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“Finalmente descobri exatamente o que o 

cabelo queria: queria crescer, ser ele mesmo, atrair 

poeira, se esse era seu destino, mas queria ser 

deixado em paz por todos, incluindo eu mesma, os 

que não o amavam como ele era. O que acham que 

aconteceu? (...). O teto no alto do meu cérebro 

abriu-se; mais uma vez minha mente (e meu 

espírito) podia sair de dentro de mim. Eu não 

estaria mais presa à imobilidade inquieta, eu 

continuaria a crescer. A planta estava acima do 

solo.” 

 

(Alice Walker - Cabelo oprimido é um teto para o cérebro) 

 



 

 

 

RESUMO 

Este trabalho monográfico tem como objetivo abordar o conceito de cabelo como formador de 

uma identidade racial e relacioná-lo com o atual movimento de adesão à Transição Capilar e a 

volta aos cabelos em sua textura natural. Para tal fim, procurei analisar as mudanças que 

aconteceram dentro do mercado de produtos para cabelos cacheados e crespos, e como as 

consumidoras acompanharam e influenciaram essas mudanças. Explorei a forma como ocorreu 

a transição do cabelo como símbolo de opressão, durante a preferência por alisamentos e 

relaxamentos visando a assimilação social, para o cabelo como um forte símbolo de resistência, 

com a popularidade da decisão de voltar a textura natural e a aceitação, literalmente, de suas 

raízes. A fim de compreender tal transição, recorri à literatura especializada no assunto e analisei 

os depoimentos resultantes de um questionário divulgado em um grupo de Rede Social focado 

em Transição Capilar.  

 

Palavras-chave: Cabelo; Identidade racial; Mercado; Redes Sociais; Transição Capilar. 



 

 

 

ABSTRACT 

This monographic work aims to address the concept of hair as formative of racial identity and 

relate it to the current adhesion to the Natural Hair Movement and the return of hair in its natural 

texture. To this end, I sought to analyze the changes that took place within the curly and kinky 

hair products market, and how consumers followed and influenced these changes. I explored 

how the transition of hair as a symbol of oppression, while preferring straightening and relaxing 

for social assimilation, to hair as a strong symbol of resistance, with the popularity of the 

decision to return to natural texture and acceptance, literally from its roots, occurred. In order 

to understand this transition, I analyzed the statements resulting from a Form published in a 

Social Network group focused on Hair Transition. 

 

Keywords: Hair; Racial Identity. Market; Social Network, Natural Hair Movement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cabelo é tido como símbolo de status social, beleza, origem e pode até indicar pertenci-

mento religioso. São trançados, cobertos, alisados, penteados e manipulados de diversas for-

mas, afinal, são uma das características de nossa aparência mais fáceis de serem transformadas.  

O estudo do cabelo como formador de identidade é necessário, uma vez que a sua função trans-

cende a estética, sendo possível por meio de sua forma o reconhecimento pessoal como parte 

de uma cultura e uma história. 

No Brasil, o cabelo tem ainda mais uma função: de ser um dos fatores decisivos para a 

classificação racial. O preconceito brasileiro é o que Oracy Nogueira chama de “Preconceito de 

marca” (NOGUEIRA, 2006), expressão da qual se extrai que a identificação racial de uma pes-

soa se dá a partir de seu fenótipo, como por exemplo a cor da sua pele e a textura do seu cabelo. 

Com base nesse conceito, é possível afirmar que o Brasil é um laboratório rico para o estudo 

do fenômeno do colorismo1, uma vez que alguns negros de pele mais clara poderiam muito 

eventualmente se passar por brancos ou – o que é mais frequente - serem mais “tolerados” em 

uma sociedade em que há o preconceito de marca. Argumento, nesse ponto, que a discriminação 

vista nessas situações– dos negros não retintos - não se daria exclusivamente pelo fator cor da 

pele, mas por outro forte marcador de negritude no Brasil: o cabelo.  

Por essa razão, entendo que a importância do estudo do cabelo não está somente no seu 

entendimento como símbolo de status social, beleza, origem ou religião, como comentado an-

teriormente.  Defendo que a relevância do seu estudo está na possibilidade de observar como 

suas mudanças são um espelho das transformações culturais em nossa sociedade, e como essas 

transformações afetaram os penteados e as texturas que são aceitas e exaltadas. 

 Nesse estudo, foram utilizados conceitos mencionados nas pesquisas e análises daqueles 

que se debruçaram e refletiram sobre o tema e a importância do cabelo antes de mim, como 

Oracy Nogueira (2006), Ângela Figueiredo (2002), Nilma Lino Gomes (2008), entre outros, 

para melhor compreender como se deram essas mudanças, não só dentro da comunidade negra 

 
1  Segundo Rios (2018), o colorismo é o termo que explica a forma como negros de pele clara experimentam o 

racismo de uma forma distinta dos negros de pele escura. Uma vez que os primeiros estão mais próximos do 

ideal de beleza branca. Porém, não significa que os negros de pele clara são privilegiados, uma vez que o 

preconceito de marca brasileiro leva em consideração fatores e fenótipos que vão além da cor da pele, como 

por exemplo a classe social, a cultura, ou mesmo os cabelos, respectivamente. Portanto, as pessoas pardas não 

estão livres de sofrerem racismo.   
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(entendida aqui como o somatório dos pretos e pardos, categorias oficiais do IBGE), mas tam-

bém dentro do mercado de produtos para cuidados com cabelos. 

Explicito ainda que, neste trabalho, quando falo de mulheres de cabelos crespos e cachea-

dos, associo suas experiências com seus cabelos ao racismo, fenômeno que confina sistemati-

camente indivíduos a grupos raciais, e os hierarquiza a partir de seu pertencimento étnico e 

racial, informando, dentre outras coisas, o que é belo e o que é feio. Uma vez que o cabelo é 

um dos marcadores de identidade racial, o cabelo cacheado e crespo são um grande símbolo da 

identidade negra. Entendo que cabelos cacheados não são exclusivamente de pessoas negras, 

contudo, acredito que o preconceito associado à sua textura tem sua raiz no racismo. Quem 

critica a aparência dos cabelos cacheados, mesmo que em uma pessoa branca, critica-a pela 

proximidade com a estética negra que eles evocam, que, por si, é associada a conceitos de “fei-

ura” e desleixo. Comentários como “ela tem um pé na África”, direcionados a pessoas que têm 

cabelos cacheados ou crespos e possuem a pele clara, são um exemplo de como isso ocorre. 

Quando uma mulher branca decide assumir seus cabelos naturais, o espanto das pessoas ao seu 

redor vem da ideia de que essa mulher está se desassociando do padrão de beleza branco. 

A facilidade da manipulação dos cabelos leva muitas mulheres a optar pelos alisamentos e 

relaxamentos para “suavizarem” sua negritude e melhor se adaptarem à sociedade. Entre os 

motivos que as levam a sentir que sua beleza natural necessita de manipulações, está a falta de 

representatividade de mulheres que assumem e exaltam seus traços na mídia. Quando a mulher 

não se vê nas mídias que consome, seu referencial de beleza se encontra em padrões que para 

ela, ou são inalcançáveis, ou só poderão estar presentes na sua aparência através de manipula-

ções, como é o caso dos cabelos lisos. A possibilidade de ser aceita e vista como bela é tão 

tentadora, que o sucesso de produtos alisantes e relaxantes foi inevitável.  

A falta de representatividade também foi um problema encontrado dentro das marcas que 

têm como seu público-foco mulheres negras. Quando nas embalagens dos produtos que deve-

riam ser para pessoas com cabelos crespos e cacheados somente trazem mulheres com cabelos 

lisos, não parece haver outra escolha para cuidar dos cabelos além do alisamento. A falta de 

disponibilidade de produtos é uma questão que abordo nesse estudo, pois foi um ponto que 

sofreu uma transformação expressiva no Brasil. 

 A crítica sobre a falta de produtos destinados aos cuidados de cabelos naturais - e sobre a 

falta da presença de mulheres com cabelos crespos e cacheados nas embalagens - já não condiz 
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com a realidade, uma vez que a indústria de produtos para cabelos naturais cresce cada vez 

mais. 

Neste trabalho, analiso como aconteceram as mudanças na oferta de produtos e na publici-

dade de marcas como SalonLine, Embelleze, Niely e Instituto Beleza Natural, e relaciono essas 

transformações com as mudanças de comunicação provindas da popularização das Redes Soci-

ais e da popularidade dos Movimentos Negros. Identifico que essas mudanças não aconteceram 

linearmente, ou seja, estão interligadas e resultam no aumento da adesão de muitas mulheres ao 

processo da Transição Capilar para a volta dos cabelos na sua textura natural.  

Analiso, ao final deste trabalho, as respostas de um questionário elaborado por mim através 

da plataforma Google Forms, e divulgado em um grupo na rede social Facebook em um grupo 

destinado a Transição Capilar. Este questionário teve como intuito melhor entender as dificul-

dades e as experiências em torno desse processo. 
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2 CAPITULO I – CABELO E IDENTIDADE 
 

2.1  Quem fala e sobre o que falam dos cabelos 

 

Para compreender a relação entre cabelo e identidade racial utilizei autores chaves que 

acredito fornecerem conceitos importantes para o entendimento da importância do cabelo e da 

relação desse mercado de cosméticos com os consumidores negros. Um deles seria Oracy No-

gueira (2006) e seu conceito de “Preconceito de marca”, que me possibilitou compreender a 

relação que a cor de pele e a textura dos cabelos (fenótipo em geral) tem com a discriminação, 

e como esse fenômeno foi em parte responsável, a meu ver, pela escolha pela intervenção nos 

cabelos das mulheres negras que decidiram alisá-los. 

