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Resumo 
 
Este artigo pretende, a partir de episódios midiáticos de racismo e do recente processo 
de transição capilar da cantora Ludmilla, refletir sobre o dimensionamento da mídia, 
enquanto palco de lutas sociais que revelam embates no que tange a construção de 
significações e ressignificações dos corpos da mulher negra. Nesse contexto, traz-se 
para o centro da discussão o cabelo, entendido como elemento corpóreo capaz de 
revelar imposições e estigmas nos corpos negros ao mesmo tempo em que se constitui 
como elemento de resistência, onde se insere os movimentos de valorização das texturas 
naturais crespas e cacheadas.  
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Introdução 
 

“Chegou a hora de ser eu mesma”
3
, declarou a cantora do cenário pop 

brasileiro Ludmilla ao revelar a mídia, em abril de 2017, que assumiria seu cabelo 

natural. A palavra “assumir” adquire um sentido intrigante nesta afirmação, pois, o que 

leva alguém a querer assumir algo que nasceu consigo? – no caso os cabelos crespos. 

Ou talvez, aqui, o sentido mais revelador seja entender a questão do que faz alguém 

decidir esconder um traço capilar natural, manipulando-o para que aparente outras 

características? Para se refletir sobre tais razões e conflitos, faz se necessário perpassar 

pela trajetória da cantora enquanto mulher negra, atentando-se para os sentidos de 

“cabelo bom” e “cabelo ruim” cunhados por uma sociedade marcada historicamente 

pelo racismo e cultura do branqueamento. 

Ludmila Oliveira da Silva, ou Ludmilla, como é conhecida nacionalmente, 

foi nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro. Despontou no cenário pop brasileiro 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Comunicação e Práticas do Consumo da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing – ESPM, email: dariane_arantes@yahoo.com.br.  
3 Declaração dada em entrevista à revista ELLE. 
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com um vídeo postado no Youtube, que alcançou recordes de visualizações em 2012. 

Tornou-se popular, com uma personalidade marcada pelo carisma e irreverência. Em 

2014 solidificou sua carreira como cantora ao assinar contrato com a gravadora Warner 

Music e lançar seu primeiro álbum musical, com repercussão midiática positiva e 

relevância em vendagens, passando a ser tratada como celebridade pelos veículos de 

comunicação. Ludmilla foi a cantora negra que mais apareceu na TV e tocou nas rádios 

em 20164. Com participações em diversos canais da TV aberta e paga, também teve 

duas de suas músicas entre as 100 mais tocadas daquele ano. Não há nenhuma outra 

mulher negra no ranking das mais executadas pelas estações brasileiras naquele período.  

A ascensão e o sucesso da cantora são constantemente marcados por 

episódios de preconceito, já tendo sido alvo publicamente de racismo em diversas 

ocasiões. Um delas, que adquiriu bastante repercussão foi o ocorrido em fevereiro de 

2016, durante uma transmissão ao vivo em um programa de TV. Enquanto comentava os 

desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a apresentadora e empresária Val 

Marchiori criticou o cabelo de Ludmilla com os dizeres “Esse cabelo dela está parecendo um 

bombril". O termo “bombril” utilizado de maneira pejorativa por Val, para conceituar o 

cabelo crespo de Ludmilla ecoa a ideia hegemônica que ainda perdura, dentro da nossa 

sociedade, ao qualificar os cabelos classificados entre “bom” ou “ruim”. 

Ao longo de séculos de história marcados pela colonização, escravidão e 

processos de branqueamento, foi se construindo socialmente o conceito do cabelo 

“bom” ou “bonito”, que se aproxima da textura lisa, associado aos cabelos das pessoas 

brancas, em contrapartida o chamado cabelo “ruim” ou “feio” era associado a texturas 

encaracoladas e crespas, comum entre as mulheres negras. O cabelo, entendido como 

elemento do corpo negro, que foi e ainda é visto como corpo exótico, a ser explorado e 

modificado para se enquadrar aos padrões estéticos eurocêntricos, revela o quão 

conflituosa ainda é a relação das mulheres negras como os próprios fios. 

Ludmilla, que menciona alisar o cabelo desde muito jovem, cerca dos sete 

anos de idade, já vivia, desde pequena, uma relação difícil com os fios, marcadas pelo 

conflito “me importei com o cabelo, desde criança, mas não aceitava os meus cachos. 

