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Resumo 
 

Este artigo busca discutir, ainda que de modo sintético, o conceito de beleza negra na 

contemporaneidade e de que forma tal conceito pode ser difundido em mulheres jovens 

negras e quilombolas, através da produção de sentido permitida pela midiatização e dos 

processos de mediação tecnológica de consumo, estabelecendo relações entre o 

conhecimento e informações mediados pela comunicação Trata-se de um estudo, 

inicialmente pautado em análise bibliográfica, que deverá propor derivações para a 

pesquisa empírica. Os referenciais, dentre outros, destacados para este estudo são Martín-

Barbero e as mediações sociais; Lipovetsky acerca da cultura do mundo e a 

transnacionalização dos costumes; Guy Debord sobre as imagens e relações sociais. Hall 

sobre identidade na contemporaneidade e diversos autores que discutem a negritude e 

beleza negra no Brasil  
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Introdução 

“Era uma vez uma menina, que se tornou uma grande mulher com 
apenas 17 anos. Herdeira do trono de Ptolomeu XII, tinha grande 
preocupação com luxo, vaidade, enfeitando-se com joias de ouro e 
muitas pedras preciosas. Seu grande poder de sedução, astúcia e 
coragem dividiu reinos, atraiu para seu país grande prosperidade e 
foi motivo de conflitos amorosos com poderosos generais do 
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exército romano. Deu fim à própria vida ao perceber que seus planos de 
amor e guerra haviam sido frustrados”.5  
 

A narração acima poderia ser classificada como uma lenda ou história mítica, no 

entanto, é verdadeira, faz parte da história oficial de um povo, que tem sido contada de 

diversas formas, assumido enredos cinematográficos e literários; onde a personagem 

principal é apresentada como uma das mulheres mais lindas da humanidade; 

protagonizada e imortalizada com o rosto pálido e grandes olhos azuis da atriz 

hollywoodiana Liz Taylor. Tudo estaria muito bem, fora um detalhe importantíssimo, que 

contradiz tal imagem difundida nos meios de comunicação: Cleópatra Tea Filopátor 

(Alexandria, 69 a.C. - 12 de agosto de 30 a.C.) era negra, nascida em Alexandria, no 

Egito, país africano. Sua etnia e fácil de perceber nos detalhes de seu rosto e a cor da sua 

pele pelos quadros, imagens e esfinges da época; o que até os dias de hoje é escamoteado. 

Fernandes (2007) pressupõe, que ser negro num mundo de brancos, ou pelo menos 

um mundo de crenças, valores e hegemonia branca, é ter sobre si o peso de ter nascido 

“errado”, apesar do engodo que se chama “Democracia Racial”: 

 

Ao mesmo tempo que convivemos, não com a realidade, mas 
com um ideal de democracia racial, um racismo brutal vigora 
entre nós. Assim, demonstrar as falácias do mito talvez seja tão 
importante quanto refletir sobre sua eficácia, enquanto 
representação e acerca da dificuldade que temos em lidar com o 
tema. (FERNANDES, 2007, p. 21). 
 
 

Compreendemos que, uma das características mais importantes do ser humano é 

a capacidade de visualizar-se a si mesmo e ao outro e designar-se a este outro como uma 

marca; isto não se dá só pelo nome, mas por uma série de trocas identitárias dos sujeitos. 

Não somente enquanto figura estética, biológica, mas especialmente enquanto sujeito 

capacitado, pensante, transformador em seu entorno. Paradoxalmente, este ser humano 

vai elegendo modelos e arquétipos que o representem e o categorizem a partir de critérios 

ditados e impostos por seus valores, modos de vida, sentido utilitário, determinado pelas 

culturas, estas, na contemporaneidade, cada vez mais flutuantes e híbridas. (BAUMAN, 

2005). Assim como, o lugar do corpo e seus atributos são, neste sentido, compostos por 

elementos físicos, mas também permeia o campo dos axiomas, do pensar este corpo 

enquanto elemento visual e utilitário nas culturas. (HALL, 2006).  