Durante minhas leituras percebi um objeto de estudo em comum entre muitos deles: o 

salão de beleza. A temática dos salões de beleza está presente nos trabalhos de Ângela Figuei-

redo (2002), Nilma Lino Gomes (2002) e Jocélio Telles (2000), em especial sua obra “O negro 

no espelho: imagens e discursos nos salões de beleza étnicos”, e aparecem como espaços não 

exclusivos para a manipulação dos cabelos, mas também como agentes de mudanças no âmbito 

da moda capilar e, consequentemente, responsáveis pela transformação desses cabelos em sím-

bolos de resistência e orgulho racial. Sobre a socialização que ocorre dentro desses salões Jo-

célio Telles diz: 

 

O salão de beleza, portanto, é como um espaço mediador na tomada de uma 

"consciência racial". Ele é simbolicamente um nicho irradiador da negritude 

fashion e tem o papel de contribuir para uma nova realidade social. Ir ao salão 

para fazer o cabelo significa ver aquele espaço como um espaço de socialidade 

e de marcação de status, e também através de uma função simbólica bastante 

determinada – "o fazer a cabeça". Desse modo, o salão é "construído" com 

sentidos aproximativos do universo propriamente político e pela estratégia do 

que deve ser legitimado. (TELLES, 2002, p.8) 

 

Podemos perceber que o assunto cabelo não é algo novo na área de pesquisa dentro das 

ciências sociais. Os autores citados contribuíram imensamente para a compreensão dos proces-

sos e transformações que converteram o cabelo em símbolo de opressão e também em um sím-

bolo de resistência. 

Porém, a relação das mulheres negras e seus cabelos têm uma história que vai além. O 

cabelo pode ser um símbolo de empoderamento e celebração racial, como pode ser também 
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símbolo de opressão. Isso não significa que mulheres que optam por alisarem seus cabelos se-

jam sempre oprimidas. Mas sim que esse movimento de retorno aos cabelos naturais seria um 

ato revolucionário, um ato de empoderamento e transformação do cabelo em um símbolo de 

identidade racial, mas isso não significa que não possuam suas ambiguidades e contradições 

uma vez que tais mudanças passam pela relação com o mercado. Para compreender esse movi-

mento contrário ao padrão estético de controle dos cabelos, precisamos primeiramente compre-

ender o que levou essas mulheres aos alisamentos e relaxamentos.  

2.2 Alisamentos e relaxamentos 

 

Uma vez que o cabelo é um dos marcadores mais fortes da negritude, além de serem os 

alvos de comentários discriminatórios, o uso de alisantes e relaxamentos se tornam ferramentas 

de assimilação social e, consequentemente, de uma expressão estética entendida como neces-

sária para a ascensão social. Quanto mais próximo do ideal de beleza branco-europeu, mais 

chances o indivíduo teria de ascender socialmente. Um bom exemplo a meu ver seria a preocu-

pação com o estado dos cabelos em entrevistas de trabalho.  

No ensaio “Alisando o nosso cabelo”, publicado pela teórica do feminismo hooks 

(2005), a autora comenta sobre uma situação onde, ao se preparar para uma entrevista de traba-

lho, foi aconselhada a alisar seus cabelos pois assim teria mais chances de ser contratada. Outro 

exemplo desse fenômeno é explicitado por Gleicy Mailly da Silva em “Corpo, política e emo-

ção: feminismos, estética e consumo entre mulheres negras” (2019), citando a obra literária de 

Chimamanda Adichie, “Americanah” (2014), onde a personagem Ifemelu, uma mulher nigeri-

ana que emigra para os Estados Unidos e ao se deparar com uma oportunidade de uma entrevista 

de emprego é aconselhada a livrar-se de suas tranças: 

 

Um exemplo contundente desses enfrentamentos ocorre quando, a certa altura, 

após já ter passado por algumas experiências de trabalho precarizado, ao re-

ceber um convite para fazer uma entrevista de emprego na área de relações 

públicas, ouve de uma amiga próxima: “Meu conselho? Tire essas tranças e 

alise o cabelo. Ninguém fala nessas coisas, mas elas importam. A gente quer 

que você consiga esse emprego” (Adichie, 2014, p.220 apud SILVA, 2019, 

p,187). 

 

Não é necessário ir muito longe para encontrar casos como de hooks e de Ifemelu, em 

que o uso do cabelo natural, de tranças ou de dreadlocks se tornam fonte de receio para as 
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pessoas que passam por processos seletivos, especialmente no mercado de trabalho. Como o 

cabelo crespo e cacheado são marcadores de negritude no preconceito de marca brasileiro, ao 

usar o seu cabelo natural, muitas meninas passam a se enxergar (e a serem enxergadas) como 

negras. O alisamento aqui seria uma forma de evitar essa identificação racial, ou ao menos de 

suavizá-la. Ângela Figueiredo, através de entrevistas em suas pesquisas, exemplifica esta ques-

tão na seguinte passagem: 

 

Quer seja porque incomoda aos brancos ou aos próprios sujeitos em questão, 

para as entrevistadas o cabelo é, dentre os fenótipos negros, aquele que elas 

mais gostariam que fosse modificado. Quando indagadas sobre o que gosta-

riam de mudar em seu corpo, as entrevistadas respondiam, invariavelmente, 

que queriam mudar o cabelo. (FIGUEIREDO, 2002, p.05). 

 

Esse descontentamento com seus cabelos é algo socialmente construído. Expressões 

como “cabelo ruim” e apelidos pejorativos por causa dos seus cabelos, segundo Nilma Lino 

Gomes (2002), levam crianças negras a criar um desafeto pelo que é criticado nelas, como sua 

cor de pele e seus cabelos. Uma vez que a cor de pele é algo que não está ao seu alcance mudar, 

o cabelo seria a forma mais fácil de se distanciar do que a diferencia do ideal de beleza europeu.  

2.3 Rituais de cuidados com o cabelo e a socialização envolvida nesses processos 

Nilma Lino Gomes (2002) identifica a influência da trajetória escolar na autoimagem e 

autoestima, em especial no que diz respeito ao cabelo. Lino comenta sobre como a socialização 

dos cuidados dos cabelos acontece/acontecia em um primeiro momento, antes de qualquer in-

tervenção química, quando a criança passa por processos de manipulações do cabelo, seja para 

desembaraçá-los ou para a produção de penteados. A autora reconhece esses processos como 

algo que possivelmente motivou muitas mulheres, na fase adulta, a optarem por alisamentos e 

relaxamentos, com a promessa de um alívio das dores provenientes do ato de pentear os cabelos 

e de uma maior praticidade e versatilidade. 

Já no trabalho de hooks (2005) esses momentos de contato e de socialização em torno 

do cabelo são recordados com carinho e afeto. 

 

Naqueles dias, esse processo de alisar o cabelo das mulheres negras com pente 

quente (inventado por Madame C. J. Walker) não estava associado na minha 

mente ao esforço de parecermos brancas, de colocar em prática os padrões de 

beleza estabelecidos pela supremacia branca. Estava associado somente ao 
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rito de iniciação de minha condição de mulher. Chegar a esse ponto de poder 

alisar o cabelo era deixar de ser percebida como menina (a qual o cabelo podia 

estar lindamente penteado e trançado) para ser quase uma mulher. Esse mo-

mento de transição era o que eu e minhas irmãs ansiávamos. (HOOKS, 2005) 

 

O momento descrito por hooks (2005), a primeira vez que pôde passar o pente quente e 

participar do ritual de sábado das mulheres de sua família, pode ser associado ao conceito de 

Rito de Passagem de Van Gennep (1909). O rito de passagem ocorre em três (3) estágios: rito 

de separação, rito de transição e o rito de agregação. O rito de separação se dá pela separação 

do indivíduo do seu estado anterior afim de evidenciar os valores do seu meio, ou seja, a reunião 

em si das mulheres mais velhas da família onde ela é liberada para participar, não mais como 

menina, mas agora como uma mulher que tem seus cabelos alisados com pente quente. O se-

gundo estágio, o Rito de transição, seria o evento em si, onde ocorre o aprendizado efetivo dos 

valores, e identifico aqui o ato do uso do pente quente pela primeira por hooks, que estaria 

aprendendo naquele momento a cuidar dos seus cabelos da mesma forma que as demais mu-

lheres da família (alisando-os). A última etapa seria o Rito de agregação, onde o indivíduo é 

finalmente reconhecido como parte do seu meio. Agora, com os cabelos alisados com pente 

quente, hooks é vista como uma mulher, e provavelmente participou diversas vezes desses ri-

tuais com sua família e foi integrada completamente a esse meio.  

Esse tipo de rito de passagem acontece na vida de muitas mulheres com cabelos crespos 

e cacheados, onde a manipulação dos seus cabelos é vista como necessária para a manutenção 

de sua beleza e a sua integração em seu meio social. Seja a primeira vez que trançam seus 

cabelos, que relaxam, que alisam ou que decidem deixá-los naturais. Os cabelos lisos e longos 

são vistos como um símbolo de feminilidade e também de aproximação do padrão de beleza 

branco, e a prática de mantê-los assim é algo que muitas vezes é passado pela família ou pela 

comunidade criada dentro de salões de beleza.  

 

Desde muito jovens as mulheres negras são socializadas para terem o cabelo 

alisado, muitas relataram experiências em que a família e, principalmente, a 

mãe, impunha que elas tivessem os cabelos alisados. Na fase adulta, algumas 

alisam o cabelo porque de fato acham que o cabelo alisado fica mais bonito, 

enquanto outras alegam questões relativas ao cotidiano do uso do cabelo 

crespo e, em parte, justificam a intervenção no cabelo como uma forma de 

torná-lo mais prático no cotidiano. (FIGUEIREDO, 2002, p.5) 
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 Em Negros de Almas Brancas? A Ideologia do Branqueamento no Interior da Comuni-

dade Negra em São Paulo, 1915-1930 (2002), Petrônio José Domingues discorre sobre o con-

ceito de Branqueamento estético que percebe ao analisar anúncios de 1929 do “cabelisador”, 

produto de alisamento inovador para a época. Esses anúncios traziam a promessa de alisar os 

cabelos mais crespos, e apontam a possibilidade de obter cabelos lisos como a realização de um 

sonho.  

Ainda sobre rituais de cuidados com o cabelo, temos o exemplo do ritual do grupo étnico 

Basara Arabs. A youtuber2 Miss Sahel, durante um vlog3 em Chade, país africano, mostra os 

cuidados dos Basara Arabs com seus cabelos. Durante o vídeo é explicado como são feitos os 

tratamentos capilares que permitem as mulheres terem cabelos longos, hidratados e saudáveis. 