Estudava em colégio particular, e sofria preconceito por não ter o cabelo liso”
5. Sua 

fala reflete a fala de muitas mulheres negras brasileiras, quanto à dificuldade da auto-

                                                 
4 Dados Portal Popline 
5 Entrevista concedida a Revista Elle. 
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aceitação, o preconceito e as tentativas de se aproximar de um padrão estético que as 

tornasse imune às experiências racistas. 

 As modificações estruturais dos cabelos cacheados e crespos se associam a 

identificação negativa às características fenotípicas negras, como se percebe na fala de 

Ludmilla "Não lembrava mais como era o meu cabelo. Sempre alisei. Fui criada 

achando que cabelo crespo, cacheado, enrolado, era a coisa mais feia do mundo. Por 

isso eu queria alisar, passar formol..."
6. Assim, ao assumir os cachos, passando pelo 

processo de transição capilar - que consiste em recuperar a forma natural dos fios, 

abandonando a utilização de químicas, Ludmilla se insere num contexto de libertação de 

padrões de beleza construídos ao longo de um processo histórico e sócio-cultural 

bastante densos.  

Como aborda Quintão (2013) em sua pesquisa sobre cabelo como 

performance identitária, as texturas crespas e cacheadas, por se distanciaram dos 

padrões de beleza hegemônicos, ocasionam, como alternativa as mulheres negras se 

aproximarem desses padrões utilizando-se de estratégias de manipulação para “diminuir 

o volume” ou “deixar os cachos mais comportados” ou ainda recorrer a técnicas de 

transformação visando um resultado liso. Segundo a autora, a reprodução desses 

padrões estéticos ainda é comum em diversos seguimentos, como na indústria 

cinematográfica, nas telenovelas e na publicidade. 

O cabelo, entendido como aspecto corpóreo, sempre recebeu considerável 

atenção por parte dos seus possuidores. É a parte do corpo utilizada para exibir não 

apenas um gosto pessoal, mas pertencimento, filiação a uma causa ou até mesmo um ato 

político, o que evidencia seu imbricamento com aspectos da cultura. Como defende 

Campelo “O corpo de um indivíduo é o depositário da cultura de que participa este 

indivíduo e, portanto, é depositário de informação.” (CAMPELO, 1997, p.16). 

O corpo negro é cercado de produção de sentidos que se relacionam às 

marcas identitárias e aos aspectos culturais e sociais que o circundam. Nesse sentido, o 

cabelo se destaca como elemento corporal para analisar as imposições e estigmas nos 

seus corpos, especificamente, no que se refere à trajetória da mulher negra. 

 Dentro dessa ótica e utilizando do debate cultural que se materializa na 

mídia – entendendo a mídia como espaço de expansão dos corpos e, portanto, 

reveladora de conflitos e embates de ideias - discutir os princípios que opõem a 

                                                 
6 Declaração retirada do youtube,  no vídeo em que Ludmilla comenta sua transição capilar. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=VLlpw90-g2Y 
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valorização das texturas dos cabelos lisos, fundamentados em um padrão 

estético/capilar hegemônico e as dos aspectos de resistência que visam a aceitação e 

valorização dos cabelos das texturas afro, a partir da cantora Ludmilla. 

Pretende-se neste artigo, a partir de dois fatos midiáticos ocorridos com a 

cantora do cenário pop/funk brasileiro Ludmilla – um episódio racista envolvendo 

críticas à forma do seu cabelo em uma transmissão ao vivo de um programa da Rede 

TV, ocorrido em 2016 e a recente repercussão de seu vídeo, publicado no Youtube e da 

entrevista dada a Revista ELLE, onde assume estar em processo de transição capilar, em 

abril de 2017 - refletir sobre o dimensionamento da mídia, enquanto local de 

significações e ressignificações dos corpos negros, em específico o da mulher negra, 

onde se inserem conflitos e lutas pelo reconhecimento da diferença onde perpassam as 

teorias da subalternidade, dos contextos pós-periféricos para pensar a construção das 

narrativas das minorias no debate cultural. Para tanto, faz-se uso do aporte teórico de 

autores como Norval Baitello, Nancy Fraser, Alex Honneth e Rose de Melo Rocha.  

 

Aspectos culturais, sentidos e processos de significação e ressignificação do corpo 

enquanto mídia. 