                                                 
5 http://www.sohistoria.com.br/biografias/cleopatra/ 
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Os estudos acerca da negritude e afirmação da identidade negra, associados à 

influência direta das mídias, ainda se encontram bastante acanhados, apesar do cenário 

cultural mostrar-se rico e profícuo, porque vai além do uso e divulgação da imagem, ou 

da oportunidade de visualização. A beleza negra é um problema para uma sociedade 

embranquecida que acredita estar nos traços europeus e na pele clara. (COSTA, s.d).  

Esta camada da população brasileira, invisibilizada durante mais de quatrocentos 

anos, começa a despertar interesse pelo mercado financeiro e literaturas, ganhando 

espaço; ainda que insólito; nas mídias contemporâneas, que vislumbram o lugar do sujeito 

nas culturas e nas sociedades. (SODRÉ, 1999; D´ADESKY, 2001). 

Sobre o objeto dessa discussão, voltamos para uma das figuras mais expressivas 

da mitologia grega que é a de Narciso, um jovem, cuja beleza desafiava os deuses e 

encantava as ninfas e donzelas. A centralidade de seus conflitos está em admirar-se 

excessivamente e tornar-se solitário, entretanto, sua força interior está justamente em 

reconhecer-se dotado de caracteres genéticos esteticamente belos. 

Diferentemente, com a população negra brasileira, Ferreira (2009) descreve seus 

processos de desenvolvimento identitário, inicialmente como “estágio de submissão e 

idealização do mundo branco como escudo”, partindo para “descoberta do grupo 

etnorracial de referência” para a partir de então, a “idealização e construção da estética 

negra como fortalecimento e alteridade”, contudo, para isto, longo tempo já se passou. 

No final do Século XX e entrada do XXI, novo cenário se descortina com os 

efeitos da globalização (HALL, 2006), onde novos padrões de beleza são incorporados, 

por força e pressão dos grupos de resistência, hibridização das culturas e modelos 

politicamente corretos impostos, inclusive pela expansão mercadológica, abrindo novos 

nichos de consumidores,  popularização das mídias, visualização de outras culturas e 

concepções dos movimentos antirraciais como o “black is beautiful” ou “Black Power” 

e outros atributos (TRAPP e SILVA, 2010, STROZENBERG, 2005; KELLNER, 2001; 

ORTIZ, 2001). 

O que não significa quebra dos preconceitos e discriminação sentida pelos sujeitos 

negros. De forma nenhuma se passou do intolerável e repugnante para o aceitável e bom, 

sem que por trás não haja interesses políticos e jogos de poder. (SANSONE, 2007, 

ARAÚJO, 2006). 

É objetivo deste artigo discutir, ainda que de modo sintético, o conceito de beleza 

negra na contemporaneidade e de que forma tal conceito pode ser difundido em mulheres 
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jovens negras e quilombolas, através da produção de sentido permitida pela midiatização 

e dos processos de mediação tecnológica de consumo, estabelecendo relações entre o 

conhecimento e informações mediados pela linguagem. 

 

1. A Beleza Negra  

 

A negritude tem sido discutida no Brasil de forma mais contundente a partir da 

década de 60, por teóricos como Florestan Fernandes (1972), de certa forma, já 

antecipadas pelos estudos de Gilberto Freyre (1933), Luís Viana Filho (1946), e outros, 

inicialmente na tentativa de desmistificar a imagem de um país despido de preconceitos 

e anos mais tarde, revendo as memórias e estudos sob a ótica dos negros e negras; 

propulsionada pelos movimentos de significação e afirmação identitária. (MOURA, 

1988). 

Profundamente influenciada pelos estudos em outros países e a exemplo das lutas 

pela alteridade e reconhecimento, quebra de conceitos e preconceitos arraigados advindos 

da cultura branca e europeia e dos conflitos já há muito tempo evidenciados, contudo sem 

o lugar devido na ciência e na academia. (MUNANGA, 1994, 2001, 2004, 2008).  

A cultura, valores e representações negras; num país cujo preconceito se esconde 

por trás de eufemismos e arranjos, são encobertos pela falácia e tentativas de impedir a 

formação da consciência de quem se é de fato, tendo as mídias como suporte, em especial 

de comunicação em massa6; onde o ocultamento e invisibilidade são traços de poder e 

força. (MARTINS, s.d; SILVA, 2000, GOMES, 2007). 