Porém, o que mais me chamou a atenção é a forma que essas mulheres cuidam dos cabelos 

umas das outras. Naquele momento, conversam entre si e dividem suas experiências, de uma 

forma muito similar como hooks (2005) descreve a rotina de tranças e alisamentos em sua fa-

mília, e também remete ao contexto dos salões de beleza, conhecidos pelas frequentadoras tam-

bém como um momento “fofocas em dia”, uma vez que laços acabam sendo criados nessas 

situações.  

Os segredos dos cabelos longos e saudáveis dos Basara Arabs foram “revelados” pela 

youtuber Miss Sahel, que passou a disponibilizar os produtos utilizados nesses rituais de cuida-

dos capilares para o público. Em seu site, encontra-se a CHÉBÉ POWDER disponível para 

compra, juntamente com imagens das mulheres de cabelos longos que estamparam seu vídeo 

anteriormente mencionado. Este é dos exemplos da forma como o mercado se apropria de ritu-

ais e movimentos afim de obter lucro. Nos próximos capítulos pretendo discutir mais a fundo 

essa afirmação.  

Em trabalhos como o da pesquisadora Ângela Figueiredo, uma das teóricas pioneiras no 

estudo da relação dos cabelos e identidade racial, podemos perceber a atuação do mercado nas 

padronizações dos cabelos, em especial acontecendo dentro de salões de beleza. Em “Cabelo, 

cabeleira, cabeluda e descabelada: identidade, consumo e manipulação da aparência entre os 

negros brasileiros” (2002), a autora discorre sobre o papel dos salões de beleza na socialização 

das mulheres negras no que diz respeito ao alisamento e relaxamento dos cabelos. 

 
2 Pessoa que produz conteúdos e os compartilha no site de vídeos Youtube. 
3 Vlog (vídeo + blog) é a forma de criar conteúdo (como em um blog) porém em formato de vídeos. Esses vídeos, 

em sua maioria, são postados via Youtube (dite de compartilhamento de vídeos).  
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2.4 O papel do mercado na manipulação dos cabelos 

 

Em um primeiro momento, segundo Figueiredo (2002), o mercado percebeu o potencial 

de consumo de uma classe média negra. A partir daí, surgiram propagandas e produtos direcio-

nados para esta camada da população, porém, produtos seguindo o padrão de beleza europeu: 

alisantes e relaxamentos para “domar os cabelos”. Os cabelos crespos e cacheados ainda apa-

reciam nas propagandas como um problema a ser resolvido, onde os produtos divulgados ser-

viriam pra “lidar” com as características dos cabelos naturais como o volume e o frizz.  

Figura 1 Propaganda Seda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

Fonte: Blog da Biodiversidade4 

 

Essas propagandas utilizam-se de argumentos acerca da praticidade e da higiene para 

vender seus produtos, uma vez que há um imaginário em volta de cabelos cacheados, crespos, 

trançados e com dreadlocks de apresentarem um aspecto sujo ou desleixado, produto de uma 

socialização racista que associa ao fenótipo negro características negativas. Ou seja, o mercado 

percebeu o poder (e a vontade) de consumo de uma classe média negra e, em um primeiro 

momento, forneceu a ela o que acreditava ser sua demanda na época: cabelos lisos e domados. 

Essa demanda na realidade também é criada pelo próprio mercado, uma vez que propagandas 

 
4  . Disponível em: http://anodabiodiversidade.blogspot.com/2010/11/analise-de-propaganda.html. Acesso em: 

15/09/2019 

 

http://anodabiodiversidade.blogspot.com/2010/11/analise-de-propaganda.html
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e mídias em geral divulgam cabelos lisos como sinônimos de beleza, praticidade e boa higiene, 

diferentemente de cabelos crespos, o que leva essas pessoas a desejarem obter os produtos das 

propagandas e para ter cabelos como das modelos nelas divulgadas. 

 

2.5 Os movimentos negros e o incentivo à volta aos cabelos naturais 

 

Um movimento contrário passou a ocorrer a partir da influência dos movimentos negros. 

Segundo Cunha (1991 apud Figueiredo, 2002, p.07): 

 

Dada a importância do cabelo na definição do lugar a ser ocupado na escala 

classificatória da cor, o movimento negro brasileiro toma o cabelo natural 

como símbolo de afirmação da identidade. O discurso proferido pelo movi-

mento negro é o de estabelecer uma regra contrária à regra vigente, e se a regra 

é alisar o cabelo visando a dissimular a sua condição étnica racial, a contra-

regra e afirmar os fenótipos, não alisar o cabelo (Cunha, 1991 apud Figuei-

redo, 2002, p.07).  

 

Movimentos negros - como o norte-americano “Black is beautiful” - têm como objetivo 

desassociar a estética negra do conceito de feiura e desleixo. Uma de suas formas de afirmação 

é o estilo dos cabelos naturais. Os cabelos afro ou étnicos como é referido o cabelo natural, 

sendo ele cacheado, crespo ou manipulado como dreadlocks e tranças, são exaltados como mo-

delo de estética negra e símbolo de sua identidade. Figuras como o grupo musical Jackson Five, 

nos Estados Unidos, e Tim Maia, no Brasil, são exemplos da popularidade do cabelo Black 

Power nas décadas de 70 e 80. 

Figura 2 Jackson Five e Tim Maia 
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Fonte: NBC Bay Area e Rolling Stone. 5 

 

A resistência à estética branca-europeia imposta como ideal sempre existiu, principal-

mente dentro dos movimentos negros. No entanto, não existia interesse da parte do mercado 

em investir em produtos voltados para o cuidado dos cabelos crespos e cacheados. Por muito 

tempo os produtos autointitulados “afro” ou “étnicos” eram escassos e, em sua maioria, produ-

tos alisantes ou produtos de cuidados “pós-química”. 

 

2.6 Como ocorreu a mudança do mercado? 

 

Nos movimentos negros a questão da volta aos cabelos naturais é uma pauta importante 

a ser discutida, uma vez que o cabelo é um símbolo de resistência aos ideais de beleza impostos 

e de libertação ao imaginário racista relacionado à estética negra, que associa o fenótipo negro 

à feiura ou desleixo. Ao conservar seus cabelos cacheados, crespos e trançados, mulheres res-

significam seus cabelos, que finalmente tornam-se motivo de orgulho e símbolo de resistência. 

A dimensão política do cabelo refere-se exatamente a essa quebra e enfrentamento do padrão 

de beleza imposto socialmente através da aceitação de seus traços naturais. 

Esse movimento de retorno ao cabelo natural tem o nome de Transição Capilar e, apesar 

de ter seu início dentro dos movimentos negros, passou a ter ainda mais popularidade através 

das redes sociais. Blogueiras e youtubers produzem conteúdos relativos aos cuidados necessá-

rios durante a Transição Capilar, além de motivações e relatos de antes e depois (muitos com 

fotos) para incentivar outras meninas a iniciarem o processo de Transição também.  

Como ocorre com outros movimentos sociais, o mercado, ao perceber o potencial de 

consumo das pessoas neles inseridas, aposta em produtos e principalmente em propagandas, 

que agradem a seu público-alvo e que atenda a suas necessidades. Com o crescimento da popu-

laridade dessas influencers6, marcas que antes focavam seus produtos para tratamento de cabe-

los lisos e de alisamentos passaram a oferecer e a divulgar produtos para cabelos cacheados e 

crespos, e até criaram linhas com foco nas pessoas que estão passando pela transição capilar. 

  

 
5 Disponível em: https://www.nbcbayarea.com/entertainment/celebrity/Hundreds-of-Unreleased-Jackson-Five-

Tracks-Found-96890504.html e https://rollingstone.uol.com.br/noticia/quinze-anos-sem-tim-maia/ Acesso em: 

25/11/2019  
6 Influencers é o nome dado a pessoas que produzem conteúdo em redes sociais, como no Youtube e Instagram, 

e são conhecidos pela sua influência que têm em seus seguidores, o que é aproveitado por marcas que os utilizam 

para a divulgação de seus produtos. 

https://www.nbcbayarea.com/entertainment/celebrity/Hundreds-of-Unreleased-Jackson-Five-Tracks-Found-96890504.html
https://www.nbcbayarea.com/entertainment/celebrity/Hundreds-of-Unreleased-Jackson-Five-Tracks-Found-96890504.html
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/quinze-anos-sem-tim-maia/
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Figura 3 Produtos da marca SalonLine 

 

 
. 

Fonte: Site drogarias Venâncio e Carrefour7  
 

Uma mesma marca que já foi conhecida por seus produtos alisantes, hoje aposta em 

campanhas focadas em cabelos naturais. Conta com diversas linhas como essa de transição 

capilar, de cuidados específicos para cada tipo de cabelo, do 1A ao 4C8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7  Disponível em: <https://www.drogariavenancio.com.br/creme-relaxante-salon-line-guanidina-tradicional-regu-

lar/p> e https://www.carrefour.com.br/Mascara-Salon-Line-SOS-Cachos-Maionese-Capilar-500g/p/MP11714323 

Acesso em: 25/11/2019 
8 As curvaturas dos cabelos são divididas em 1ABC, 2ABC, 3ABC e 4ABC, sendo os de curvatura 1 considerados 

lisos, de curvatura 2 são os cabelos ondulados, a curvatura 3 são de cabelos cacheados e a 4 para cabelos crespos. 

Fonte: Fique Diva com Niely. Disponível em: < https://www.fiquediva.com.br/noticia/tabela-de-curvatura-do-ca-

belo-identifique-o-seu-tipo-de-cacho-tratamentos-certos-para-os-fios_a17639/1> Acesso em: 24/11/2019 

https://www.drogariavenancio.com.br/creme-relaxante-salon-line-guanidina-tradicional-regular/p
https://www.drogariavenancio.com.br/creme-relaxante-salon-line-guanidina-tradicional-regular/p
https://www.carrefour.com.br/Mascara-Salon-Line-SOS-Cachos-Maionese-Capilar-500g/p/MP11714323
https://www.fiquediva.com.br/noticia/tabela-de-curvatura-do-cabelo-identifique-o-seu-tipo-de-cacho-tratamentos-certos-para-os-fios_a17639/1
https://www.fiquediva.com.br/noticia/tabela-de-curvatura-do-cabelo-identifique-o-seu-tipo-de-cacho-tratamentos-certos-para-os-fios_a17639/1
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Figura 4 Tabela de Curvaturas 

 

Fonte: Fique Diva com Niely 9 

 

Essa mudança ocorreu em várias marcas que antes tinham como seu público alvo pes-

soas com cabelos lisos. Hoje vemos marcas como Seda, Salon Line, L’oreal e TRESemmé com 

propagandas com modelos negras de cabelos crespos e cacheados, e divulgando produtos para 

cuidados de cabelos naturais. 

