo. Tudo isso 

toca de perto a vida e as escolhas das cabeleireiras e dos cabeleireiros. 

Os salões étnicos são, então, lugares bons para pensar a relação entre cabelo crespo e 

identidade negra. Por quê? Porque o cabelo não é um elemento neutro no conjunto corporal. 

Ele é maleável, visível, possível de alterações e foi transformado, pela cultura, em uma marca 

de pertencimento étnico/racial. No caso dos negros, o cabelo crespo é visto como um sinal 

diacrítico que imprime a marca da negritude nos corpos. Ele é mais um elemento que compõe 

o complexo processo identitário. Dessa forma, podemos afirmar que a identidade negra, 

enquanto uma construção social, é materializada, corporificada. Nas múltiplas possibilidades 

de análise que o corpo negro nos oferece, o trato do cabelo é aquela que se apresenta como a 

síntese do complexo e fragmentado processo de construção da identidade negra. 

 

LIDANDO COM O CABELO CRESPO NO ESPAÇO DOS SALÕES E NA VIDA 

 

Cabelos alisados nos anos 60, afros nos anos 70, permanente-afro nos anos 80, 

relaxamentos e alongamentos nos anos 90, o cabelo do negro atrai a nossa atenção. Para o 

negro e a negra o cabelo crespo carrega significados culturais, políticos e sociais importantes 

e específicos que os classificam e os localizam dentro de um grupo étnico/racial.  

Durante as entrevistas, ao falar sobre o cabelo, a expressão “lidar com o cabelo” 

tornou-se emblemática. A “lida” pode ser vista de várias perspectivas. Apesar dessa expressão 

adquirir diferentes significados para distintas categorias sociais, no contexto das relações 

sociais capitalistas ela é associada ao trabalho. É o trabalho visto como fardo e exploração e 

não como realização pessoal.  

Contudo, a universalização da experiência social do trabalho não pode prescindir da 

particularização racial e do seu significado na realidade do negro. Para o negro, a idéia de 

labuta, sofrimento e fadiga faz parte de uma história ancestral. Remete à exploração e à 

escravidão. Assim, a expressão “lida”, numa perspectiva racial, incorpora a idéia de trabalho 

forçado e coisificação do escravo e da escrava. Lembra, também, as estratégias do regime 

escravista na tentativa de anular a cultura do povo negro.  

No regime escravista a “lida” do escravo implicava em trabalhos forçados no eito, na 

casa-grande, na mineração. Implicava, também, a violência e os açoites impingidos sobre o 

corpo negro. Dentre as muitas formas de violência impostas ao escravo e à escrava estava a 
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raspagem do cabelo. Para o africano escravizado esse ato tinha um significado singular. Ele 

correspondia a uma mutilação, uma vez que o cabelo, para muitas etnias africanas, era 

considerado uma marca de identidade e dignidade. Esse significado social do cabelo do negro 

atravessou o tempo, adquiriu novos contornos e continua com muita força entre os negros e as 

negras da atualidade. A existência dos salões étnicos é uma prova disso.  

A forma como o par - cor da pele e cabelo - é visto no imaginário social brasileiro 

pode ser tomada como expressão do tipo de relações raciais aqui desenvolvido. Nesse 

processo, o entendimento do significado e dos sentidos do cabelo crespo pode nos ajudar a 

compreender e desvelar as nuances do nosso sistema de classificação racial o qual, além de 

cromático, é estético e corpóreo.  

O cabelo crespo na sociedade brasileira é uma linguagem e, enquanto tal, ele 

comunica e informa sobre as relações raciais. Dessa forma, ele também pode ser pensado 

como um signo, pois representa algo mais, algo distinto de si mesmo.   

Assim como a democracia racial encobre os conflitos raciais, o estilo de cabelo, o tipo 

de penteado, de manipulação e o sentido a eles atribuídos pelo sujeito que os adota podem ser 

usados para camuflar o pertencimento étnico/racial, na tentativa de encobrir  dilemas 

referentes ao processo de construção da identidade negra. Mas tal comportamento pode 

também representar um processo de reconhecimento das raízes africanas assim como de 

reação, resistência e denúncia contra o racismo. E ainda pode expressar um estilo de vida. 

