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RESUMO 

 

Transição Capilar: Processos Artísticos e Desafios de Mulheres Negras de Cachoeira é o 

trabalho final do curso Bacharelado em Artes Visuais pela UFRB na linha de poéticas, que 

aborda os processos artístico do vídeo arte Libertação Capilar. Através da criação de um 

vídeo arte, aborda-se a experiência de algumas mulheres de Cachoeira as quais passaram 

pelo processo de transição capilar. O objetivo é justapor cada passo e tipos de transição 

capilar, com depoimentos de três mulheres negras que revelam a forma como tudo foi 

acontecendo até chegar à fase de pós-processo de transição. Os conceitos utilizados são 

relacionados ao empoderamento feminino. Analisando os obstáculos existentes e as 

dificuldades que cada mulher negra passa ao aderir esse processo seguindo uma linha de 

pesquisa referente à transição capilar. Assim, foram realizadas entrevistas, filmagens e 

criado um grupo no WhatsApp, para a concretização da mesma. Os resultados obtidos 

demostram que a transição capilar foi caracterizada como libertação.  

Palavras Chave: Vídeo arte, Transição capilar, Processos criativos, Artes visuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Capillary Transition: Artistic Processes and Challenges of Black Women of Cachoeira is 

the final work of the Bachelor of Visual Arts course by UFRB in the line of poetics, which 

deals with the artistic processes of the video art Capillary Liberation. Through the creation 

of a video art, the experience of some women of Cachoeira who have undergone the 

process of hair transition is approached. The goal is to juxtapose each step and types of hair 

transition, with testimonials from three black women that reveal how everything was 

happening until reaching the post-transition stage of transition. The concepts used are 

related to female empowerment, analyzing the existing obstacles and the difficulties that 

each black woman goes through when joining this process following a line of research 

regarding the hair transition. Thus, interviews were conducted, filming and a group created 

in WhatsApp, for the accomplishment of the research. The results obtained demonstrate 

that the capillary transition was characterized as liberation. 

Keywords: Art video, Hair transitions, Creative processes, Visual arts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa busca desenvolver algumas reflexões no universo da arte sobre a 

transição capilar como uma forma de libertação e empoderamento feminino. A transição 

capilar é a mudança do cabelo quimicamente tratado para a volta de sua textura natural. É um 

processo lento e demorado porque os fios passam por modificações. A manipulação de 

tratamento químico no cabelo sempre acontece por fatores relacionados à inclusão no meio 

social. Isso acontece muito cedo, quando as próprias mães começam a alisar os cabelos de 

suas filhas, para serem aceitas em certos grupos, com isso a necessidade de manipular os fios 

aumenta. Segundo, Rosa (2014): 

  

Apesar de vivenciarem períodos diferentes, dos quais os valores e práticas 

também se diferenciavam, as colaboradoras nos narram a presença da figura 

materna como a primeira lembrança que têm sobre a manipulação de seus 

cabelos. (ROSA, 2014, p. 68) 

 

Atualmente, existe um movimento muito importante o qual está relacionado ao 

empoderamento feminino, que diz respeito à identidade étnica e racial. Esse movimento vem 

crescendo constantemente e se destacando entre as mulheres como uma forma de aceitação e 

estímulo para a autoestima feminina. Isso porque, muitas delas, começaram a perceber que se 

aceitarem e se assumirem como realmente são é libertador. Assim, a transição capilar inicia-se 

de uma perspectiva de aceitação. 

Partindo dessa ideia de transição capilar como libertação de todos os processos 

químicos, foi criado um vídeo arte que apresenta pequenos relatos de três mulheres negras de 

Cachoeira que fazem parte de minha convivência, com faixa etária de dezenove a vinte e dois 

anos de idade. Elas decidiram não mais manipular o cabelo com produtos relaxantes ou outros 

meios de alisamentos.  

         O interesse por tal assunto surgiu a partir de minha experiência. Aqui farei um breve 

relato do meu processo de transição capilar. No começo, eu nem imaginava passar por essa 

experiência e nem mesmo em cortar meu cabelo. Na verdade, ao ver minha irmã passando por 

esse experimento, fui influenciada e comecei parando de usar química, processo esse que se 

repetia com aplicações de três em três meses. Com dez meses sem aplicar produto algum no 
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cabelo, em vinte e quatro de outubro de dois mil e quinze, decidi dar um fim à transição 

capilar, pois já não aguentava mais meu cabelo com a raiz natural e as pontas alisadas. No 

início foi difícil me acostumar com o corte do cabelo e o novo visual. Com base nessa 

experiência, percebi que essa transformação do cabelo é um fator que não acontece 

individualmente e que existem outras mulheres que deram fim a essa imposição social.  