Acredito que essa mudança tenha sido impulsionada pelo sucesso da comunidade de 

meninas cacheadas dentro de redes sociais, que por sua vez tiveram sua origem dentro dos 

movimentos negros. É necessário compreender que essas mudanças não surgiram como um 

processo linear, tendo início no movimento negro, passando para as influencers e redes sociais 

até chegar à mudança do mercado. Sua relação aconteceu de forma interconectada, onde não é 

possível identificar seu início ou fim: as pessoas começaram a consumir produtos para cabelos 

cacheados ao serem incentivadas por influencers e grupos em redes sociais; os movimentos 

negros impulsionaram o aumento da disponibilidade de produtos para cabelos cacheados;  o 

aumento da disponibilidade de produtos para cabelos naturais incentivou pessoas a iniciar o 

processo de Transição Capilar, uma vez que agora teriam produtos específicos para seus cabe-

los. Os processos estão entrelaçados entre si, e a origem do aumento de pessoas voltando aos 

 
9 Disponível em: https://www.fiquediva.com.br/noticia/tabela-de-curvatura-do-cabelo-identifique-o-seu-tipo-
de-cacho-tratamentos-certos-para-os-fios_a17639/1  Acesso em: 25/11/2019 

https://www.fiquediva.com.br/noticia/tabela-de-curvatura-do-cabelo-identifique-o-seu-tipo-de-cacho-tratamentos-certos-para-os-fios_a17639/1
https://www.fiquediva.com.br/noticia/tabela-de-curvatura-do-cabelo-identifique-o-seu-tipo-de-cacho-tratamentos-certos-para-os-fios_a17639/1
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seus cabelos naturais se confunde com diversos processos de mudança de mercado e da cultura 

brasileira. 
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3 CAPITULO II – MUDANÇAS NO CONSUMO E NO 

MERCADO DE COSMÉTICOS PARA CABELOS NATURAIS 
 

3.1 As fases do mercado e das técnicas de manipulação de cabelos crespos e cacheados 

 

   Analisando a moda e os cabelos de cada época, de celebridades e pessoas comuns, bra-

sileiros ou estrangeiros, podemos identificar algumas fases do mercado para cabelos cacheados 

e crespos10. Identifico-as como: alisamentos, relaxamentos/permanentes, e produtos para a ma-

nutenção da textura do cabelo natural. 11 Essas técnicas de manipulação dos cabelos não foram 

as únicas praticadas pelas mulheres de cabelos cacheados e crespos, há também o uso de tranças 

e de cabelos raspados e curtos por exemplo, que foram e são muito utilizados. Contudo, acredito 

que os produtos e técnicas mencionados anteriormente são os de maior participação e presença 

no mercado para o uso doméstico.12  

   Antes de se estabelecer o uso de produtos químicos para o alisamento dos cabelos, téc-

nicas como cabelizador13, pente quente e touca alisavam os fios das mulheres brasileiras de 

cabelos cacheados ou crespos. Esse desejo por cabelos lisos não é exclusivo da população negra, 

porém, são seu maior público. A visão do cabelo crespo e com frizz como o “cabelo ruim” 

impulsionou e manteve a produção de diversos produtos que prometiam o fim dos cabelos “re-

beldes”, uma solução para domá-los, como os relaxantes e permanentes. Um exemplo de per-

manente é o “Jheri Curl” 14, popularizado nos Estados Unidos por artistas como Michael Jack-

son e Lionel Richie, trazia o efeito “cachos molhados”, que também se popularizou no Brasil, 

especialmente na década de 90 e no início dos anos 2000.  

 

 

 
10 Fonte: Santos, P. (2015). A história do alisamento através das décadas - Cabelos&cia. [online] Cabelos&cia. 

Disponível em: https://revistacabelos.uol.com.br/a-historia-do-alisamento-atraves-das-decadas/ Acesso em: 

24/11/2019. 

11 Utilizo aqui o termo “natural” para especificar os cabelos não manipulados quimicamente para a alteração da 

sua textura, não de sua cor. 
12 Não abordarei neste momento os produtos utilizados nos salões de beleza, como escovas definitivas e progres-

sivas, contudo, aponto aqui que os produtos utilizados por profissionais muitas vezes também são utilizados do-

mesticamente, e vice-versa. 

13 Instrumento semelhante ao pente quente, utilizado para alisar os cabelos e aquecido no fogão ou na brasa. Fonte: 

https://revistacabelos.uol.com.br/a-historia-do-alisamento-atraves-das-decadas/ 

14 Fonte: http://fashionbombdaily.com/black-history-beauty-trend-the-jheri-curl/ Acesso em: 25/11/2019 

http://fashionbombdaily.com/black-history-beauty-trend-the-jheri-curl/
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Figura 5 Jheri Curl de Michael Jackson e Lionel Richie 

 

Fonte: Boston Globe Media e The Huffington Post 15 

 

 Os relaxamentos significaram uma opção para quem não desejava ter os cabelos com-

pletamente lisos, mas que gostaria de ter cachos definidos, “soltos” e com pouco volume. Re-

laxamentos e permanentes são anunciados como uma solução para domar “cabelos rebeldes”, 

como ocorre com produtos que tenham pessoas com cabelos crespos e cacheados como seu 

público alvo, mas com a promessa de manter um visual “natural”. Essa promessa de um visual 

“natural” é encontrada em diversas publicidades de produtos para intervenções capilares, con-

tudo, o intuito do uso desses produtos é a transformação e manipulação dos fios naturais. Sobre 

o desejo da aparência “natural” nos cabelos, Ângela Figueiredo (2002) diz: 

 

Uma questão importante no discurso sobre o cabelo diz respeito à naturalidade. 

Remeter ao discurso da naturalidade não significa abandonar, na prática, o uso 

de produtos e técnicas que os modifique, mas, antes, a naturalidade está associ-

ada à aparência. Assim, o cabelo tido como natural é aquele que parece não 

manipulado. Além da aparência, a fronteira entre a naturalidade e a não-natura-

lidade do cabelo é dada pelo uso de produtos químicos. (FIGUEIREDO, 2002, 

p.3) 

  

 
15 Disponível em: <https://www.boston.com/culture/celebs/2014/10/11/the-8-most-important-jheri-curls-ever-

from-pedro-martinez-to-michael-jackson> e <https://www.huffpostbrasil.com/2013/06/20/lionel-richie-jheri-

curl-photos_n_3466167.html> Acesso em: 25/11/2019 

https://www.boston.com/culture/celebs/2014/10/11/the-8-most-important-jheri-curls-ever-from-pedro-martinez-to-michael-jackson
https://www.boston.com/culture/celebs/2014/10/11/the-8-most-important-jheri-curls-ever-from-pedro-martinez-to-michael-jackson
https://www.huffpostbrasil.com/2013/06/20/lionel-richie-jheri-curl-photos_n_3466167.html
https://www.huffpostbrasil.com/2013/06/20/lionel-richie-jheri-curl-photos_n_3466167.html
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Figura 6 Creme Relaxante SalonLine 

 

Fonte: Loja Online SalonLine16 

 

 Os relaxamentos e permanentes fizeram parte da rotina de cuidados com os cabelos de 

muitas mulheres negras, e se tornaram populares no Brasil como uma alternativa ao trabalhoso 

uso dos pentes quentes e técnicas para o alisamento não-definitivo. Apesar de apresentarem 

riscos aos usuários, danificando seus fios e o couro cabeludo, causando queimaduras e que-

bra/queda do cabelo, além de terem ativos que são comprovadamente maléficos à saúde17, esses 

produtos ainda estão disponíveis.  

  Marcas como SalonLine, Embelleze e Niely possuem alguns dos produtos mais famosos 

destinados ao alisamento, relaxamento e permanente afro. Entre eles estão a linha Guanidina 

da SalonLine, que tem a promessa de alisar e relaxar os cabelos, a linha de alisantes e relaxantes 

Hair Life da Embelleze e o Kit Relaxamento e Permanente Afro da Niely. Esses produtos se 

encontram nas sessões de “transformação” dos sites dessas marcas, que tinham como seus pro-

dutos mais populares esses alisamentos e permanentes afro até recentemente.  

 
16 Disponível em: https://www.lojadasalonline.com.br/creme-relaxante-oleo-de-avela-e-coco-200gr-loja-da-sa-

lon-line-34451-p989311 Acesso em: 24/11/2019 
17 Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL14235-5598,00-OS+PERIGOS+DO+ALISA-

MENTO+DE+CABELO.html Acesso em: 24/11/2019 

https://www.lojadasalonline.com.br/creme-relaxante-oleo-de-avela-e-coco-200gr-loja-da-salon-line-34451-p989311
https://www.lojadasalonline.com.br/creme-relaxante-oleo-de-avela-e-coco-200gr-loja-da-salon-line-34451-p989311
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL14235-5598,00-OS+PERIGOS+DO+ALISAMENTO+DE+CABELO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL14235-5598,00-OS+PERIGOS+DO+ALISAMENTO+DE+CABELO.html
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Figura 7 Área Transformação dos sites 

 

Fonte: SalonLine, Embelleze e Niely18 

 

  Contudo, como foi comentado anteriormente, as mudanças na tendência do uso de ca-

belos naturais impulsionaram essas mesmas marcas a mudarem o foco dos seus produtos para 

acompanhar a tendência do uso do cabelo crespo e cacheado em sua textura natural. As suas 

campanhas agora são voltadas para os produtos de tratamento e de cuidados, e não mais para 

os seus produtos de transformação. A SalonLine agora conta com duas linhas de produtos es-

pecialmente para cabelos cacheados, crespos e em transição capilar, são elas a S.O.S Cachos e 

a #todecacho. Porém, suas linhas S.O.S Bomba de Vitaminas, Multy, Hidra e Tô Podendo tam-

bém são voltadas para cuidados com cabelos cacheados e crespos, além de cabelos lisos19.  