A formação identitária e subjetiva de um indivíduo estão inscritas em seu 

corpo e são visíveis e claras, através das informações que fluem dele, segundo Campelo 

(1997). Para uma análise corpórea, a que se conceber não apenas sua perspectiva física e 

biológica, mas ainda os sentidos sociais e culturais que o circundam. Assim, o corpo 

humano, para além de seu caráter biológico, é afetado pela religião, grupo familiar, 

classe, cultura e outras intervenções sociais, onde a sociedade atua como responsável 

por privilegiar ou não características e atributos dados a ele. Desta forma, o corpo 

funciona como um espaço em que se manifestam ideologias presentes na cultura em que 

ele se insere. Sua aparência como coloca Nogueira (1999) está sujeita a um grau de 

classificações em relação ao conjunto de atributos que caracterizam a imagem dos 

indivíduos daquele grupo, em termos do espectro das tipificações. O corpo está assim 

sujeito a receber atribuições, classificações e significações. 

Tal conceito vai de encontro ao que apresenta Campelo ao observar o corpo 

como elemento dinâmico, em constante movimento e que sua interpretação perpassa por 

constantes significações e ressignificações: 

(...) tudo no corpo é semelhante a um jogo de espelhos que refletem 
novos ângulos e novas, quase infinitas, combinações, criando um jogo 
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de formas que se organizam e se desmancham em novas formas que 
de novo de embaralharão para surpreender o olhar de quem ousou ter 
pensado capturar alguma forma anterior. (Campelo, 1997, p.14). 
 

Logo, o sentido de corpo aproxima-se do sentido de cultura, visto que as 

relações entre o corpo do homem e o mundo que o circundam se imbricam e são 

afetadas também pelos aspectos que mediam a comunicação desses corpos. Nessa 

perspectiva Norval Baitello (2010) nos apresenta a Teoria dos Meios, sistematizada por 

Harry Pross, em que processos de mediação da comunicação, vistos em seus aspectos 

culturais, podem ser entendidos em primários, secundários e terciários. Enquanto que a 

dimensão primária pressupõe a presença do corpo no mesmo tempo e espaço, na 

secundária os corpos deixam marcas em dispositivos extracorporais, que funcionam 

como portadores da mensagem e por fim a mediação terciária permite a criação de 

aparatos que transmitem mensagens a outros aparatos, possível devido ao surgimento da 

eletricidade. Contudo, na perspectiva do autor, sempre haverá um corpo no início e no 

final desses processos de comunicação, independente da mediação. 

 Baitello (2010) nos aponta o enredamento das estratégias de sociabilidade 

com a expansão do conceito de mídia, possibilitada pelo desenvolvimento da 

eletricidade, que passa a incluir, além dos elementos econômicos e sócio-políticos, 

fatores biotecnológicos e psico-antropológicos. Assim, os aspectos da fala ou dos 

gestos, comum a comunicação primária ganham amplitude devido a sua onipresença, da 

mesma forma que os veiculadores de mensagem expandem seus referenciais, pois se 

tornam mídia ao agregar “significados aos corpos que deles se utilizam” (BAITELLO, 

2010, p.64). Dentro desta ótica, os meios terciários também se transformam, ao 

passarem a se constituírem não apenas de sua tecnologia geradora, mas compreendendo 

também sua dimensão enquanto “mediação técnica que opera em seu ambiente uma 

tradução dos meios primários e secundários”. (BAITELLO, 2010, p. 64). Nesse intuito, 

podemos interpretar os meios terciários como uma expansão do corpo. 

Compreendendo desta forma o corpo como mídia – entendendo mídia como 

processo formador de sentido - vemos que o corpo do homem sofre influências do 

espaço e tempo onde constrói sua história e ainda, como afirma Campelo “das relações 

primárias que terá de seu grupo familiar e, depois, social, do grupo sócio-cultural a que 

pertence, de sua específica organização psíquica, de suas crenças, etc.” (CAMPELO, 

1997, p.30). 
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A expansão corpórea advinda com o desenvolvimento da eletricidade abriu 

caminho aos meios terciários, que, por sua vez, permitem a (re) transmissão de 

mensagens por imagens, falas, sons, etc. – e possibilita também a expansão do espaço e 

tempo compartilhados, ampliando os suportes de construção, conservação e ampliação 

da memória do homem, conforme defende Baitello “imagem e eletricidade, de mãos 

dadas, vão ditar os preceitos do mundo, sua sociabilidade, sua memória, seus projetos, 

seus ritmos e tempos, seus territórios e espaços, sua capilaridade e potência” 

(BAITELLO, 2010, p. 73). 

 

O cabelo como elemento do corpo negro: representação e invisibilidades 

O cabelo reproduz sentidos individuais e coletivos por ser um elemento 

corpóreo que identifica aspectos culturais e sociais dos povos. Suas significações são 

construídas e podem ser entendidas dentro dos contextos históricos das sociedades. 