As mulheres negras com cabelos crespos ou cacheados passam por diversos obstáculos 

existentes na sociedade, sofrendo violência física ou verbal, chegando sempre de forma direta 

ou indiretamente. Mesmo com todos os preconceitos, olhares tortos e palavras desagradáveis, 

só elas mesmas podem decidir de que maneira pentear, alisar ou não o cabelo.  Irei relatar a 

experiência de Maria Júlia Coutinho, Jornalista do Jornal Nacional, que fala em entrevista ao 

1site Purepeople, que foi vítima de racismo na escola e precisou alisar o cabelo quando era 

pequena. Na época, sem as tecnologias que dispomos hoje, ela usava um pente de metal que 

era aquecido na boca do fogão e, logo depois, usado no cabelo para alisar. 

         O rompimento dessas políticas sociais, no que diz respeito à aceitação étnica racial, 

acontece hoje com mais frequência pelo reconhecimento de algumas pessoas que já se 

consideram descendente e filhos de negros. A realidade em aceitar o cabelo crespo ou 

cacheado se torna uma convicção em demonstrar toda legitimação étnica, de uma identidade 

escondida e manipulada há muito tempo por uma sociedade racista e preconceituosa. Com 

tudo isso, fica evidente que a necessidade em romper com todo esse paradigma em estar 

inserido em certo padrão de beleza, construído por uma sociedade que define o que é melhor 

ou pior, bom ou ruim. O empoderamento feminino vem, justamente, para desconstruir essa 

imposição social, possibilitando que as mulheres tomem posse de seus direitos sociais e 

culturais.  

  Durante o percurso feito no curso de Artes Visuais, pude desenvolver alguns trabalhos 

que, de alguma forma, se relacionam com o tema em questão. Um deles foi uma escultura 

feita de isopor com colagens de notícias sobre a violência contra as mulheres. Baseado nisso, 

pude perceber que a violência, o desrespeito e os maus tratos com as mulheres acontecem por 

diversos fatores, inclusive por causa da construção de identidade e da auto aceitação. 

 

                                                             
1Disponível em: http://www.purepeople.com.br/noticia/maju-lembra-reacao-ao-ser-vitima-de-racismo-chorei-

abracada-com-o-meu-marido_a88165/1 
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Desenvolvi também trabalhos com gravuras para mostrar a estética relacionada à 

construção de empoderamento feminino, através das imagens de Mulheres Negras com 

cabelos crespos e cacheados em forma de rosas. Tais gravuras são essenciais como 

reconhecimento de figuras que favorecem a auto aceitação. 

 A técnica em xilogravura é utilizada a madeira que se caracteriza como a matriz para a 

realização de impressão de imagens sobre o papel, já a linoleogravura segue a mesma técnica 

para a impressão, porém utiliza a matriz em emborrachado onde são gravadas imagens que 

serão transferidas para o papel. Os traços finos, com diversas curvas, e as cores escuras de 

fundo deram característica singular no desenho, os cachos em formato de rosas, configura o 

cabelo como algo precioso, delicado e maravilhoso.  

Figura 2: Vanessa Muniz, xilogravura, à direita; linoleogravura, à esquerda, 2018 

  

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

Fonte: acervo pessoal da autora 

Figura 1: Vanessa Muniz, Escultura S/T, 2017. 
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A transição capilar exige muita paciência e a busca de informações é necessária para 

saber, de fato, o que ocorrerá no decorrer do tempo. Essas mudanças vão acontecendo aos 

poucos, é quando se nota que existem duas texturas ou mais no cabelo (fig. 3) que fica 

ressecado e sem brilho, dificultando o manuseio em fazer penteados. Por isso, as mulheres 

procuram incentivos e dicas em outras que já passaram pela mesma situação, através de 

vídeos na Internet. Algumas delas permanecem firmes e fortes na transição capilar. 