A Embelleze tem como seu “carro chefe” suas tinturas de cabelo, sendo em sua maioria 

linhas com mulheres brancas e de cabelos lisos nas embalagens dos produtos. Porém, há uma 

nova linha chamada “Tinta de Cabelo Maxton Free Cacheadas Poderosas” que é especializada 

em cabelos cacheados e crespos, e traz modelos cacheadas e crespas na embalagem do produto. 

 
18 Disponível em: https://www.fiquediva.com.br/; https://salonline.com.br/; https://salonline.com.br/ Acesso em: 

19/11/2019 
19 Fonte: Site SalonLine. Disponível em:  https://salonline.com.br/  Acesso em: 19/11/2019 

https://www.fiquediva.com.br/
https://salonline.com.br/
https://salonline.com.br/
https://salonline.com.br/
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20 A Niely também foi uma marca que acompanhou as mudanças na demanda de produtos para 

cabelos em sua textura natural. Agora a marca conta com duas linhas, Diva de Crespo e Diva 

de Cachos, em contraste com os produtos de alisamentos, permanentes e cuidados pós-química. 

21 

 É importante mencionar que, mesmo com as mudanças nas propostas dos produtos des-

sas marcas, os produtos para alisamentos e permanentes ainda estão disponíveis para a compra, 

em farmácias, mercados e lojas de cosméticos.22 

Figura 8 Comparativo de produtos das marcas 

 

Fontes: Embelleze, SalonLine e Niely 

 

 
20 Fonte: https://www.embelleze.com/tinta-de-cabelo Acesso em 25/11/2019 
21 Fonte: https://www.fiquediva.com.br/produtos/1 Acesso em 25/11/2019 
22  Creme Relaxante Salon Line, disponível em: https://www.americanas.com.br/produto/54203316?pfm_ca-

rac=salon%20line%20creme%20relaxante&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=se-

arch_page Acesso em 25/11/2019 

Hair Life. Disponível em: https://www.drogariaminasbrasil.com.br/alisante-hairlife-cacho> Acesso em 

25/11/2019 

Permanente Afro . Disponível em: < https://www.lojadasalonline.com.br/creme-relaxamento-e-encacheamento-

permanente-afro-loja-salon-line-95003-p989310>  Acesso em 25/11/2019 

https://www.embelleze.com/tinta-de-cabelo
https://www.fiquediva.com.br/produtos/1
https://www.americanas.com.br/produto/54203316?pfm_carac=salon%20line%20creme%20relaxante&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page
https://www.americanas.com.br/produto/54203316?pfm_carac=salon%20line%20creme%20relaxante&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page
https://www.americanas.com.br/produto/54203316?pfm_carac=salon%20line%20creme%20relaxante&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page
https://www.drogariaminasbrasil.com.br/alisante-hairlife-cacho
https://www.lojadasalonline.com.br/creme-relaxamento-e-encacheamento-permanente-afro-loja-salon-line-95003-p989310
https://www.lojadasalonline.com.br/creme-relaxamento-e-encacheamento-permanente-afro-loja-salon-line-95003-p989310
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3.2 Beleza Natural 

 

Outro exemplo de uma marca que acompanhou a mudança do mercado é o Instituto 

Beleza Natural. O Instituto foi fundado em 1993 no Rio de Janeiro, e é um grande exemplo de 

afro-empreendedorismo23, uma vez que têm duas mulheres negras à frente da empresa, Zica 

Assis e Leila Velez. O Beleza Natural conta com 37 filiais e quiosques no Brasil, desde 2004 

conta com a sua própria fábrica, a Cor Brasil Cosmético e, em 2017, inaugurou sua primeira 

filial internacional, em Nova Iorque, Estados Unidos. A fundadora do instituto e criadora da 

fórmula utilizada nos salões, Zica Assis, conta como se sentiu obrigada a alisar seus cabelos 

para conseguir um emprego e, através de estudos e pesquisas, desenvolveu uma fórmula que a 

permitiria usar seus cachos e manter a sua originalidade24. A proposta do Instituto desde o início 

foi de realçar sua “beleza natural”, ou seja, seus cachos. Porém, sua fórmula inovadora ainda 

se trata de um relaxamento químico que manipula e transforma a estrutura dos fios. Os cuidados 

pós-relaxamento incluem o uso de cremes de tratamento, shampoos e condicionadores e, prin-

cipalmente, cremes de pentear que deveriam ser utilizados em grande quantidade e davam o 

efeito molhado nos cabelos (característico de relaxamentos). Em seu trabalho “Os Cabelos Má-

gicos: Identidade e Consumo de Mulheres Afrodescendentes no Instituto Beleza Natural”, Cin-

tia Tâmara Pinto da Cruz (2013) identifica a origem do sucesso do salão: 

 

O sucesso do salão se deu, em parte, pela esperança de mulheres que não se 

sentiam bonitas com seus cabelos de poder usá-los em sua forma “natural”, 

com cachos. Mesmo se tratando de químicas que modificam a estrutura dos 

fios, não a fazem de forma que os alise completamente. O Beleza Natural sig-

nificou, para muitas mulheres, um aumento em sua autoestima25 . (CRUZ, 

2013, p.110) 

 

  Segundo Cruz (2013), é possível identificar um padrão de beleza dos cachos que eram 

produzidos dentro do salão: os cabelos almejados era os soltos e com balanço, e os cabelos das 

funcionárias do Instituto serviam como uma espécie de vitrine ambulante do que os cabelos 

relaxados e “cuidados” poderiam ser. E era exatamente esse cabelo que as clientes do Beleza 

 
23 Afro-empreendedorismo é o termo utilizado para definir os empreendedores, ou seja, pessoas no ramo dos ne-

gócios, que se declarem como pretas ou pardas.  Fonte: http://gshow.globo.com/TV-Gazeta-ES/Em-Movi-

mento/noticia/2016/10/voce-sabe-o-que-e-afroempreendedorismo.html Acesso em: 25/11/2019 
24 Dados e comentário retirados da página oficial do Instituto Beleza Natural, na área “quem somos”. Fonte: 

https://belezanatural.com.br/quem-somos/ 
25 O Instituto Beleza Natural se utiliza dos slogans “Bonito é Ser Você” e “Uma Fábrica de Autoestima”. Fonte: 

https://belezanatural.com.br/quem-somos/ 

http://gshow.globo.com/TV-Gazeta-ES/Em-Movimento/noticia/2016/10/voce-sabe-o-que-e-afroempreendedorismo.html
http://gshow.globo.com/TV-Gazeta-ES/Em-Movimento/noticia/2016/10/voce-sabe-o-que-e-afroempreendedorismo.html
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Natural desejavam, indiferentemente da sua textura de cabelo: Cabelos “baixos” (sem muito 

volume), definidos e com balanço que emulava o balanço dos cabelos lisos.  

Figura 9 Propaganda Beleza Natural de 2014  

 

Fonte: Página do Facebook do Instituto Beleza Natural26 

 

 Porém, com o passar dos anos o Instituto acompanhou as mudanças no padrão de beleza 

das mulheres com cabelos cacheados e crespos, e sua proposta expandiu para além do padrão 

“efeito relaxado” e molhado, característico da Zica e de suas funcionárias e clientes. Cabelos 

volumosos começam a aparecer em suas publicidades e em seu site, nas sessões de serviço, 

transformações e em seu blog, onde são compartilhadas dicas de manutenção dos cabelos e 

histórias em volta de transições capilares e até autoestima através do cabelo. 27 

 
26 26 Disponível em:< https://www.facebook.com/InstitutoBelezaNatural/photos/você-só-precisa-comprar-o-kit-

de-manutençãocliente-de-primeira-vez-acesse-httpag/676427835761273/> Acesso em: 24/11/2019 
27 Fonte: https://belezanatural.com.br/blog/ 

https://www.facebook.com/InstitutoBelezaNatural/photos/você-só-precisa-comprar-o-kit-de-manutençãocliente-de-primeira-vez-acesse-httpag/676427835761273/
https://www.facebook.com/InstitutoBelezaNatural/photos/você-só-precisa-comprar-o-kit-de-manutençãocliente-de-primeira-vez-acesse-httpag/676427835761273/
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwiz15emlanlAhWVHbkGHdp8AV8QjRx6BAgBEAQ&url=https://pt-br.facebook.com/InstitutoBelezaNatural/photos/voc%C3%AA-s%C3%B3-precisa-comprar-o-kit-de-manuten%C3%A7%C3%A3ocliente-de-primeira-vez-acesse-httpag/676427835761273/&psig=AOvVaw0K4v0ZNpTBg5avaBJSCkmZ&ust=1571603467358354
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Figura 10 Serviços de transformação BN em 2019  

 

Fonte: Site Instituto Beleza Natural28 

 

3.3 Mudança no perfil do consumidor 

 

   O aumento da oferta de produtos especializados em beleza negra e o seu sucesso de 

vendas também está relacionado com a mudança no perfil do consumidor e do aumento do 

poder aquisitivo da população negra. No Brasil, de acordo com uma pesquisa realizada pelo 

Instituto Locomotiva, a população negra foi responsável pela movimentação de 1.6 trilhões de 

reais no ano de 2017.29 O mercado vem percebendo o poder aquisitivo crescente dessa camada 

da população, e junto com ele a sua demanda de produtos específicos e a sua representação na 

publicidade das marcas que consomem. 

 Por isso, percebemos marcas, principalmente na área de cosméticos, investindo em pro-

dutos que contemplem essa parte da população. Como acontece com diversos movimentos so-

ciais, representações do movimento negro são também capturadas pelo mercado, que começa a 

produzir de acordo com sua demanda, não por uma questão de evolução social ou preocupação 

com a integração de toda a população, mas como uma forma de lucrar com consumidores em 

potencial. O mesmo ocorre com movimentos LGBT+ e o “Pink Money30”. onde o mercado 

 
28 Fonte: Site do Instituto Beleza Natural. Disponível em: <https://belezanatural.com.br/servicos/transformacao/> 

Acesso em: 24/11/2019 
29 Fonte: http://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/populacao-negra-movimenta-r-17-trilhao-no-brasil-re-

vela-pesquisa-do-instituto-locomotiva/ Acesso em: 25 Nov. 2019 
30 Tradução “dinheiro rosa”, é o termo utilizado para ilustrar o poder de consumo da comunidade LGBT+. Fonte: 

https://medium.com/@pinkads/entenda-pink-money-e-o-poder-do-consumo-rosa-b6569e2a7d3a 

https://belezanatural.com.br/servicos/transformacao/
http://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/populacao-negra-movimenta-r-17-trilhao-no-brasil-revela-pesquisa-do-instituto-locomotiva/
http://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/populacao-negra-movimenta-r-17-trilhao-no-brasil-revela-pesquisa-do-instituto-locomotiva/
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enxerga uma potencialidade de aumento de lucro com consumo focalizado nos estilos de vida 

e no gosto desse segmento populacional. 