Conforme aborda Quintão (2013), a ideia de superioridade do cabelo liso do branco 

europeu em relação ao cabelo afro do negro, vem desde meados do século XIX, em que 

já se observava uma hierarquização de fenotípicos entre negros e brancos. 

A relevância dos cabelos nas dinâmicas sociais está presente no decorrer da 

história. Desde o antigo Egito, onde os fios eram ostentados em penteados como 

elemento enaltecedor da beleza ou nas culturas judaicas e cristãs onde eram 

interpretados como ferramenta de sedução, representando perigo ao homem e, portanto, 

devendo ser cobertos. O cabelo, ganha novas significações no mundo ocidental, com a 

ascensão do capitalismo e da moda, a partir do século XVIII. A valorização dos fios, 

enquanto aspecto da aparência faz surgir a profissão cabelereiro e diversos salões de 

beleza, provocando impactos na relação dos sujeitos com seus cabelos, em especial nas 

mulheres. 

Com relação aos cabelos afros, Quintão (2013) nos aponta que, no final do 

período escravocrata americano, por exemplo, o cabelo liso, já representava vantagens 

econômicas e sociais aos negros “ao alisarem seus cabelos, alguns escravos de pele mais 

alva conseguiam se fazer passar por homens livres. Para os demais, o alisamento do 

cabelo poderia representar menos trabalho e esforço físico” (Quintão, 2013, p.17). 

Nesse contexto, nota-se o corpo negro visto como elemento a ser enquadrado dentro de 

um padrão estético branco, sofrendo processos de opressão e invisibilização na 

sociedade ocidental. 
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Em “A História da Beleza” Umberto Eco (2013) faz críticas a “beleza 

padronizada”, difundida pelo cinema e meios de comunicação de massa e que reforçam 

conceitos de beleza hegemônicos. Nessa perspectiva Campelo também apresenta 

contribuições ao refletir sobre a influência que o corpo sofre desses efeitos: 

Este corpo será ainda acrescido do corpo expandido de outros corpos 
que a cultura a que ele pertence apregoará em sua vida: o corpo de 
seus heróis culturais, os comunicadores e atrizes de TV e de cinema, o 
corpo das personagens de literatura e teatro, o corpo ideal plasmado 
pela publicidade. (CAMPELO, 1997, p. 49) 
 

Dentro dessa ótica, o uso do cabelo na textura natural (crespa ou cacheada) 

pode ser visto como uma expressão de libertação, adquirindo ainda um sentido político 

de resistência a padrões hegemônicos, em que falar de cabelo é também falar de 

relações de poder. O cabelo é signo de representação cultural, que abarca instâncias 

sociais e simbólicas dos sujeitos, e, portanto, ultrapassa o campo do individual e atinge 

o coletivo. O cabelo é uma forma de expressão social e, a utilização de penteados, 

raspagem, ou do ato de utilizar a textura natural, permitem as culturas exercerem 

distinções identitárias, de classe, de religião e etnia. Conforme coloca Gomes “Cabelo 

crespo e corpo negro, colocados nessa ordem, são expressões de negritude. Por isso não 

podem ser pensados separadamente” (GOMES, 2002, p. 09). 

Os processos de significação do corpo e dos ideais e padrões de beleza são 

construções sociais, deste modo, estão em constante movimento, são mutáveis e 

passíveis de ressignificação e transformação pelos sujeitos, possibilitando rompimentos 

e formação de novos sentidos. 

 

Lutas sociais por reconhecimento e a resistência da mulher negra 

O cabelo é um elemento corpóreo marcante no que tange às opressões que 

cercam a mulher negra. As disparidades sociais em relação às mulheres brancas, 

pautadas por construções sociais racistas e relações de poder - onde são consideradas 

inferiores no imaginário social - colocam as mulheres negras frente a uma constante luta 

por reconhecimento, enquanto iguais – mesmos direitos, mas também enquanto 

diferentes, no que se refere  a liberdade de possuírem  texturas de capilares  distintas do 

padrão hegemônico eurocêntrico. 

Para Nancy Fraser (2006) as lutas por reconhecimento veem ganhando 

protagonismo nos embates políticos do final século XX. Para a autora, os 

questionamentos acerca da dominação cultural, muitas vezes, ofuscam os conflitos de 
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redistribuição socioeconômica como injustiça social a ser combatida. Surge assim, um 

novo cenário centralizado em termos como “identidade”, “diferença”, “dominação 

cultural” e “reconhecimento”.  