 

 

Fonte: http://carolbravos.blogspot.com/2016/05/transicao.html 

Passar por esse processo é complicado e, muitas vezes, a influência de familiares ou 

críticas vindas de pessoas próximas provoca o desestímulo, fazendo com que busquem outras 

formas de beleza. Assim, acreditam que somente o cabelo alisado é bonito e só seguindo esse 

padrão serão aceitas: 

Nas mídias sociais como Youtube, Facebook, Blogs e Sites, elas 

compartilham suas experiências e técnicas de como suavizar as fortes 

diferenças entre as texturas capilares. Nessas mídias, são formadas redes de 

solidariedade e apoio mútuo, onde as jovens que ainda passam pelo processo 

são apoiadas e encorajadas a não desistirem, além disso, receitas, produtos e 

técnicas são trocados. (MATOS, 2016, p. 845) 

Em meio a tudo isso, para as mulheres que participaram desse trabalho e estiveram 

nesse processo de redescobrimento, cada dia era uma conquista, um motivo de comemoração, 

pois as dificuldades não se restringiam em superar as diversas formas que o cabelo assumia, 

Figura 3: As duas texturas  no cabelo 
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mas também as críticas das pessoas que não entendiam o que elas estavam passando. Desta 

forma, tinham que superar tais problemas e persistir, uma vez que a autoestima reduz durante 

o processo capilar. Toda essa trajetória, relacionada à transição capilar, torna-se importante 

para as mulheres negras, porque é um momento único de autodescobrimento, ter orgulho de 

sua identidade, muita confiança em si mesma para quebrar barreiras e tabus, mostrando seu 

cabelo crespo ou cacheado.  

Vale ressaltar que existe diferença entre os cabelos crespos e cacheados. O Cabelo 

crespo tem a perspectiva de cabelo áspero e encaracolado, diferente do cabelo cacheado que 

se destaca por ser considerado o cabelo liso e ondulado, fugindo de todo e qualquer 

preconceito ligado ao cabelo crespo. A figura 4, mostra como acontece a processo de 

transição capilar, demostrando também em palavras algumas características necessárias para 

superar essa fase.  

 

 

Fonte: https://afrojessicaxtina.tumblr.com/post/130143725080 

 

As mulheres, que decidem fazer a transição capilar, devem estar cientes que, para o 

desenvolvimento natural do cabelo é necessário permanecer um período sem o uso de 

qualquer produto químico para alisar os fios. Depois desse tempo, é feito o BC (Big Chop), 

que é o maior corte para retirada de toda química feita. Todavia os cuidados devem continuar 

Figura 4: As diversas formas do cabelo 
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com o uso de cremes, óleos, hidratações, restaurações, etc. Tais produtos não contêm química, 

fazem parte do tratamento para a recuperação do brilho e evita a quebra dos fios, depois de ter 

passado por toda essa alteração. Para a realização do Big Chop não existe o tempo certo ou 

específico. Isso acontece de acordo com a vontade de cada pessoa que esteja preparada e que 

deseje realizá-lo, pois é preciso que haja confiança e certeza em dar esse passo muito 

importante.  

O Big Chop torna-se para muitas mulheres o momento mais esperado, até porque é a 

partir desse instante que vem à tona uma nova forma do cabelo, desconhecido por muitas que 

nunca viram a real textura do seu próprio cabelo. Dessa maneira, a realização desse corte se 

torna uma liberdade.    

 

 

Fonte: https://belezablackpower.com.br/2015/10/15/sobre-a-liberdade-apos-big-chop/ 

 

A realização dessa pesquisa é algo muito importante para o redescobrimento de muitas 

mulheres com relação à sua história. A identidade e a aceitação são uns dos maiores fatores 

que podem ser citados, para justificar porque muitas dessas mulheres tiveram a atitude de 

fazer a transição capilar. O primeiro passo é se aceitar, sem ter medo e sem se importar com 

as críticas alheias, mostrando resistência em aceitar padrões. A proposta de criação do vídeo 

arte serve de espelho e exemplo para muitas outras mulheres que queiram se afirmar e 

continuar as fases de transição capilar. 

Figura 5: O big chop 
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Para transmitir esse tema, como formas de expressões artísticas do vídeo arte 

experimentaram meios que pudessem ajudar-me na elaboração e expressassem, de forma 

clara, exatamente esse desapego de uso químico. Para tal, foram feitas várias sessões de 

filmagens até conseguir chegar ao esperado. Queria mostrar, além da libertação capilar como 

ponto central do vídeo, a beleza negra das meninas empoderadas. 