 Considerando que beleza é um conceito atrelado por duas concepções, uma do 

senso comum, que admite como adjetivo pessoal, atribuindo características físicas 

aceitáveis pelo grupo cultural, assim também tal conceito vem da filosofia, onde assume 

o padrão da estética. Neste sentido, Ribeiro (2011, p.1) admite: 

 

Com efeito, é possível afirmar, que a visão atual sobre o belo consagra o 
fator qualidade, dando a entender, que dependendo da sensibilidade de 
quem aprecia, é considerado belo aquilo que consegue realizar o seu 
destino, carregando um significado para a experiência estética. Dessa 
forma, pode-se afirmar que a questão do feio residirá no campo implícito 
das aferições sobre o que é belo. E, se arte e beleza se relacionam, aquilo 
considerado feio não pode ser arte, pelo menos na concepção assumida 

                                                 
6 Aqui consideramos comunicação de massa a que vai em larga escala e não sob o ponto de vista das 
mediações, alicerçadas em Martin-Barbero. 
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na Antiguidade Grega até à época medieval, passando por uma 
reabilitação no Século XIX. 

 
 Na contemporaneidade, os discursos acerca da beleza negra seguem caminhos 

ainda antagônicos, os dos que defendem a perpetuação dos valores brancos, com 

alisamentos de cabelos, roupas e maquiagens, que disfarçam as diferenças do corpo negro. 

E os que assumem a posição de que estética visual é posicionamento ideológico e 

identitário, por isto mesmo, os padrões do cabelo crespo, rebelde, dos traços como boca 

e nariz mais grossos devem ser respeitados e valorizados; assim como os trajes e 

vestimentas devem refletir a etnicidade e ancestralidade africana de que as usam. Pois, 

 

Uma das manifestações de identidade social é a identidade étnica, que 
permite apreender a própria etnicidade e constitui a principal 
característica do grupo étnico. (…) O principal significado emocional de 
pertinência a um grupo étnico é um princípio organizador e mobilizador 
de interesse de grupos específicos, com isto podendo possuir uma 
conotação positiva. Grupos étnicos são grupos cujos membros possuem 
uma identidade distinta e atribuída e, ao mesmo tempo, têm, basicamente 
cultura, origem e história comuns. (JOAQUIM, 2001, p. 52). 
 
 

Da mesma forma, crê-se que a identidade negra se reflete na linguagem, nos 

costumes, e mais do que isto: 

 

No contexto da mestiçagem, ser negro possui vários significados, que 
resulta da escolha da identidade racial que tem a ancestralidade africana 
como origem (afro-descendente). Ou seja, ser negro, é, essencialmente, 
um posicionamento político, onde se assume a identidade racial negra. 
(OLIVEIRA, 2011, p.1). 
 

Giddens, (1994) afirma que por vivermos num mundo que não se reduz ao aqui e 

agora, cujos espaços de convivência e integração, das instituições cada vez mais 

desencaixadas; é comum as pessoas organizarem suas trajetórias nos modelos que 

permeiam suas ações, pautadas na influência direta dos meios massivos de comunicação 

e valores disseminados pela globalização. 

 Martín-Barbero (1993), por sua vez, propõe que as mudanças estruturais ocorrem 

a partir da popularização das mídias de interação social, como internet, que por seu modi 

operandi, influenciam instituições e a sociedade como o todo. O que nós nos proporemos 

a discutir a seguir. 
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2. A Beleza Negra Quilombola na Comunicação, Cultura e Política 

A palavra quilombo é originária do quimbundo, que significa “sociedade formada 

por jovens guerreiros que pertenciam a grupos étnicos desenraizados de suas 

comunidades.”. (MOURA, 2006). 

Remanescentes dos antigos quilombos, hoje no Brasil, existem cerca de 2.600 mil 

comunidades quilombolas já certificadas pela Fundação Palmares, espalhadas pelo 

território e que possuem características comuns, como: são rurais ou de periferias urbanas, 

geralmente muito pobres ou em condições de miséria e pouco amparo social.  