Por outro lado, Alex Honneth (2003) vê a justiça fundamentada numa ideia 

de auto realização. A luta por reconhecimento se inicia com a experiência do 

desrespeito. Para o autor, a auto realização do indivíduo perpassa por três formas de 

reconhecimento: o amor, o direito, e a solidariedade. A última instância do 

reconhecimento é a solidariedade. Nessa esfera, se dão as relações entre os seres, que 

buscam a aceitação recíproca de suas características individuais, que são avaliadas a 

partir dos valores da comunidade. É nessa etapa que é gerada a autoestima, que é, 

portanto, diretamente proporcional ao reconhecimento dado pelos demais membros da 

comunidade as suas realizações enquanto indivíduo. 

Honneth (2003) coloca a existência de uma auto relação nas ações do 

sujeito. A autoconfiança nas relações afetivas, o auto respeito com relação a seus 

direitos e a autoestima no que se refere ao reconhecimento de seus pares na 

comunidade. A quebra dessas auto relações gera o desrespeito, que leva as lutas sociais. 

As mobilizações políticas surgem quando este desrespeito atinge a consciência da 

comunidade, assim, quanto maior a atenção provocada no grupo, maior a possibilidade 

das reinvindicações elevarem o valor social do que representam. 

Fraser, por sua vez, acredita no princípio de paridade por participação. 

Assim, ao analisar de que forma a privação sócio-econômica e o desrespeito cultural se 

entrelaçam e se sustentam ao mesmo tempo, nos mostra que se faz necessário 

compreender o conceito de injustiça. Enquanto a injustiça econômica está ligada a 

marginalização e a privação, a injustiça cultural está atrelada aos processos de 

invisibilidades e a submissão a padrões de interpretação e comunicação que não os da 

sua cultura, no qual a mídia se insere. 

Para a autora, lutas que em um primeiro olhar parecem caminhar em 

sentidos opostos, reconhecimento e redistribuição, a primeira buscando a diferenciação 

de um grupo, enquanto a segunda visando justamente a desdiferenciação, como utiliza, 

provoca um dilema colocando “os dois tipos de luta em estado de tensão; um podendo 

interferir no outro, ou mesmo agir contra o outro” (FRASER, 2006, p. 233). De maneira 

a nortear uma alternativa para tais conflitos, que envolvem grupos que sofrem tanto de 
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má distribuição quanto da desconsideração cultural, a autora utiliza o conceito de 

Coletividades bivalentes onde localiza as questões acerca de “raça”: 

 A divisão racial contemporâneo do trabalho remunerado faz parte do 
legado histórico do colonialismo e da escravidão, que elaborou 
categorizações raciais para justificar formas novas e brutais de 
apropriação e exploração, constituindo efetivamente “os negros” como 
uma casta econômico-política. (FRASER, 2006, p. 235). 
 

O caráter bivalente apontado por Fraser acerca dos negros, além da divisão 

racial do trabalho, faz referência aos elementos do racismo, que privilegia os aspectos 

relacionados ao “ser branco”, enquanto que deslegitima o que se codifica como 

atribuído ao ser negro. O que torna as discussões acerca das resoluções dessas questões 

bastante complexas. 

Fraser e Honneth, apesar das diferenças teóricas, possuem como ponto em 

comum a influência dos conceitos habermasianos. Ambos procuram localizar os 

processos de produção de decisões coletivas na perspectiva dos sujeitos, vistos como 

participantes  e não apenas como observadores. 

Dentro dessa problemática de reconhecimento e redistribuição e tomando a 

mídia como eixo da análise, observa-se que embora ela seja sensível às mudanças da 

sociedade e procure se atualizar e incorporar certos anseios de parcelas da sociedade 

que lutam por seus direitos e mudanças, como defende Couceiro de Lima (1997), a 

mídia também absorve o racismo vigente na sociedade e o incorpora nos produtos que 

veicula. 

Essa ambiguidade apontada por Couceiro de Lima (1997), porém, não 

impede que se tenha dúvidas acerca do racismo no cotidiano da nossa sociedade, 

contudo,  o mito da democracia racial não permite muitas vezes as pessoas de 

reconhecê-lo, seja no cotidiano de suas vidas, ou nas significações das produções 

mídiáticas. 