Inicialmente, para a realização da pesquisa, foi criado um grupo no WhatsApp. O passo 

seguinte foi a gravação de um vídeo com jovens que decidiram fazer a transição capilar. Nele, 

discuto um pouco sobre o tema e, logo depois, optei por fazer uma reunião propondo um 

diálogo entre elas, sobre o tema em questão, em que cada uma pôde falar o porquê de 

decidirem passar por esse processo. 

Com base no livro, Como Elaborar Projetos de Pesquisas, foi utilizado à classificação 

de levantamento de pesquisa para elaboração dessa pesquisa, baseei-me na metodologia 

qualitativa para a realização desse projeto. Segundo, Antonio Carlos Gil (2002): 

As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecerem. Basicamente, procede-se à 

solicitação de informações ao um grupo significativo de pessoas acerca do 

problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-

se as conclusões correspondentes aos dados coletados. (Gil, 2002, p. 50) 

Depois de assistir o filme Kbela (2015)2, gravado em Santa Tereza, no Rio de Janeiro, 

dirigido por Yasmin Thayná, estudante de Comunicação Social, pude perceber a grande 

pressão da sociedade em determinar que seja necessário nos embranquecer, de qualquer 

forma, para conseguirmos participar de grupos. É um filme que nos mostra a prisão que 

vivemos e a dependência que temos de vários produtos químicos. 

A criação dessa obra mostra a realidade de mulheres que estão presas a uma beleza com 

padrão exigida pela sociedade. Mostra também a necessidade de estar sempre manipulando os 

cabelos a todo tempo, mesmo sem a real necessidade disso, só para conseguir ser aceita de 

alguma forma e se encaixar no meio social que nos foi imposto. 

O memorial está organizado por partes, nas quais se destrincham cada etapa do processo 

de criação e de pesquisa, assim falarei um pouco de cada uma delas. O primeiro momento é a 

introdução, esta parte em destaco o tema central e apresenta as várias formas do cabelo 

                                                             
2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LGNIn5v-3cE 
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representado por imagens, além de expor trabalhos que serviram de base construtiva para a 

elaboração do mesmo.  

Já o segundo, fala da transição capilar, especificamente do desenvolvimento do cabelo, 

os transtornos sofridos e a construção da identidade. Relacionado a isso, discuto conceitos de 

algumas autoras, entre elas: Gomes (2002) que traz uma questão essencial sobre a 

camuflagem feita pela democracia racial, a qual pretende esconder de todas as formas as 

características e o reconhecimento étnico/racial. Além disso, a autora também retrata a 

desigualdade existente na sociedade que busca distinguir e classificar os sujeitos pela textura 

do cabelo. Já Rosa (2016) fala da construção do vídeo arte e explora alguns aspectos tendo 

como a ideia central, a duração e o conceito.   

Por fim, a terceira parte apresenta a técnica de criação do vídeo arte, mostra como foi 

elaborado e as etapas até chegar à sua conclusão, assim, exibindo imagens do processo do 

começo ao fim. 
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2. TRANSIÇÃO CAPILAR  

 

A transição capilar é a transformação dos cabelos alisados para a verdadeira forma 

natural, que pode ser crespo/cacheado, possibilitando o reconhecimento de suas raízes e 

aceitação de sua verdadeira identidade étnica racial. Isto provocou desconforto na sociedade 

intitulada branca que, percebendo o crescimento do número de pessoas que aderiram ao 

movimento, manifestam expressões, olhares e palavras desagradáveis. Atitudes essas que 

esperam nos atingir de qualquer maneira possível, nos fazendo acreditar que não estamos 

aptos a estar em seu meio:  

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

cabelo, o tipo de penteado, de manipulação e os sentidos 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. (GOMES, 2002, p. 8) 

 

A construção social está dividida claramente por duas categorias: pessoas brancas de 

cabelo liso e pessoas negras de cabelo crespo/cacheados. As formas em que a sociedade 

classificou as pessoas para separar as duas classes raciais. Com isso, a percepção de muitas 

mulheres, ao se incluir na sociedade, foi procurar produtos relaxantes, escovas, selantes, 

progressivas e outros meios de alisamento, algo que pudesse lhes trazer segurança.  

Para aderir à transição capilar é necessário ter determinação para ultrapassar enormes 

dificuldades existentes na sociedade, pois o racismo e o preconceito ainda predominam. A 

educação social deve existir justamente para que as pessoas possam ter contato com esses 

assuntos, que, de alguma forma, a falta de informação é uma questão que predomina e causa 

constrangimentos. 