  Em seu trabalho, Ângela Figueiredo (2002) identifica no lançamento da revista Raça e 

seu sucesso de vendas uma das origens da identificação do potencial de consumo da população 

brasileira negra. Uma vez que o mercado percebe na população negra um público alvo que 

geraria lucro, produtos específicos para esta camada da população começam a surgir.  

 Também entendo que um dos motivos da maior taxa de consumo de produtos de beleza 

por mulheres negras31 seja a sensação da necessidade de intervenção de cosméticos e técnicas 

para se adequar, uma vez que sua beleza natural e sem retoques é vista como desleixo e falta de 

investimento pessoal. Comentários como “se quer ter cabelo crespo tem que cuidar”, “seu ca-

belo precisa de hidratação” ou “tem que pentear o cabelo”32, revelam uma visão racista de que 

o cabelo, quando natural e sem químicas, necessita de alguma manipulação maior para parecer 

bem cuidado, apresentável e saudável. Essa sensação de necessidade de consumo de produtos 

de beleza não é exclusiva da população negra. No entanto, a autoestima é o alvo principal de 

publicidades, e a população que sofre com o racismo seria a mais propícia a consumir certos 

produtos que prometem adequá-la socialmente. 

3.4 Mudança na publicidade e na mídia   

Acompanhando as mudanças no perfil do consumidor, as marcas cada vez mais utilizam 

modelos com cabelos crespos e cacheados em suas propagandas, além de disponibilizar produ-

tos específicos para esses consumidores. Assim, seus produtos de alisamentos e relaxamentos 

ganham menos destaque em suas campanhas publicitárias, porém, continuam disponíveis no 

mercado, como é o caso das marcas citadas anteriormente – SalonLine, Embelleze, Niely e até 

o Instituto Beleza Natural – que são exemplos de como o mercado para cabelos cacheados e 

crespos mudou seu foco mas que ainda assim disponibiliza relaxamentos e alisantes para venda.  

  A demanda por produtos específicos cresce juntamente com a demanda por representa-

tividade nas publicidades das marcas. Havia no imaginário do mercado a ideia de que a imagem 

do negro não vende, pois não é associada a conceitos de beleza, e por isso essa representativi-

dade de mulheres negras não era presente nas publicidades da maioria dos produtos de beleza, 

nem mesmo nos produtos destinados à estética negra. Os produtos da linha permanente afro, 

 
31 Fonte: https://www.marketingweek.com/beauty-industry-failing-women-colour/ Acesso em: 25 Nov. 2019 
32 Os comentários citados são exemplos vindos de conhecidos, que informalmente dividiram essas experiências 

comigo, ou foram experimentados por mim. 

https://www.marketingweek.com/beauty-industry-failing-women-colour/
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como aponta Cruz (2013) são um exemplo disso, onde a escolha das modelos para estamparem 

as embalagens dos produtos eram em sua maioria mulheres de pele clara e cabelos lisos.  

 

O “embranquecimento” das modelos nas embalagens da linha Permanente 

Afro denota uma clara elaboração de operações mentais através de símbolos 

e imagens.  As consumidoras de tal linha – mulheres pretas, mulatas, cafuzas, 

pardas etc. – desejam um produto voltado para o seu tipo de cabelo, ansiando, 

no entanto, desassociar seu consumo de uma imagem que remeta não somente 

a um posicionamento racial como também à negatividade muitas vezes im-

posta à etnia negra.  (CRUZ, 2013, p.119) 

 

Contudo, um movimento contrário é percebido por parte de diversas marcas. Isso se deu 

em parte pela demanda dos usuários que não se sentiam contemplados pelas marcas que con-

somem. Um exemplo de como isso ocorreu foi através da campanha #SeNãoMeVejoNãoCom-

pro, onde pessoas negras se utilizam da hashtag 33 para denunciar campanhas e marcas que não 

as representam, além de reivindicar a presença de pessoas negras em suas campanhas34. Ou seja, 

podemos identificar a Internet e as redes sociais como fonte de grande parte dessas mudanças, 

uma vez que tornaram disponíveis à uma maior parcela a possibilidade de ser ouvido e também 

de ouvir.  

  Na mídia e publicidade, um exemplo de mudança são as capas de revista. Contudo, ainda 

há, em comparação com a presença de mulheres brancas, uma participação reduzida de mulhe-

res negras nesses meios de comunicação. Apesar da ausência de representatividade, a atriz Tais 

Araújo, como uma das poucas negras com visibilidade, estampou diversas capas de revistas 

desde 1992, data da primeira capa de revista que participou35, até atualmente. É interessante 

acompanhar como a mudança na sua imagem ocorre juntamente com as mudanças na moda, o 

que é especialmente perceptível nos penteados em seu cabelo. A atriz é um bom caso para com-

preender esse processo de transformação da beleza negra e cacheada nas últimas décadas por-

que ela passou por diversas fases com seus cabelos: por alisamentos, apliques, permanentes, 

tranças e até pela transição capilar. Acompanhar suas capas de revistas nos possibilita perceber 

 
33 “(Hashtags são) termos associados a assuntos ou discussões que se deseja indexar em redes sociais como Insta-

gram, Facebook e o já mencionado Twitter. Quando a combinação é publicada, transforma-se em um hiperlink que 

leva para uma página com outras publicações relacionadas ao mesmo tema.” Fonte: https://resultadosdigi-

tais.com.br/blog/o-que-e-hashtag/ Acesso em: 17 Nov. 2019  
34 Fonte: https://www.cartacapital.com.br/diversidade/senaomevejonaocompro-e-o-poder-do-consumo-negro/ 

Acesso em: 25 Nov. 2019 
35 Fonte: Revista Claudia. Disponível em: https://claudia.abril.com.br/famosos/tais-araujo-relembra-a-1a-vez-

que-saiu-na-capa-de-uma-revista/ Acesso em: 24 Nov 2019 

https://resultadosdigitais.com.br/blog/o-que-e-hashtag/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/o-que-e-hashtag/
https://www.cartacapital.com.br/diversidade/senaomevejonaocompro-e-o-poder-do-consumo-negro/
https://claudia.abril.com.br/famosos/tais-araujo-relembra-a-1a-vez-que-saiu-na-capa-de-uma-revista/
https://claudia.abril.com.br/famosos/tais-araujo-relembra-a-1a-vez-que-saiu-na-capa-de-uma-revista/
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as diferenças entre o modo que o uso dos cabelos cacheados e crespos foi sendo transformado 

no Brasil nos últimos 20 anos.  

  Reuni 6 (seis) imagens de revistas brasileiras, onde a capa trazia a atriz para ilustrar 

essas mudanças. São elas, em ordem: Revista L'Officiel Brasil - edição de agosto de 2009, 

Revista Raça - ANO 7, N° 67, Revista NOVA - edição de setembro de 2014, Revista Claudia - 

edição de abril de 2018, Revista Boa Forma - edição de fevereiro de 2016 e Revista Boa Forma 

- edição de maio de 2018. 

  Nas revistas selecionadas que são mais antigas, os cabelos da atriz estão com pouco 

volume, alisados ou com apliques. Já nas revistas mais atuais, percebemos os cabelos mais 

volumosos e até o uso de tranças, acompanhando as tendências e mudanças no uso dos cabelos 

como foi comentado anteriormente. 
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Figura 11 Capas de revista da atriz Taís Araújo 

 

Fontes: Blog Garotas Modernas, Ego Globo, Facebook, blog Colunaclah, Blog Flavio Campos. 36 

 

3.5 Movimentos sociais: Facebook e Influencers 

 

  Por fim, nesta seção quero destacar algumas mudanças recentes, que vieram com a re-

volução tecnológica e comunicacional. Com a popularização da internet e o uso massivo de 

celulares por integrantes das diversas camadas sociais, as redes sociais, como comunidades de 

 
36 Revista L'Officiel Brasil, edição de agosto de 2009: http://wp.clicrbs.com.br/garotasmodernas/2009/08/20/lof-

ficiel-tais-araujo-arrasa-na-capa/?topo=52,1,1,,224,77&status=encerrado Acesso em: 25/11/2019 

Revista Raça, ANO 7, N° 67: http://livros01.livrosgratis.com.br/cp067677.pdf Acesso em: 25/11/2019 

Revista NOVA, edição de setembro de 2014: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2014/09/tais-araujo-aparece-

de-maio-em-capa-de-revista.html Acesso em: 25/11/2019 

Revista Claudia, edição de abril de 2018: https://www.facebook.com/taisdeverdade/pho-

tos/a.467026363422100/953435428114522/?type=1&theater Acesso em: 25/11/2019 

Revista Boa Forma, edição de fevereiro de 2016: http://colunablah.blogspot.com/2016/02/revista-boa-forma-tais-

araujo-e-capa-da.html Acesso em: 25/11/2019 

Revista Boa Forma, edição de maio de 2018: http://blogdoflaviocampos.blogspot.com/2018/05/tais-e-capa-re-

vista-boa-forma.html Acesso em: 25/11/2019 

 

 

http://wp.clicrbs.com.br/garotasmodernas/2009/08/20/lofficiel-tais-araujo-arrasa-na-capa/?topo=52,1,1,,224,77&status=encerrado
http://wp.clicrbs.com.br/garotasmodernas/2009/08/20/lofficiel-tais-araujo-arrasa-na-capa/?topo=52,1,1,,224,77&status=encerrado
http://livros01.livrosgratis.com.br/cp067677.pdf
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2014/09/tais-araujo-aparece-de-maio-em-capa-de-revista.html
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2014/09/tais-araujo-aparece-de-maio-em-capa-de-revista.html
https://www.facebook.com/taisdeverdade/photos/a.467026363422100/953435428114522/?type=1&theater
https://www.facebook.com/taisdeverdade/photos/a.467026363422100/953435428114522/?type=1&theater
http://colunablah.blogspot.com/2016/02/revista-boa-forma-tais-araujo-e-capa-da.html
http://colunablah.blogspot.com/2016/02/revista-boa-forma-tais-araujo-e-capa-da.html
http://blogdoflaviocampos.blogspot.com/2018/05/tais-e-capa-revista-boa-forma.html
http://blogdoflaviocampos.blogspot.com/2018/05/tais-e-capa-revista-boa-forma.html
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conversação, trocas e encontros, se tornaram espaços para dar visibilidade de diferentes públi-

cos. Em particular, as plataformas geram produtos em audiovisual de forma gratuita permitiram 

a muitas mulheres o acesso a um grande público que em outras épocas jamais conseguiriam tal 

feito. A possibilidade de reunir pessoas, divulgar pensamentos e compartilhar vivências são 

algumas das características que tornam a internet e as redes sociais um espaço responsável pelo 

aumento do número de mulheres que optam por deixar químicas de lado e usar seus cabelos em 

sua textura natural. Grupos no Facebook direcionados à transição capilar crescem cada vez 

mais, e são fonte de inspiração e de informação para mulheres, negras e não-negras, que deci-

dem valorizar seus cabelos cacheados e crespos. 