Nesses processos de luta por reconhecimento, no qual a mídia se insere, a 

participação da mulher negra frente sempre foi muito ativa, apesar dos processos de 

apagamento de seu protagonismo sofridos historicamente. As realizações das mulheres 

negras durante o período da escravidão e posteriormente foram invisibilizadas e 

silenciadas pela história. Nomes como Dandara, mulher guerreira, que lutou ao lado de 

Zumbi dos Palmares pelo direito dos negros e Maria Carolina de Jesus, escritora e 

literária, que produziu importantes relatos acerca da vida na favela nos anos 60, são 
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exemplos de mulheres negras protagonistas, que realizaram importantes feitos, sem 

serem devidamente reconhecidas pela história.  

A partir da década de 60, as lutas do movimento negro no ocidente se 

fortaleceram em torno do enaltecimento da beleza negra, como o movimento conhecido 

por “Black is beautiful” que defendia como sinal do orgulho negro, o assumir o cabelo 

black power e que tem em Angela Davis, filósofa e ativista negra uma de suas mais 

importantes representantes femininas. Dessa forma, nota-se o crescente auxílio da 

estética nos movimentos de lutas sociais, com  o fortalecimento da utilização do cabelo 

como ato político, como nos movimentos de retorno aos cachos, cada vez mais 

populares entre as mulheres negras. Atrizes, modelos e blogueiras de moda tem se 

tornado ícones nas redes sociais como o Youtube, Instagram e Facebook e também na 

TV, como importantes representantes da beleza negra, que servindo como inspirações 

ao compartilhar as próprias histórias conflituosas com o cabelo, a decisão de voltar aos 

fios naturais e experiências e cuidados com a textura natural. 

 

Contextos de resistência: um olhar sobre a cantora Ludmilla 

Vestindo uma fantasia com muitas plumas e brilho, intitulada “Diva das 

Ruas” e com uma peruca que imitava o estilo black power, a cantora Ludmilla fazia sua 

estreia como musa da Salgueiro no desfile do grupo principal das escolas de samba 

cariocas, no carnaval de 2016. O programa Bastidores do Carnaval da Rede TV, de 

veiculação nacional, fazia a transmissão ao vivo do evento e contava com algumas 

figuras públicas como convidadas para comentar as fantasias das celebridades, entre 

elas, a apresentadora e empresária Val Marchiori, conhecida por sua participação em um 

reality show de grande popularidade. 

 Val, ao ser indagada pela jornalista acerca de sua opinião sobre a 

vestimenta de Ludmilla respondeu com o seguinte comentário "A roupa está bonita, a 

maquiagem também. Mas esse cabelo está parecendo um bombril"7. Sua fala gerou 

certo constrangimento nos demais apresentadores que tentaram amenizar seus dizeres 

“vamos reforçar que esse não é o cabelo da Ludmilla, mas uma peruca”8. A fala de Val 

rapidamente repercutiu nas redes sociais e veículos de mídia, em sua maioria, com 

críticas a conotação racista de seu comentário.   

                                                 
7 Disponível no Youtube em: https://www.youtube.com/watch?v=ytJrB9gkOUc 
8 Disponível no Youtube em: https://www.youtube.com/watch?v=ytJrB9gkOUc 
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Ludmilla ao se pronunciar em suas redes sociais sobre o ocorrido 

manifestou sua indignação acerca da crítica, ressaltando o orgulho que sentia da própria 

raça e que o comentário preconceituoso não iria abatê-la. Após o ocorrido, decidiu 

processar a empresária por injúria racial. Depois da repercussão, Val publicou um pedido 

de desculpas, no qual se justificou: 

 " Falei de subcelebridade esquecida à estrela global veterana sem medo de 
ser feliz. Já sou assim no dia a dia, em um programa ao vivo, durante o 
carnaval, não ia ser diferente. Hello! Fazer a linha certinha, não vai ser 
comigo mesmo! Eles me contratam para analisar, para dar minha opinião, 
então porque eu ficaria quieta?(...)”9 
 
"(...) Claro que no ao vivo a gente pode acabar falando a mais ou acabar 
sendo mal interpretada. Foi o que aconteceu no caso da Ludmilla. Nem 
queria falar mais disso, porque os comentários que li, me deixaram muito 
chateada. Mas depois que vi a entrevista da mãe dela, vendo que poderia 
ter magoado a Ludmilla ou a família, achei melhor escrever. Hello! Vocês 
podem ter certeza que a última coisa que eu gostaria, era ter magoado 
alguém. Eu adoro a Ludmilla! (...)"10. 

