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RESUMO: A não aceitação do cabelo natural, e o desejo de torná-lo um cabelo 
liso pode esconder a necessidade de ser aceito como branco, e de ver 
características negras como características negativas. Neste sentido, a transição 
capilar, entendida como o processo de abandonar qualquer forma de 
procedimento químico ou físico que altere a estrutura do cabelo crespo ou 
cacheado, e a posterior aceitação do cabelo natural, pode ser vista como uma 
forma de resistência cultural à opressão racista, contribuindo para a 
ressignificação da identidade de mulheres negras. Este projeto de estudo tem 
como base a experiência pessoal desta autora que foi confrontada com relatos 
e experiências percebidos nos depoimentos de um grupo acadêmico 
extensionista específico, o Coletivo Rosa Parks , buscando iniciar uma 
compreensão acerca das interseções entre o racismo, identidade negra, e 
aceitação do cabelo crespo, analisando a questão do cabelo crespo não de 
forma isolada, mas dentro de um contexto social. As hipóteses inicialmente 
levantadas neste estudo são as seguintes: Avaliar se relações positivas acerca 
da negritude dentro da própria família seriam capazes de elidir o preconceito 
sofrido em contato com uma sociedade racista. Verificar se percepções de 
inferioridade acerca de características físicas experimentadas dentro do 
ambiente familiar poderiam ser superadas ao longo da vida e de que forma. 
Descobrir se o contato com a militância pode auxiliar no processo de 
desfazimento do reconhecimento errôneo acerca do cabelo crespo e da 
identidade negra ou se pode aprisionar o indivíduo em um novo e diferente tipo 
de reconhecimento errôneo. Identificar se a classe social e a representatividade 
possuem influência no processo de ressignificação de uma identidade negra 
Analisar se o processo de transição capilar e aceitação do cabelo crespo e da 
estética negra seriam uma das formas para se chegar à ressignificação da 
identidade ou seriam o resultado de tal evento. Primeiramente, será realizado 
um levantamento bibliográfico acerca da temática. Serão analisados relatos de 
experiências de mulheres negras de diferentes classes sociais e faixas etárias, 
acerca de seus processos particulares de transição capilar e relações 
desencadeadas pelo cabelo nos seus respectivos processos identitários. Serão 
distribuídos questionários entre o maior número possível de mulheres residentes 
na cidade de Goiânia-Brasil. Posteriormente, serão escolhidos casos específicos 
dentre os questionários respondidos a fim de se realizarem entrevistas 
individuais com cada uma das mulheres selecionadas que preferencialmente 
serão de classes sociais distintas e faixas etárias diferentes. Dos casos 
analisados em cada uma das entrevistas individuais serão selecionados um 
número ainda mais restrito para que se promova uma reunião entre essas 



mulheres a fim de haja uma troca de experiências em conjunto e que possa 
auxiliar de maneira ainda mais precisa a compreensão acerca do tema. 
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