  As influenciadoras digitais substituíram as atrizes e cantoras no quesito inspiração para 

diversas mulheres brasileiras, e isso não passou despercebido pelo mercado. O fato dessas mu-

lheres influencers serem mulheres “comuns”, ou seja, não serem necessariamente atrizes ou 

celebridades de TV, torna a identificação do seu público ainda maior. Há um imaginário em 

torno delas de ter uma beleza alcançável, que é ensinada aos seus seguidores através de tutorias 

de beleza, por exemplo.  

  No YouTube, mulheres compartilham suas rotinas de beleza e suas dicas para alcançar 

a “imagem perfeita”. Ali, existem diversas comunidades e uma delas é a das meninas de cabelos 

cacheados e crespos, e em transição. Elas compartilham suas histórias e suas experiências com 

o processo de Transição Capilar e encorajam suas seguidoras a fazerem o mesmo.  

  Essas comunidades criadas virtualmente, seja dentro dos grupos do Facebook ou em 

canais do YouTube, são responsáveis pelo aumento do número de mulheres que decidem iniciar 

a Transição Capilar e, consequentemente, pelo aumento do uso de produtos específicos para 

seus cabelos e o processo que estão passando. Uma vez que existe uma confiança da parte dos 

seguidores, essas influencers são procuradas por marcas que dialogam com seu conteúdo e que 

passam a patrociná-las em troca de publicidade.  

As influencers são, antes de tudo, criadoras de conteúdo para a Internet, que divulgam 

esses conteúdos em plataformas de compartilhamento de fotos e vídeo, como YouTube e Insta-

gram, ou redes sociais como Twitter e Facebook. A partir da divulgação de seus conteúdos, as 

influencers (mulheres, em sua maioria) que acumulam um número significativo de seguidores, 

são convidadas por marcas para parcerias, que acontecem através de um processo de permuta 

(oferta de produtos da marca em troca de publicidade) ou pelo patrocínio do conteúdo onde a 

publicidade acontece (através de vídeos ou de posts).   
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  O sucesso dessas influencers cacheadas e crespas e dos grupos de Facebook direciona-

dos à Transição capilar foram responsáveis pela criação e divulgação de diversos produtos es-

pecíficos para cabelos em sua textura natural e também pelo aumento da representatividade 

desse segmento social na indústria dos cosméticos, como explicarei no seguinte capítulo. 
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4 CAPITULO III – A TRANSIÇÃO CAPILAR 
 

4.1 Metodologia, Análise e Resultados da Pesquisa 

 

Neste terceiro capitulo analiso o questionário que formulei através da plataforma Google 

Forms, que tinha como intuito ouvir as meninas que estão passando (ou que já passaram) pela 

Transição Capilar, e entender suas dificuldades e seus pensamentos durante e pós-Transição. 

Além do questionário, analisarei, na sequência, postagens nas páginas do Facebook, rede social 

muito relevante para o compartilhamento de discursos, experiências das jovens negras que pas-

sam pelo processo de Transição Capilar, tema desse estudo. 

O questionário foi divulgado através do grupo privado do Facebook, Transição Capilar 

Voltando ao Natural, que conta com 216.552 membros (acesso em 10/11/19), onde foram obti-

das 53 respostas durante o período de 1 (um) mês em que esteve disponível. Por se tratar de um 

grupo privado, suas postagens não são abertas ao público, porém, é possível encontrá-lo através 

da ferramenta de busca do Facebook.  

 O questionário foi dividido em duas partes: a primeira para a delimitação do perfil a 

partir de questões objetivas, e uma segunda parte com perguntas discursivas sobre a experiência 

dos questionados com a Transição Capilar e com seu próprio cabelo. 

 A primeira parte foi composta das seguintes perguntas: Você passou pelo processo de 

transição capilar? (Processo que compreende a decisão de parar de utilizar produtos químicos 

para alisar os cabelos até o "big chop", o corte da parte lisa do cabelo); com qual cor/raça você 

se identifica? Com qual gênero você se identifica? Quantos anos você tem? Qual seu grau de 

escolaridade?  
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Gráfico 1 Você passou pelo processo da Transição Capilar? 

 

 Referente à primeira pergunta, “Você passou pelo processo de transição capilar? 

(Processo que compreende a decisão de parar de utilizar produtos químicos para alisar os 

cabelos até o "big chop", o corte da parte lisa do cabelo)”, uma vez que o questionário foi 

divulgado em um grupo com o foco em transição capilar, era esperado que as respostas viessem 

de pessoas que estão passando ou passaram pela transição. Porém, das 53 respostas, 25 (47,2%) 

foram de pessoas que já passaram pela transição, 24 (45,3%) estão passando por esse processo, 

2 (3,8%) ainda não passaram, mas estão considerando a transição e 2 (3,8%) não passaram nem 

estão considerando passar no momento. Isto é, nem todas as pessoas que estão no grupo 

Transição Capilar Voltando ao Natural estão, necessariamente, passando por esse processo. 

Gráfico 2 Com qual cor/raça você se identifica? 

 

  

Para a identificação da cor/raça, foram utilizados os critérios de auto identificação do 

IBGE: Preto (a), Branco(a), Pardo(a), Indígena, Amarelo(a). A maioria dos participantes, 18 
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(34%) foram de pessoas que se identificaram como Preta, 17 (32,1%) se identificaram como 

Branca, 17 (32,1%) como Parda e 1 (1,9 %) como amarela. Uma vez que a transição capilar 

significa deixar de usar químicas e manipular os cabelos para alisá-los ou modificar sua estru-

tura para usá-los em sua textura natural, era esperado que a maior parte das respostas viessem 

de pessoas pretas ou pardas, mas mesmo assim é significativo o número de pessoas brancas que 

se dispôs a falar do assunto. 

O descontentamento com os cabelos não é algo exclusivo de mulheres negras, porém, 

seus cabelos são um dos maiores alvos do preconceito e a primeira coisa a ser criticada e ma-

nipulada em seus corpos. Em razão dessa característica racista, se o cabelo de uma mulher, 

socialmente lida como branca, se assemelha de alguma forma aos cabelos das mulheres negras 

(cabelos crespos, com cachos ou com frizz), é esperado dessa mulher a manipulação dos cabelos 

para torná-los lisos e aceitáveis, talvez isso explique o fato desse grupo do Facebook ter a pre-

sença de mulheres brancas e não ser exclusivamente formado por negros. 

A questão da miscigenação brasileira também é um ponto a se destacar para compreen-

der a quantidade de mulheres autodeclaras como brancas, com a pele clara, que possuem cabe-

los com uma textura cacheada ou até mesmo crespa. Portanto, mulheres brancas também sentem 

a necessidade de passar pelo processo da Transição Capilar quando decidem assumir seus ca-

belos naturais, e também fazem uso de redes de apoio como os grupos do Facebook e buscam 

informações e inspirações no conteúdo das influenciadoras digitais. 

Gráfico 3 Com qual gênero você se identifica? 
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 Outra questão trazida pelas respostas, digna a ser analisada, é a falta de presença de 

homens respondendo o questionário. Todas as 53 respostas vieram de pessoas que se identifi-

cam com o gênero Feminino. O que não significa que homens não passem pelo processo da 

Transição, ou que não participam do grupo onde foi divulgado o questionário. A presença de 

homens no grupo existe, porém, não são maioria e nem têm o engajamento tão grande como o 

das mulheres. Participo do grupo há cerca de 3 anos e foram poucas as vezes que vi comentários 

e postagens de homens.  

Acredito que, para melhor entender o processo da Transição Capilar masculina, é neces-

sária uma forma de pesquisa diferente da utilizada para o estudo do processo que as mulheres 

passam, dado que os cuidados com o cabelo e a forma como ocorre esses processos são distintos. 

Há um certo tabu em relação aos cuidados estéticos dos homens na questão do uso de produtos 

químicos nos cabelos. É esperado de homens com os cabelos crespos ou cacheados o corte 

extremamente curto, para uma “manutenção de higiene”, já que existe o imaginário envolta do 

cabelo crespo como sujo, que é produto de uma sociedade racista, ou a manipulação com quí-

micas é feita a partir de relaxantes, como o Jheri Curl que teve fama entre os homens durante 

os anos 80. 

 A questão é que os homens, mesmo não sendo algo abertamente discutido e divulgado, 

também fazem uso de químicas e, por isso, também podem passar pela Transição Capilar, como 

explicita a seguinte postagem retirada do grupo do Facebook Transição Capilar Voltando ao 

Natural.  
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Figura 12 Postagem masculina no Grupo Transição Capilar 

 

Fonte: Print do grupo do Facebook: Transição Capilar Voltando ao Natural37 

 

 Sobre a faixa etária das mulheres que responderam o questionário: 37 (69,8%) das ques-

tionadas têm entre 19-29 anos, 9 (17%) têm entre 30-39 anos, 5 (9,4%) têm até 18 anos e 2 

(3,8%) têm entre 40-49 anos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contí-

nua (Pnad C) de 2016, que foi divulgada através do pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)38, a faixa etária com maior presença na Internet está entre 18 e 24 anos, o 

que condiz com os resultados obtidos através do questionário. São mulheres jovens que têm 

acesso à internet e que consomem e produzem conteúdos nas redes sociais.  