Os salões étnicos são, portanto, espaços privilegiados para pensar várias questões que 

envolvem a vida dos negros, dos mestiços e dos brancos. São espaços corpóreos, estéticos e 

identitários e, por isso, nos ajudam a refletir um pouco mais sobre a complexidade e os 

conflitos da identidade negra. Nos salões o cabelo crespo, visto socialmente como o estigma 

da vergonha, é transformado em símbolo de orgulho. 

Reconheço, porém, que eles não são os únicos espaços que possibilitam tais reflexões. 

A construção da identidade negra se dá no espaço da casa, da rua, do trabalho, da escola, do 

lazer, da intimidade, ou seja, na relação entre o público e o privado. Mas, todos esses outros 

espaços sociais se articulam e transversalizam os salões, compondo um extenso e complexo 

mapa de trajetórias sociais e raciais. 

Além da transversalidade dos outros espaços sociais os salões étnicos incorporam 

discussões políticas e, por vezes, ideológicas. Estas expressam-se nos nomes escolhidos pelos 

estabelecimentos e nas suas propostas de trabalho. Vemos, então, que tais espaços comportam 

uma ideologia racial, falam do lugar da diversidade étnico/racial e desenvolvem projetos 

sociais.  
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O surgimento desses salões também se localiza num contexto histórico. Apesar dos 

salões populares que atendem a clientela negra ser uma realidade no Brasil há muitos anos, 

tais espaços não se autodenominavam étnicos ou afros e nem eram vistos enquanto tal. Eram 

salões de bairro, de fundo de quintal. Os espaços de beleza considerados étnicos surgem junto 

com a efervescência dos movimentos sociais, no final da década de 70, fortalecem-se nos 

anos 80 e nos anos 90 tornam-se mais visíveis e divulgados, sobretudo, nos grandes centros 

urbanos. Aos poucos esses espaços migram para o interior, porém, até hoje, não representam 

um número expressivo. Há questões sociais, regionais e econômicas que interferem nessa 

situação.  

Para os salões étnicos, localizar-se no centro urbano é estar em contato com o 

cosmopolitismo, com a circulação de idéias. É ter a oportunidade de divulgar o trabalho, 

aparecer na mídia, mas, também, ser confrontado publicamente e participar de embates 

políticos. 

Embora sejam encontrados com maior freqüência no centro urbano, esses salões não 

se afastam das regiões populares. Estão próximos dos mercados, das lojas, galerias e ruas 

populares. É nesse local que a comunidade negra reproduz a sua existência, por isso, seria 

incoerente se não estivessem próximos da sua clientela. Essa é a localização dos espaços 

pesquisados.  

 Ao destacar o cabelo crespo e o corpo do negro esta etnografia coloca-nos diante de 

um campo mais vasto e mais profundo, a saber, a construção da estética corporal. Esta 

também apresenta uma dimensão simbólica que trafega em vários contextos. O corpo humano 

é o primeiro motivo de estética, de beleza, possuidor de um elemento maleável que, tal como 

a madeira e o barro, possibilita diferentes recortes, detalhes e modelagens: o cabelo. Por isso 

corpo e cabelo, no plano da cultura, puderam ser transformados em emblemas étnicos. 

Nesse sentido, engana-se quem pensa que uma etnografia em salões étnicos diz 

respeito somente ao trato do cabelo. De fato, é sobre o cabelo que recaem as atenções de todos 

que transitam nesses espaços. Ele é um dos principais ícones identitários para os negros. 

Porém, o cabelo sozinho não diz tudo. A sua representação se constrói no âmago das relações 

sociais e raciais. Pegar no cabelo é tocar no corpo. Cabelo crespo e corpo negro, colocados 

nessa ordem, são expressões de negritude. Por isso não podem ser pensados separadamente. 