 
A fala racista da apresentadora, travestida de opinião, ecoa estigmas e 

preconceitos a que foram submetidas os corpos das mulheres negras historicamente - em 

especial o cabelo - e demonstram que esses conceitos pejorativos, ainda são presentes na 

nossa sociedade. Corroborando com esta ideia, temos exemplos recentes de diversas 

figuras midiáticas que sofreram ataques racistas nas redes sociais, ambos no segundo 

semestre de 2015, entre elas a jornalista Maria Júlia Coutinho e as atrizes Taís Araújo, 

Cris Vianna e Sheron Menezes, o que reforça a necessidade do debate acerca da luta 

contra o preconceito no país. 

Dentro desta perspectiva, o exemplo de Ludmilla emerge questões raciais 

ainda bastante emblemáticas como o mito da democracia racial e a naturalização do 

preconceito, presentes na fala de Val e tratados como questão de gosto ou opinião, 

mesmo ao se justificar, como aponta Couceiro de Lima ao descrever o racismo à 

brasileira “Cordial porque raramente agride abertamente; porque permite brincadeiras e 

piadas de gosto, no mínimo, duvidoso; porque estabelece relações ambíguas que 

possibilitam que os atingidos fiquem na dúvida se realmente estão sendo vítimas de 

preconceito ou não” (COUCEIRO DE LIMA, 1997, p. 64). Nota-se que em nenhum 

                                                 
9 Declaração publicada em blog pessoal. Disponível em: http://valmarchiori.tv/hello-peco-desculpas-se-magoei-a-
ludmilla-ou-mais-alguem-com-meu-comentario-quis-falar-do-look-dela-para-aquela-noite-e-nunca-da-pessoa-ela-
merece-todo-sucesso-e-todo-meu-respeito/ 
10 Declaração publicada em blog pessoal. Disponível em: http://valmarchiori.tv/hello-peco-desculpas-se-magoei-a-
ludmilla-ou-mais-alguem-com-meu-comentario-quis-falar-do-look-dela-para-aquela-noite-e-nunca-da-pessoa-ela-
merece-todo-sucesso-e-todo-meu-respeito/ 
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momento sua fala reconhece o ato racista, ao contrário, argumenta com palavras como 

“fui contratada para dar minha opinião” ou tentando amenizar seus dizeres “a gente pode 

acabar falando a mais ou acabar sendo mal interpretada”. Os comentários da empresária 

reverberam padrões estéticos hegemônicos, que ainda permeiam o imaginário social. 

Nesse debate, a notoriedade de Ludmilla como figura midiática é simbólica, 

na medida que toma o papel de protagonista da luta pelo reconhecimento da diferença, 

ao ser o centro de uma discussão, a partir de uma experiência que é pessoal, mas 

também é coletiva - a experiência do racismo. Ao associarmos o papel de uma artista do 

cenário pop no embate de conflitos étnicos, vinculamos a política ao campo do 

entretenimento, como refletem os autores, ao comentar sobre os cenários pós-

periféricos: “em sociedades cujo regime dominante parece ser de um capitalismo 

subjetivista e discursivo, não surpreende o fato de a política, ela própria ter se tornado 

um caso de imagem” (ROCHA, R. M.; SILVA, J.C; PEREIRA, S. L, 2015, p. 102). 

De modo a acrescentar aos debates sobre as lutas por reconhecimento a 

partir de Ludmilla, ao tratar sobre as formações imaginárias, abordando os contextos de 

resistência das mulheres negras aos padrões elitistas e eurocêntricos, utiliza-se de mais 

um exemplo empírico para a discussão: o recente processo de transição capilar da 

cantora amplamente difundido na mídia, pois, como coloca Rocha, Silva e Pereira 

(2015), são a partir de expressões materializadas e disponíveis para a análise, que se é 

possível acessar aos aspectos simbólicos do imaginário. 

Em abril de 2017, a cantora Ludmilla em entrevista a revista Elle e por meio 

de um vídeo publicado no Youtube, assumiu estar transição capilar – processo que 

consiste em abandonar a utilização de químicas e deixar os fios crescerem naturais, 

cortando toda a parte alisada.  