Para ter o reconhecimento como quilombola: 

 

É preciso ter a presunção de ancestralidade negra relacionada com a 
resistência à opressão histórica sofrida, e sua caracterização deve ser dada 
segundo critérios de auto atribuição atestada pelas próprias comunidades, 
como também adotado pela Convenção da OIT sobre Povos Indígenas e 
Tribais”.7 
 

Em geral, essas comunidades sofrem privação dos elementos necessários para 

sobrevivência como moradia digna, água encanada e luz elétrica, principalmente se forem 

afastadas dos centros urbanos. Vivem da pequena agricultura. Sem escolas, postos de 

saúde e assistência sócio econômica. A população analfabeta sofre os descasos das 

políticas públicas frágeis ou inadequadas. 

Outras, no entanto, a partir das conquistas e resistências amparadas pela 

Constituição de 1988, já conseguem o reconhecimento de seus direitos, não somente 

enquanto comunidade quilombola, mas também os direitos sociais próprios da cidadania, 

inerente a qualquer brasileiro.  

O que se pode perceber, que mesmo as comunidades mais distantes elegem meios 

comunicacionais e avançam no sentido de modernizarem seus cotidianos. O rádio ainda 

é o meio de comunicação mais utilizado, por sua tecnologia simples e de longo alcance. 

As Tvs, a internet, os celulares invadem os ambientes sociais permitindo a ligação com o 

mundo e a globalização de valores. 

Para Santos (1998): 

O Tempo-Mundo é abstrato, exceto como relação. O espaço se 
globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como 
metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas não há espaço 
mundial e de maneira perversa, (...) no que tange aos processos 

                                                 
7 VELÁSQUES, C.. "Quilombolas". In: RICARDO, B. e CAMPANILI, M. (Ed.). Almanaque Brasil Socioambiental 
2008. Instituto Socioambiental. 2007. p. 234-235 
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comunicacionais e as relações sociais, nós estamos tão 
habituados a viver em um espaço público midiatizado que nem 
temos mais consciência das mutações comunicacionais que a 
existência deste espaço supõe. (SANTOS,1998, p. 31). 

 

Para Sung Mo, além dos processos midiatizados pela globalização, o capitalismo 

invade todos os espaços, permeando-os da cultura do consumo e dos modelos unificados 

de vida e cotidiano. 

 

O mundo global está unificado na cultura de consumo. O que dá 
unidade ou convergência cultural para esse mundo fragmentado 
é a cultura de consumo. [...] Uma das características 
fundamentais da atual cultura de consumo é que as práticas 
sociais e os valores culturais, ideias, aspirações e identidades 
básicos, são definidos e orientados em relação ao consumo 
(SUNG MO, 2006, p.28). 
 

Ou seja, “todos devem ser convertidos em e tratados como consumidores. O 

espetáculo unificou a terra como mercado mundial” (DEBORD, 1997, p.39). 

Com relação aos parâmetros de beleza, Umberto Eco (2007), busca discutir 

concepções de beleza e feiura fundamentando-os em “História da Beleza” e “História da 

Feiura”. Para ele, a beleza ou feiura não toma o mundo enquanto referência. Os padrões 

estabelecidos pelos homens são refletidos a partir de si mesmos, de como se situam num 

tempo histórico e do entendimento de si mesmo. 

No entanto, percebe-se que com a inserção de modelos negros na mídia, carregado 

do conceito articulado “Black is Beautiful” ou do Movimento “Black Power”, dentre 

outros, ou pelas vinculações relacionadas aos movimentos antirracistas e de resistência; 

novos padrões de beleza têm sido incorporados à sociedade tornando bastante comum 

encontrar mulheres negras ou com fenótipo negroide seguindo e assumindo seu lado 

étnico. (MARTINS, s.d; ALCÂNTARA, 2001, CASTELLS, 2000, HASENBALG, 1988, 

GOMES, 2007). 

 Assim, cada vez mais, os modelos e padrões de beleza vão dando espaço para o 

novo ou para o revisitado e as pessoas criando e recriando suas formas de vida e de 

expressão. 

 Sem dúvida, as mídias colaboram para o consumo e reafirmação identitária. Os 

estudos de Hepp e Couldry (2013) afirmam que as mídias são ferramentas sociais para 

produção de atenção, controle e representações ideológicas, influenciando todo o domínio 

social, mesmo que de alcance e força diferentes em grupos sociais distintos. 
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O que se percebe, enquanto fragilidade dos nossos tempos é que “a sociedade do 

presente substitui a ação coletiva pelas felicidades privadas, a tradição pelo movimento, 

a esperança do futuro pelo presente sempre novo. É uma cultura hedonista que incita à 

satisfação imediata das necessidades e dos prazeres. Consumir sem esperar. 