A antropologia ajuda a pensar como o corpo é visto em cada cultura e a entender esse 

corpo para além da sua fisicalidade orgânica e plástica, mas sobretudo como uma construção 

cultural, sempre ligado a visões de mundo específicas. As singularidades culturais são dadas 

também pelas posturas, pelas predisposições, pelos humores e pela manipulação de diferentes 

partes do corpo. Por isso o corpo é importante para pensar a cultura. 
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ESTÉTICA, PROJETOS POLÍTICOS E SALÕES ÉTNICOS 

 

A dimensão estética e sensível presente nos salões étnicos não está isenta de uma 

dimensão política. Para ser mais precisa, é difícil separar-se dessa última quando falamos em 

beleza ou estética negra. A expressão estética negra é inseparável do plano político, do 

econômico, da urbanização da cidade, dos processos de afirmação étnica e da percepção da 

diversidade.  

A particularidade dos salões pesquisados em relação à estética negra só pôde ser vista 

através da comparação. No caso dessa pesquisa, a comparação dos diferentes salões 

possibilitou perceber que, apesar de desenvolverem a sua prática em torno de questões 

semelhantes, cada estabelecimento possui concepções e projetos distintos em relação à 

estética negra. Se a comparação inspira cuidados do antropólogo para não incorrer no risco de 

generalização de aspectos observados em realidades diferentes, por outro lado, é só através 

dela que pude perceber a coexistência de particularidades e de características universais no 

universo dos salões. 

A formulação de uma proposta de intervenção estética que postula o direito à beleza 

para o povo negro, o desenvolvimento de ações comunitárias nas vilas e favelas, a maquiagem 

gratuita para dançarinos e militantes do movimento negro durante eventos públicos da 

comunidade negra, a construção de um discurso afirmativo e de valorização dos padrões 

estéticos negros são exemplos de atividades desenvolvidas pelos quatro salões pesquisados, 

porém de maneira e intensidade diferentes. Mesmo que tais práticas aconteçam coladas à 

figura da dona ou do dono do salão elas não deixam de possuir uma dimensão pública. Nesse 

caso podem ser considerados como projetos sociais, pois o seu alcance extrapola a prestação 

de serviços e os trabalhos cotidianos de um salão de beleza. 

Tais projetos, elaborados dentro de um campo de possibilidades, possuem também 

diferentes níveis de clareza quanto à explicitação dos seus objetivos, formas de comunicação 

e de alcance. Eles estão diretamente relacionados à história de vida, à  construção da 

identidade negra e à inserção política da cabeleireira ou do cabeleireiro em relação à questão 

racial.  

Tomando cada salão em particular, é possível observar que o projeto da cabeleireira ou 

do cabeleireiro não garante a adesão de todos/as profissionais que atuam no interior do seu 

estabelecimento. O envolvimento da/o cabeleireira/o em projetos que extrapolam o salão pode 

provocar tensões e discordâncias, sobretudo quando se refere ao envolvimento com a 

militância negra. 
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Durante a pesquisa de campo foi possível observar a existência de diferentes 

interpretações, desacordos e insatisfações de alguns profissionais com o projeto político e a 

prática dos salões. Essas tensões e discordâncias resultaram, em alguns casos, em demissões, 

brigas e separações. Como os salões também se organizam em torno de laços de amizade e 

consangüinidade, a divergência quanto à implementação de um projeto social e à interferência 

deste na prática cotidiana dos salões resultou, em alguns momentos, em rupturas afetivas. 

Algumas foram contornadas mais tarde e outras não. 

Há uma tensão entre o projeto individual e o social. Muitas vezes, uma ação extra-

salão corresponde ao interesse pessoal do cabeleireiro ou da cabeleireira frente à questão 

racial e não ao da sua equipe. Além disso, muitas vezes o/a cabeleireiro/a proprietário/a cobra 

dos demais integrantes da equipe o envolvimento em trabalhos sociais de maneira voluntária, 

durante horas de folga ou dias de descanso. Nem sempre essa demanda é respondida com 

agrado por todos. Alguns aderem ao projeto social por se identificarem com a proposta e 

outros não. E há outros que aderem como uma estratégia para permanecer no emprego, pois 

percebem que a recusa de participar de tais ações e projetos pode repercutir negativamente 

diante da cabeleireira ou do cabeleireiro-chefe, podendo afetar a sua permanência no salão. 