A cantora relata ter decidido passar pela transição para redescobrir a sua 

beleza natural e não mais se utilizar de perucas, apliques e acessórios, que tem sido sua 

marca desde o início da carreira. Ela, contudo, admite as dificuldades por se tratar de 

uma transformação tão radical, que questiona e descontrói padrões, admitindo ser uma 

decisão difícil, que envolve muita paciência por ser um processo longo e que implicam  

conflitos: “Descobri que ele (cabelo) é diferente, e que eu não preciso seguir padrões 
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para ser quem eu sou. Respeitar as diferenças deveria ser um sentimento obrigatório na 

nossa sociedade. ”11 

A transição capilar envolve processos de ressignificação do corpo negro. Ao 

afirmar “poder ser diferente”, a fala de Ludmilla torna-se um símbolo de resistência, 

que envolve o reconhecimento do valor e da beleza da própria ancestralidade, marcada 

por processos de invisibilidades. Tal ideia vai de encontro ao defendido por Rocha e 

Gheirart ao associarem a cultura pop a processos políticos de resistência “a cultura pop 

funciona como modalizadora do cotidiano e, mais ainda, como seus elementos podem 

ser conscientemente mobilizados no trânsito por barreiras identitárias, econômicas, 

culturais e de classe” (ROCHA, R. M.; GHEIRART, O; 2016, p.166). 

Assim, usar o cabelo crespo não é uma questão de gosto ou uma opção 

individual, em uma sociedade fundamentada por construções sociais baseadas na 

hierarquização da estética racial, que compromete a auto-estima de mulheres negras, por 

desde cedo, aprenderem a negar o próprio cabelo, ao ponto de nem ao menos se 

lembrarem da textura natural do próprio fio, como é perceptívil nas palavras de 

Ludmilla: “desde criança eu não usava meu cabelo natural, nem sabia muito bem como 

ele era”12. Desta maneira, a cantora, ao escolher usar os fios naturais, escolhe também 

resistir a padrões, refletindo os argumentos de Rocha e Gheirart (2016) ao verem no 

cenário pop, ao citar Velasco, uma maneira de construir identidades sociais, que se 

opõem às identidades dadas pelas instituições tradicionais da sociedade, como a família, 

a escola, a Igreja, o trabalho e a própria mídia. 

Nesse universo, a mídia assume um caráter descontínuo e contraditório, pois  

ao mesmo tempo em que atua como mantenedor de padrões hegemônicos, cria também 

possibilidades de interação onde mulheres negras resistem a padrões estéticos 

fortalecendo o movimento pelo reconhecimento da diferença. Na contemporaneidade, a 

mídia atua como palco dessas lutas sociais simbólicas que envolvem processos de 

construção de sentido e embates pela significação e ressignificação dos corpos. 

 

Considerações finais. 

Por meio da análise dos episódios de racismo envolvendo a cantora do 

cenário pop brasileiro Ludmilla e de seu recente processo de transição capilar, pode se 

                                                 
11 Entrevista a Revista ELLE. Disponível em: http://elle.abril.com.br/beleza/ludmilla-inicia-transicao-capilar-e-hora-
de-ser-eu-mesma/ 
12 Entrevista concedida a revista ELLE. Disponível em: http://elle.abril.com.br/beleza/ludmilla-inicia-transicao-
capilar-e-hora-de-ser-eu-mesma/ 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

observar, a partir de uma reflexão sobre o contexto histórico brasileiro marcado pela 

hierarquização das raças e pela cultura do branqueamento, que os sentidos de 

significação dos corpos negros são construções sociais, e, portanto, influenciados por 

aspectos da cultura e pelos de processos de comunicação, tendo a mídia como palco 

para tais embates. 

Nesse cenário, os episódios envolvendo a cantora Ludmilla consistem em 

processos de resistência e posicionamento político. Seja na repercussão após a 

circunstância de racismo, do qual foi vítima ou ao assumir seu cabelo crespo, são 

episódios que deflagram processos de consciência que envolve ressignificações, 

evidenciando que o corpo está em constante movimento de construção de sentidos. E, 

ainda, evidenciando seu caráter político, ao enfrentar um sistema racista, que invisibiliza 

e atribui estigmas a uma cultura pelos traços corpóreos dos sujeitos pertencentes aquele 

grupo cultural.  

Desta maneira, as lutas por reconhecimento se colocam como formas de 

resistências e embates simbólicos pela significação dos corpos, tendo a mídia como 

espaço para esses conflitos, como se observa nos casos envolvendo a cantora Ludmilla.  

Com a expansão do conceito de mídia como aponta Baitello e o consequente aumento 

da complexidade das relações entre os sujeitos, que se tornam descontínuas e 

contraditórias como apresenta Rocha, Silva e Pereira (2015), uma reflexão sobre essas 

realidades que se constroem dentro de contextos de luta e resistência nítidas no cenário 

da cultura pop, nos permite compreender o papel da mídia enquanto espaço para se 

discutir questões acerca do racismo e das lutas por reconhecimento. 
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