(LIPOVETSKY, 2004, p. 60). 

Como pensam as mulheres quilombolas acerca de si mesmas e das representações 

de beleza nos dias atuais? Seguem parâmetros midiatizados pela cultura do consumo? 

Adotam modelos étnicos ou buscam significação de seus corpos, aparência, cor, tipo de 

pele e cabelo na cultura eurocêntrica? São questões que merecem ser discutidas e 

aprofundadas. 

   

3. Beleza Negra Mediada e Midiatizada pelo Consumo 

Pensando o conceito de marca; Trindade e Perez (2004) traz elementos 

indispensáveis para o aprofundamento e compreensão do lugar do consumo, além de 

Bauman (2008) em “Vidas para o Consumo”, com as relações entre consumo idealizado 

de si para os outros, resultando em imagens de padrão de beleza difundidos na mídia ou 

revelando estatutos de negociação cultural (HALL, 2003), que remetem às marcas 

identitárias do sentido de beleza das mulheres. 

Como elemento significativo para o desdobramento desta pesquisa, que redundará 

na tese de doutorado pela Universidade de São Paulo (USP), cujo título A Beleza das 

Mulheres Negras Jovens Quilombolas pelas Lentes Fotográficas, esperamos que os 

resultados deverão trazer uma contribuição para a visualização dos modelos de beleza 

adotados por esta parcela destas comunidades, através das mediações tecnológicas e 

processos de midiatização. 

Para isto, elencamos algumas questões, a partir do Mapa Metodológico das 

Mediações, proposto por Martin-Barbero (2014), composto pelos elementos abaixo 

relacionados: 
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As perguntas geradoras, em entrevistas semiestruturadas, deverão dirigir-se a um 

público com as características pontuais de: 

 Ser mulher entre 17 e 25 anos; 

 Morar em comunidade quilombola; 

 Ser negra de cor. 

As respostas deverão ser livres, espontâneas, depois de assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); gravadas em smartphones e transcritas 

posteriormente. 

Tais questões acerca das mediações e midiatizações versarão sobre: 

Comunicação, Cultura e Política da Beleza Negra na Mídia:  

1. Qual mídia se sobrepõe ou é mais utilizada por você nesta comunidade? Você 

acredita que outras mulheres também utilizam esta mesma? 

2. Já ouviu falar sobre algum movimento de resistência como o “Black is 

Beautiful” ou Black Power? Em caso positivo, o que acha que eles 

propõem? Você concorda? 

3. Você acessa ou busca algum canal ou revista que seja específico para 

mulheres negras? Com qual frequência? 

4. Quando vai se vestir ou maquiar, procura alguma revista da moda, modelo 

de Televisão ou cinema ou faz o que acha que vai ficar legal em você? 

5. Costuma comprar produtos de beleza por algum catálogo, internet ou em 

lojas locais? Por quê?  

6. Quando vai adquirir algum produto se preocupa em saber se os produtos 

de beleza são próprios para seu tom de pele ou adequados para seus 

cabelos? Por quê?  
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7. Como você define sua cor? Sofre algum preconceito ou já se sentiu 

diferente por causa dela? 

8. Há alguma atriz ou modelo das mídias em que você se baseia para se 

arrumar ou gostaria de se parecer? Quem e por quê? 

9. O que é ser mulher negra e quilombola, para você? 

10. Gostaria de completar alguma informação ou dizer alguma coisa que 

complemente sua fala até aqui? 

 

No campo metodológico nos pautamos num estudo etnográfico, que segundo 

Rosini (2010): 

A etnografia crítica da recepção se caracteriza como: a) o 
conhecimento construído a partir da descrição do contexto 
espacial e temporal que determina a apropriação dos meios de 
comunicação, isto é, a apreensão do sentido possível que os 
atores sociais dão às práticas sociais e culturais produzidas na 
relação com os meios de comunicação tecnológicos; b) a 
etnografia é crítica porque visa revelar e compreender a 
reprodução social e não apenas a capacidade criativa das 
audiências em resistir à dominação. (ROSINI, 2010, p. 2). 