Mas entre os salões e os seus projetos também acontecem conflitos. O fato de serem 

concorrentes, pois não podemos esquecer de que eles são, antes de mais nada, 

estabelecimentos comerciais, desencadeia algumas brigas pessoais e discordâncias entre 

alguns profissionais. Essas divergências não são apenas profissionais. Elas referem-se ao 

julgamento da “autenticidade étnica” da proposta de valorização da negritude desenvolvida 

pelo salão concorrente.  

Assim, nem sempre os diferentes projetos dos salões se articulam entre si. Isso nos 

mostra que, apesar de sua importância, esses estabelecimentos ainda não conseguiram dar aos 

seus projetos estabilidade e continuidade supra-individuais, o que afeta, de alguma maneira, a 

sua eficácia política.  

Por outro lado, as tensões em torno de um alcance político mais amplo não impedem 

que consideremos os salões como espaços que, com alguns limites, impostos inclusive pela 

sua própria natureza comercial, desenvolvem importantes projetos sociais, principalmente 

quando divulgam publicamente a profunda imbricação entre o estético e o político. Como diz 

Gilberto VELHO (1987), a viabilidade política de um projeto social, propriamente dita, 

dependerá de sua eficácia em mapear e dar sentido às emoções e sentimentos individuais. Esta 

é uma função que, com dificuldades, os salões conseguem desenvolver. 

Além disso, só o fato de afirmar publicamente a existência de uma “beleza negra”, de 

se especializar em tratar e valorizar o cabelo crespo e de atender uma clientela negra e 
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mestiça, já faz com que os salões étnicos cumpram uma importante função política no 

contexto das relações raciais estabelecidas em nossa sociedade. 

Entretanto, apesar de realizar o seu trabalho de forma alegre e festiva, os salões 

também são espaços tensos. A rotina é desgastante, os horários de almoço e de saída são 

fluidos. Trabalha-se geralmente em pé, o que acarreta doenças da profissão: varizes, 

problemas na coluna, alergias aos produtos químicos e várias lesões por esforço repetitivo 

(L.E.R.). Há também um desgaste emocional pois trabalhar cotidianamente com processos 

delicados como a auto-estima e com as questões da subjetividade não é uma tarefa simples. 

Além disso, as preocupações de ordem financeira e o desdobramento para cumprir os projetos 

sociais, geralmente às noites e nos fins-de-semana, contribuem para aumentar a tensão.  

 

CONCLUINDO... 

 

Mesmo que não queiramos cobrar desses estabelecimentos uma eficácia política nos 

moldes tradicionais da militância, uma vez que são estabelecimentos comerciais e não 

entidades do movimento negro, o fato é que, ao se autodenominarem “étnicos” e se 

apregoarem como divulgadores de uma auto-imagem positiva do negro em uma sociedade 

racista, os salões se colocam no cerne de uma luta política e ideológica. A questão racial, em 

um país racista, sempre será política e ideológica, quer queiramos ou não, pois se contrapor ao 

racismo é se contrapor a práticas, posturas e ideologias. Exige posicionamento e mudança de 

comportamento. 

Assim, os salões são lugares em que se cruzam projetos individuais e sociais 

desenvolvidos em meio a instabilidades, conflitos e negociações. Cada um encontra maneiras 

variadas de comunicar a sua proposta de estética negra e o seu trabalho enquanto profissional 

da beleza. Ao longo dos anos, esses espaços transformam, alteram e substituem os seus 

projetos devido às mudanças no campo da estética, das novas tendências da moda, do 

mercado de produtos étnicos e das transformações sofridas no campo das políticas de 

identidade. Através da sua prática cotidiana e dos seus projetos, os salões étnicos tentam 

consciente e inconscientemente dar um sentido ou uma coerência a uma experiência 

identitária fragmentada vivida pelo negro. 

O contato com os salões me leva a refletir que ser negro no mundo está relacionado 

com uma dimensão estética, com um corpo, com uma aparência que pode ou não resgatar de 

forma positiva as nossas referências ancestrais africanas recriadas no Brasil. Isso precisa ser 

levado mais a sério quando investigamos a questão racial. 
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