Essa classificação de meios sociais em que o negro está sempre representado de forma 

desigual - como o dominado que aceita tudo - e que põe o branco sempre em alto patamar, 

atualmente já é questionada pelos negros, como uma forma de resistência a esse paradigma. 

Segundo Gomes (2002): 
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Considerando a construção histórica do racismo brasileiro, no caso dos 

negros os que diferem 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. (GOMES, 2002, p. 3) 

 

A transição capilar se torna um processo lento e, a partir do momento que começa essa 

modificação dos fios, muitas mulheres não conseguem permanecer com duas texturas no 

cabelo – o que é bem complicado – e decidem logo cortá-lo; já outras têm paciência e 

esperam para realizar o big chop. Para realizar esse processo de transformação do cabelo, 

muitas jovens buscam informação para entender como funciona e o que é necessário fazer 

para conseguir passar por tudo isso. As redes sociais é um meio bastante utilizado na procura 

de dicas. Por este canal, as iniciantes do processo buscam incentivos de como lidar com a 

nova textura do cabelo e de como tratá-lo: 

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.(GOMES,2002, p.3) 

 

Esse discurso de que não há racismo e preconceito no Brasil está longe de ser verdade. 

Falo isso porque aconteceu um fato comigo, muito marcante. Indo à cidade de São Félix, 

vizinha à Cachoeira, com o meu cabelo solto (Black), as pessoas que passavam por mim, 

olhavam-me de forma estranha. Então, observei o que poderia ter de errado comigo. Pude 

perceber que foi por causa do cabelo que estava solto. Até hoje, pergunto-me o porquê de 

tantos olhares desaprovadores, sendo que essas opressões partiram de homens e mulheres 

negras (os), como se eu não pudesse, de forma alguma, usar o meu cabelo daquela maneira. 

Logo, senti-me bastante incomodada e constrangida por esse acontecimento.  

E hoje eu percebo que o preconceito e o racismo social vêm de onde menos esperamos 

de pessoas que deveriam estar nessa luta contra a desigualdade racial, porém praticam e fazem 

a mesma coisa ou pior que a elite intitulada branca.  
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3. PROCESSO CRIATIVO  

 

A princípio, o esquema do vídeo foi pensado em uma encenação na qual as participantes 

estariam manipulando o próprio cabelo. Elas exibiram os respectivos meios de alisamentos 

que utilizam. Além disso, falaram da importância de ter se libertado da prisão estética. Assim, 

as imagens foram produzidas de acordo com as vivências delas. Os primeiros vídeos mostram 

como eram feitos os processos e como elas faziam essa manipulação. Uma das entrevistadas 

relata o motivo que a levou a modificar seu cabelo natural. “Na verdade eu comecei usar a 

prancha devido à influência de meus colegas e parentes, por que eu achava que usar o cabelo 

liso seria aceita pela sociedade” (GUERRA) Entrevistada 01.   

Também foram ditos os principais motivos que levaram o uso da química.  A 

entrevistada, Laislane Silva, conta que “a minha mãe, por ouvir críticas a respeito do meu 

cabelo, tomou a decisão em relaxa-lo” (SILVA, 2019) Entrevistada 02. Como todos os 

produtos usados, o ferro também fez parte da vida de umas dessas mulheres entrevistadas, que 

relata a sua experiência. Thainá Muniz nos conta que: “Foram usados vários procedimentos e 

o ferro foi um deles, usei ao longo tempo da minha vida, até eu decidir parar. Parar de me 

escravizar” (MUNIZ, 2019) Entrevistada 03. Esses relatos estão ligados com as 

representações das imagens mostradas na figura 6, abaixo.         

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 6: objetos para manipulação do cabelo 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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Durante a criação do vídeo, surgiram vários planos de como montá-lo em tela. A 

princípio seria o espelhamento de telas divididas em quatro, exploraria o áudio dos relatos das 

mulheres. Depois, partimos para a ideia de construí-lo somente espelhado, porém exibido em 

duas telas, sendo a primeira com imagens captadas da Internet, de mulheres manipulando o 

cabelo com processos de alisamento; e a segunda com imagem das entrevistadas que iam 

relatar a importância da transição capilar.  

No início, a definição de duração do vídeo seria de três minutos, com sugestões vinda 

do orientador, por achar que ficaria muito longo. Ele propôs limitar o tempo para, no máximo, 

dois minutos e meio. O título escolhido, depois do surgimento de várias ideias, foi 

"Libertação Capilar", por, justamente, trazer no nome o que se pretende abordar no vídeo arte. 