  
 E ainda devemos considerar que: 
 

Em um estudo teórico, a abordagem de um analista da cultura 
como Barbero é enfocar os processos produtivos da cultura e suas 
bases materiais, e, transversalmente, comentar as injunções deles 
com as relações sociais e culturais com base em exemplos 
empíricos que servem para comprovar aqueles. (ROSINI, 2010, 
p. 2) 
 

 Para isto, importa destacar: 
 

a primeira proposta das mediações, formulada em termos de 
cotidianidade familiar, temporalidade social e competência 
cultural, estão imbricadas e podem ser absorvidas nas noções de 
ritualidade e de socialidade. . (ROSINI, 2010, p. 4). 

 
Descortinando os elementos dispostos no Mapa Noturno das Mediações, vamos 

utilizar os parâmetros discursivos em Rosini (op. Cit, p.9): 

 
 A socialidade diz respeito às relações cotidianas nas quais se 

baseiam as diversas formas de interação dos sujeitos e a 
constituição de suas identidades.  Ou seja, a tradição cultural com 
a forma como os receptores se relacionam com a cultura massiva. 

 A ritualidade se refere aos diferentes usos sociais dos meios e 
aos diferentes trajetos de leitura.  
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 A institucionalidade está relacionada aos meios empregados 
para a produção de discursos públicos com a finalidade de 
atender às lógicas dos interesses privados.  

 Por fim, a tecnicidade nos remete à construção de novas práticas 
através das diferentes linguagens midiáticas.  

 
 

Para Maria Immacolata Lopes (2014, p. 71) com este mapa, “é possível 

operacionalizar a análise de qualquer fenômeno social que relaciona comunicação, 

cultura e política, como uma dimensão da articulação entre produtores, mídia, mensagens, 

receptores e cultura”. Uma vez que “a teoria da recepção de Martín-Barbero deve ser 

vista, antes de mais nada, como uma perspectiva de investigação e não uma área de 

pesquisa sobre mais um dos componentes do processo de comunicação, neste caso, a 

audiência. (LOPES, 2014, p. 68). 

Neste sentido, nos propomos a percorrer através da pesquisa empírica, acerca do 

conceito de beleza negra, em comunidades quilombolas, tencionando que o Mapa 

Noturno das Mediações traçado possa trazer as respostas que almejamos. 

 

Considerações Finais 

 

 Enquanto pesquisadora na área de Comunicação, Tecnologias, Identidade e 

Negritude; busco através desta proposta, identificar espaços ainda não vislumbrados, 

como as questões que envolvem a beleza, o sentido de pertencimento e construção 

identitária, em específico com mulheres negras, de comunidades quilombolas, por 

acreditar ser este espaço, um território bastante significativo, dentro do objeto em questão.  

A análise configurará o universo feminino; na faixa etária de 19 a 25 anos de 

idade, onde as projeções de beleza e estética estão mais acentuadas e outras sedimentadas 

por suas crenças e relações de autoestima. 

 Para este estudo em específico, aspiramos pesquisar de que forma a cultura negra 

tem se sedimentado ou não, influenciada pelas mídias contemporâneas pela visualização 

permitida, ainda que escassa, dos negros e negras; em especial nas redes televisivas e 

revistas de moda. 

Percebeu-se, neste artigo, que o final do Século XX e entrada do XXI, novo 

cenário se descortina com os efeitos da globalização com novos padrões de beleza 

incorporados, por força e pressão dos grupos de resistência, hibridização das culturas e 

modelos politicamente corretos impostos, inclusive pela expansão mercadológica, 
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abrindo novos nichos de consumidores,  popularização das mídias, visualização de outras 

culturas e concepções dos movimentos antirraciais como o “black is beautiful” ou “Black 

Power” e outros atributos, contudo não foi ainda determinante para a quebra dos 

preconceitos e estereótipos que colocam esta camada da população à margem da 

sociedade considerada elite, branca e homogênea. 

Salientamos a importância do caminho metodológico proposto por Martín- 

Barbero no Mapa Noturno das Mediações, definindo o campo de atuação, os elementos 

indispensáveis à pesquisa empírica, a qual nos proporemos ainda a desvelar. 
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