A Figura 7, abaixo, mostra o início da montagem do produto.  

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7BMWW7nU1XA&t=535s; à direita acervo pessoal da autora 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7V8fM1NQ7WE&t=37s; à direita acervo pessoal da autora 

   

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=MpeibhFz1F0&t=3s; à direita acervo pessoal da autora 

Figura 7: primeira montagem do vídeo arte 
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Dessa forma, a abertura do vídeo foi pensada com exibição da imagem das três 

cachoeiranas juntas, no mesmo espaço, porém dando destaque individualmente, em closes, a 

beleza de cada uma delas. Para a realização do vídeo arte foi preciso criar um grupo no 

aplicativo WhatsApp, que, inicialmente, foi composto por sete mulheres. Em conversas no 

grupo, pude perceber que muitas delas não poderiam comparecer aos encontros. Houve um 

momento em que a câmara fotográfica descarregou no meio da gravação, então utilizamos o 

celular para terminar o registro. Depois da filmagem, montei um Storyboard para a elaboração 

do roteiro, que serviu para a captura de imagens específicas, com destaque paras partes mais 

importantes que apareceram no vídeo.  

 

         

 

Ao começar fazer a edição do vídeo, houve problemas com o programa Adobe 

Premiere, escolhido para fazer esse procedimento. Então, busquei outros aplicativos que me 

fornecessem as mesmas funções para corresponder às expectativas de edição. Achei dois, o 

Movavi, que continha as funções necessárias para a montagem e edição do vídeo arte, porém 

ao salvar o vídeo aparecia a marca d’água; e o Wondershare Filmora9 que, apesar de a edição 

de áudio travar e não funcionar perfeitamente para edição, tinham as opções para desenvolver 

o trabalho. A experiência em trabalhar com esses programas foi muito boa, no entanto, tive 

dificuldade em manuseá-los por ter sido o primeiro contato com eles.  

Figura 8: primeira imagem do Story board 

MHHFJHNC VLÇDPFIHG 

MNXCNDLnasBBBBbbbbbbbbbbbb 

Figura 9: segunda imagem do Story board 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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O interesse pela criação do vídeo arte surgiu depois da experiência de ter criado, no 

decorrer do curso, em aula de Fotografia III, dois vídeos poéticos que mostravam sentimentos 

e expressões artísticas. A produção dos vídeos foi feita em espaço aberto, o primeiro tratava 

de um banho de tinta em uma Jovem Negra e o segundo seguia a mesma linha de abordagem, 

porém executado com água e lama, com título Submersão. 

As imagens, abaixo, foram retiradas dos vídeos expostos em sala de aula, através do 

trabalho solicitado pelo professor da disciplina. 

    

Figura 9: Submersão banho de tinta 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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Figura 10: Submersão banho de Lama 

 

 

 

 

A expressão corporal também está inserida na elaboração desse processo criativo, que 

consistiu em mostrar algo de forma diferente do comum. O artigo de Priscila Santos (2006), 

Redescobrindo Paulo Bruscky - Os três caminhos de sua produção audiovisual, está 

relacionado às questões necessárias para estabelecer um diálogo conceitual das imagens que 

devem ser colocadas em movimento no vídeo: 

A primeira é em relação ao propósito da obra a ser realizada a partir de uma 

ideia que precisa ser colocada em movimento, um conceito que só poderia 

caber em uma produção audiovisual. (SANTOS, 2006, p. 4) 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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Ainda de acordo com esse autor, o tempo de duração do vídeo é muito importante para 

que a obra audiovisual tenha seu conceito colocado de modo que todos entendam, e que as 

cenas e suas ideias, no vídeo, não se repitam constantemente: 

A segunda diz respeito à duração das imagens, que não pode ser longa. Isso 

faria, segundo seu pensamento, com que a ideia se repetisse, por maior que 

fosse a inovação pretendida pelo criador. (SANTOS, 2006, p. 5). 

A representação artística expressada em um vídeo arte deve estar direcionada para as 

compreensões de manuseio, tanto corporal como filmográfico, em que a interação e o diálogo, 

entre as duas partes, possam ser realizados. A experimentação artística requer estímulos para 

o surgimento de possibilidades e variações relacionadas à criação. Na minha experiência 

criativa do vídeo arte, pude perceber que é necessário ser flexível para essas novas 

possibilidades, assim como estar ciente e preparado para se adequar aos eventuais caminhos.  

Os efeitos e as transições utilizados no vídeo arte foram pensados de uma forma que se 

relacionassem com essa modificação do cabelo. Assim, os efeitos utilizados de ‘tremer’ 

(aberração cromática), o efeito ash, que se refere às cores em preto e branco, e a transição 

‘dissolver’, correspondem a essa nova fase que as mulheres de Cachoeira tiveram, além de 

buscar, nas transições e efeitos, caracterizar aspectos que dialogassem com a questão da 

transição capilar. 

 O áudio frisou as falas das participantes para destacar a certeza delas terem realizado 

esse processo de transição capilar e dessa forma, se desvincular da obrigação em manipular o 

cabelo desnecessariamente.  

A realização da gravação foi algo pensado para demonstrar, em conjunto, a beleza e as 

características de cada participante. Desse jeito, as cenas delas sentadas no sofá ocorreram 

com a pretensão em estabelecer uma ligação entre o espaço confortável com a realização da 

transição capilar. As cenas também mostram que a transição capilar é uma situação desejada e 

uma decisão extremamente confortável em não colocar mais produtos no cabelo.   

Há vários sites como o Pinterest 3 que descreve, com imagens e palavras, exatamente o 

que significa a transição capilar, para as mulheres aderentes desse processo e o quanto é 

importante que essa aceitação não seja colocada como meramente um momento passageiro e 

                                                             
3Pinterest é uma rede social de compartilhamento de fotos. 
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intitulada como moda. Tal transformação é uma maneira de intervir nessas classificações 

sociais que predominam e embranquecem de todas as maneiras possíveis, a sociedade. 

 

 

 

As relações de imagens como a do cartaz da Figura 10, com o vídeo arte, estão ligadas 

tanto com as representações de empoderamento quanto com as palavras escritas, pois ao fazer 

o vídeo muitas dessas palavras foram citadas constantemente pelas mulheres entrevistadas, as 

quais enfatizavam a necessidade de mostrar a libertação dos processos químicos. Essas figuras 

têm uma representação muito importante, pois expressam incentivos e autoafirmação.  

Depois do movimento de transição capilar, atualmente encontramos, com mais 

frequência, nas redes sociais e nas grandes mídias representações de produtos, propagandas e, 

até mesmo, imagens relacionadas às mulheres crespas e cacheadas, como as das Figuras 11 e 

12.  

 

 

 

 

Figura 10: frase de empoderamento 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/415105290638000596/ 
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Com essas representações em desenhos e frases, o processo de transição capilar torna-se 

uma fase mais leve, uma vez que essas imagens representativas de mulheres 

crespas/cacheadas passam a ser incentivo. Logo, tal etapa faz-se necessário para percorrer 

esse caminho árduo de modificação do cabelo. 

Ao colocar em exposição o vídeo arte Libertação capilar, pude observar as reações das 

pessoas ao olharem a obra. Assim, a princípio surpreendeu-me quando uma espectadora, ao 

vê o título, falou: “Voltei só por causa do título”, foi muito importante ter essa retribuição. O 

contato das pessoas com o vídeo arte trouxe também identificação pessoal, como diz outro 

espectador: “Me identifiquei com a sua obra”. Abaixo, imagens da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: frase de empoderamento 

 

Figura 12: frase de empoderamento 

       Fonte: https://br.pinterest.com/alessaalcan/ Fonte: https://br.pinterest.com/pin/465489311477056623/ 
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Foi muito significativo abordar o reconhecimento da obra de arte como espelhamento de 

algumas pessoas, com relação à transição capilar, e também a ideia de propor ao público a 

possibilidade de apreciar e expor sua opinião. De certa forma, os espectadores tiveram uma 

espécie de lembrança ao observar no vídeo arte a experiência em viver e superar os obstáculos 

da transição capilar narrada pelas entrevistadas. 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal da autora 

Fonte: acervo pessoal da autora 

Figura 15: obra em exposição Figura 16: obra em exposição 

Figura 18: obra em exposição Figura 17: obra em exposição 

Fonte: acervo pessoal da autora 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao realizar a pesquisa, pude observar, em detalhes, os aspectos conceituais sobre a 

transição capilar e seus desdobramentos artísticos. A transição capilar, por se destacar como 

um processo relacionado ao cabelo está ligado à sociedade como um ato de rebeldia, por 

deixar de seguir um padrão correto, que é o “cabelo liso”, estipulado como a textura aceita por 

todos.  

Uma questão que pode ser citada é o racismo o qual predomina na sociedade até hoje, 

classificando e defendendo os aspectos direcionados pela classe considerada branca e de 

cabelo liso. Por isso, a transição capilar vem se destacando aos poucos, desconstruindo, de 

forma gritante, toda essa classificação. Tal diferença existente na sociedade transforma-se em 

um conflito social e está ligada ao constante preconceito. A característica principal está 

direcionada ao desconforto em ter essa obrigação de manipular o cabelo, que foi uma das 

situações mais relatadas nas entrevistas. Com isso, observa-se que era somente uma maneira 

encontrada para não sofrer rejeição social. 

Portanto, podemos direcionar a transição capilar e as expressões artísticas do vídeo arte 

como formas de desprendimento de algumas amarras sociais e raciais, que sempre estiveram 

presentes na vida das mulheres negras. Assim, essas amarras, que estão ligadas aos padrões de 

beleza e estéticos, se tornam apenas coisas inúteis, pois são momentos efêmeros. Logo, o 

período de transição capilar é um momento de resistência.  

A construção dessa pesquisa propõe uma análise dos respectivos obstáculos existentes 

na sociedade, com relação ao processo de transição capilar de mulheres negras, que 

caracteriza pontos importantes referentes à forma que tudo foi ocorrendo, durante o processo 

desse afastamento estético. Dessa forma, as palavras e as expressões exibidas no vídeo arte 

foram as maneiras escolhidas para explorar esse trabalho. As expressões e os movimentos 

feitos pelas entrevistadas foram essenciais para transmitir, justamente, o empoderamento.  

O desenvolvimento do vídeo arte foi de extrema importância para apresentar os motivos 

e a experiência de cada uma das entrevistadas, que traçaram esse percurso, mesmo sendo alvo 

de muitas críticas e preconceitos. O vídeo arte da oportunidade de mostrar a realidade e a 
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singularidade do processo de livramento das químicas e destaca também a plena aceitação do 

cabelo crespo/cacheado. 

A necessidade de enfatizar a transição capilar foi à maneira encontrada para destacar, de 

certa forma, tal construção social, em que o reconhecimento pessoal passa a ser fundamental 

para uma nova reconstrução. Dessa maneira, as possibilidades de escolha estarão de acordo 

com a necessidade de cada um delas. Para desvendar os resultados logo pós-processo foi 

necessário identificar os motivos que levaram cada participante fazer o processo de transição 

capilar e saber a importância disso.  

Assim, verifiquei de diferentes maneiras, as expectativas das entrevistadas, 

principalmente os efeitos causados depois desse percurso. Logo, foram caracterizadas 

positivamente o fato das mulheres destacarem como libertação toda essa manipulação do 

cabelo. Pois, existem casos em que, depois do término da transição capilar, as mulheres 

sentem-se “estranhas” ao interagir com a nova forma e textura do cabelo. 

Ao registrar os acontecimentos e os principais pontos referentes a essa nova construção, 

pude observar que não houve descontentamento, no que se refere ao resultado depois da 

transição capilar. As entrevistadas relataram que houve necessidade dessa mudança, a qual é 

importante para desprender-se desse padrão estético. Em vista disso, a decisão em livrar-se 

das químicas e de todos os objetos de alisamento foi uma espécie de libertação de todas as 

imposições e de todas as amarras criadas pela sociedade.  

Sendo assim, torna-se visível que os registros feitos durante o processo e planejamento 

da pesquisa e a criação do vídeo arte trazem, claramente, aspectos definidos em opiniões e em 

expressões formadas pelas entrevistadas, no tocante a nenhum arrependimento. Logo, o 

progresso e a certeza em não utilizar químicas foram formas de aceitação e redescobrimento. 

Tais questões, citadas acima, são pontos importantes para ressalvar que, mesmo com todas as 

influências estéticas e padronizadas colocadas na sociedade, as mulheres negras tomaram a 

decisão em retornar a sua textura natural. 

O percurso feito para a realização da pesquisa foi necessário para destrinchar 

exatamente as possibilidades existentes na sociedade, com relação ao embelezamento estético 

feminino e a construção racial padronizada pela sociedade, no que diz respeito ao tratamento 

químico dos cabelos crespos/cacheados. 
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 Com isso, também observar as intervenções feitas pela sociedade, induzindo e 

reproduzindo assim modelo estético de padrões de beleza e enquadramento racial.  
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