 

 

 

 
37 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/750511291726964/?ref=bookmarks Acesso em: 
25/11/2019 
38 Fonte: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-

internet-diz-ibge.ghtml  Acesso em: 17/11/2019. 

https://www.facebook.com/groups/750511291726964/?ref=bookmarks
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml
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Gráfico 4 Quantos anos você tem? 

 

  

Grande parte das mulheres que responderam o questionário possuem algum contato com 

o Ensino Superior. Dentre elas, 19 (35,8%) possuem o Ensino Superior incompleto, 9 (17%) 

possuem o Ensino Superior completo, 4 (7,5%) possuem Pós-graduação incompleta e apenas 1 

(1,9%) possui Pós-graduação completa. Das restantes, 13 (24,5%) possuem o Ensino Médio 

completo, enquanto 3 (5,7%) possuem Ensino Médio incompleto, 2 (3,8%) possuem Ensino 

Fundamental incompleto e 2 (3,8%) possuem Ensino Fundamental completo. Ou seja, a maioria 

que respondeu a questionário é formada por mulheres que chegaram ao ensino superior, 33 no 

total, seguidas de 16 jovens que acessaram o ensino médio, contra apenas 4 que chegaram ao 

ensino fundamental. 
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Gráfico 5 Qual seu grau de escolaridade? 

 

 

 A segunda parte do questionário é composta por perguntas discursivas acerca da expe-

riência da Transição Capilar. Questionadas sobre o tipo de química que usavam ou que conti-

nuam usando nos cabelos, as respostas variaram entre progressivas, relaxamentos, Guanidina, 

Henê, Tioglicolato e outras escovas alisantes como London, gradativa, plástica nos fios, Reali-

nhamento, Botox, Selagem e Escova Inteligente.  

Gráfico 6 Você já fez uso de algum procedimento químico para alisar os cabelos? 

 

 

Como se tratava de uma pergunta aberta para uma resposta discursiva, a análise das 

respostas a partir do gráfico automaticamente gerado pela plataforma Google Forms necessita 

ser interpretada e organizada para melhor compreender seus resultados. Uma vez organizadas 

as respostas por tipo de química, pude perceber que as químicas mais mencionadas foram os 
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relaxamentos e as escovas progressivas. Algumas mulheres fizeram comentários como “Todas 

possíveis”, ou apontavam ter utilizado mais de um tipo de química como “Sim! Progressiva 

com formol e ácido, alistamento com guanidina e com tioglicolato”, e “Progressiva, botox, se-

lagem, definitiva, relaxante, alisante”. Esses resultados condizem com a popularidade dessas 

químicas mencionadas nos capítulos anteriores.  

 O tema “Cabelo”, principalmente para mulheres com cabelos crespos e cacheados, pode 

ser extremamente emotivo e pessoal. Tratei anteriormente da importância dos cabelos para as 

mulheres, em especial para mulheres negras, e como o cabelo é um grande símbolo de opressão, 

e também de resistência. A partir das próximas respostas é possível perceber exatamente esse 

protagonismo do cabelo para a subjetividade e socialização das mulheres. Selecionei algumas 

respostas para melhor ilustrar minha afirmação. 

 O questionário em questão se deu de forma anônima, portanto, não há como identificar 

essas mulheres de outra forma que não seja através do seu “perfil”. Por esta razão, identifico-

as a partir de sua faixa etária, sua escolaridade e sua cor/raça, além de pontuar que todas iden-

tificam-se com o gênero feminino. Trarei as respostas exatamente como foram entregues a mim, 

respeitando suas variações e tendo em mente a informalidade que é inevitável quando se trata 

do “internetês”, da escrita da Internet. 

 Sobre o processo em si (da Transição capilar) perguntei: Caso tenha passado pelo 

processo de transição capilar, como definiria, em poucas palavras, sua experiência? Algu-

mas das respostas recebidas foram:  

Quadro 1 Definição da experiência da Transição Capilar 

Mulher parda, entre 19 e 29 anos, com o 

Ensino Superior completo  

 “Foi um processo difícil, porque mexeu 

muito com minha autoestima corta meu 

cabelo curto. Recebi comentários positi-

vos, mas os negativos que mexiam muito 

comigo. Demorou tempo para aprender a 

lidar com o meu cabelo natural, pois era 

volumoso e estava curto e tinha a ideia que 

era um cabelo difícil de cuidar. Apesar 

dessa aspecto negativo que lidei no co-

meço da transição, foi muito importante 
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para a construção da minha identidade e 

aceitação do meu cabelo natural.” 

Mulher parda, entre 30 e 39 anos, com o 

Ensino Superior completo  

 “É um processo de auto conhecimento, de 

força de vontade, de tomada de decisão.” 

Mulher branca, entre 19 e 29 anos, com o 

Ensino Superior completo  

 “Um processo de autoconhecimento, va-

lorização e fortalecimento da minha iden-

tidade. Um processo que colaborou, junto 

com outros fatores, na reconstrução de mi-

nha autoimagem.” 

Mulher preta, entre 19 e 29 anos, com o 

Ensino Superior completo  

 “Descoberta da minha identidade.” 

Mulher preta, entre 30 e 39 anos, com o 

Ensino Superior incompleto  

 “Libertador. Resgatando minha identi-

dade” 

Mulher branca, entre 19 e 29 anos, com o 

Ensino Superior incompleto  

 “Difícil, pois as pessoas não te aceitam 

como você realmente é. Falam mal da tex-

tura do cabelo que não é liso” 

Mulher branca, entre 19 e 29 anos, com o 

Ensino Superior incompleto  

“Autoconhecimento e me redescobrir” 

  

A palavra DIFÍCIL foi mencionada em grande parte das respostas nessa parte do ques-

tionário. De fato, o processo de ter duas texturas diferentes no cabelo ao mesmo tempo, de ter 

que reaprender a cuidar do seu cabelo e a mantê-lo, além de estar exposta a comentários nega-

tivos acerca da sua decisão de assumir seus cabelos naturais é uma experiência, no mínimo, 

desconfortável. No grupo do Facebook onde foi compartilhado o questionário, Transição Capi-

lar Voltando ao Natural, uma postagem acerca das dificuldades da transição capilar me chamou 

a atenção. 
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Figura 13 Postagem sobre dificuldades da Transição Capilar 

 

Fonte: Grupo Transição Capilar Voltando ao Natural39 

 

A questão da aceitação dos outros é também muito presente nas respostas. A transição 

capilar é entendida e foi colocada pelas mulheres questionadas como um processo de auto-

aceitação. Porém, a dificuldade desse processo está na falta de aceitação e apoio das pessoas ao 

redor. Nem todos estão expostos ao mesmo meio que possibilitou à mulher a decisão de assumir 

seu cabelo na textura natural e, por isso, não acompanham ou não concordam com essa decisão. 

Além disso, apesar de todos os avanços citados neste trabalho, o racismo não deixou de existir 

magicamente, e essas práticas racistas continuam presentes. Os insultos direcionados especial-

mente aos cabelos crespos são uma prova disso.  

Casos como o do radialista Rogério Mendelski, que ao falar sobre o penteado da verea-

dora Marielle Franco estar sendo usado por diversas mulheres e ter “virado moda”, insultou 

seus cabelos com as palavras “horroroso” e “feio”40.  Marielle Franco, cruelmente assassinada 

em março de 2018, se tornou um grande símbolo do feminismo negro no Brasil, e seus cabelos 

são uma expressão de resistência. A “moda” à que se referiu o radialista com seus comentários 

preconceituosos está relacionada à maior aceitação das mulheres negras de seus cabelos natu-

rais. Os insultos direcionados aos seus cabelos, e de todas mulheres que assumem seus cabelos 

 
39 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/750511291726964/?ref=bookmarks Acesso em 17/11/2019 
40  Fonte: Catraca Livre. Disponível em: https://catracalivre.com.br/entretenimento/radialista-e-acusado-de-ra-

cismo-apos-fala-sobre-cabelo-de-marielle/ Acesso em: 17/11/ 2019 

 

https://www.facebook.com/groups/750511291726964/?ref=bookmarks
https://catracalivre.com.br/entretenimento/radialista-e-acusado-de-racismo-apos-fala-sobre-cabelo-de-marielle/
https://catracalivre.com.br/entretenimento/radialista-e-acusado-de-racismo-apos-fala-sobre-cabelo-de-marielle/
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crespos e cacheados, são uma forma de intimidar mulheres negras a se libertarem dos padrões 

europeus e de adentrar e circular locais que antes não eram bem-vindas.  

 A resistência à comodidade dos padrões de beleza europeia incomoda, e muito, e a au-

toestima negra e aceitação dos seus traços são importantes expressões de resistência. 

A última pergunta do questionário foi: O que mudou na sua vida depois da transição 

capilar? Cite exemplos que justifiquem suas respostas. Esta pergunta, sem dúvida, foi a que 

mais evocou respostas longas e apaixonadas da parte das questionadas, e também a que me fez, 

como pesquisadora e como mulher que passou pelo processo de Transição Capilar, emocionar-

me com as respostas. A seguir estão alguns exemplos: 

Quadro 2 respostas das entrevistas à pergunta: O que mudou na sua vida depois da transição 

capilar? Cite exemplos que justifiquem suas respostas? 

 

Mulher branca, entre 19 e 29 anos, com 

Ensino Superior incompleto  

 “Não precisei mais ser escrava da chapi-

nha, passei a aceitar o meu cabelo, e con-

sequentemente passei a comprar produtos 

que são especializados no tipo do meu 

cabelo.” 

Mulher preta, entre 19 e 29 anos, com 

Ensino Superior completo  

 “Confiança aumentou. Comecei a reco-

nhecer a beleza natural que existe em 

mim.” 

Mulher parda, entre 19 e 29 anos, com 

Ensino Superior completo  

 “Além do cabelo, sinto que passei por 

uma transição de vida, me amando e acei-

tando mais” 

Mulher branca, entre 19 e 29 anos, com 

Ensino Superior completo  

 “Especialmente, após o "big chop", com 

os cabelos ainda extremamente curtos, 

me senti mais segura em relação à minha 

imagem. Sempre aprendi a associar be-

leza a cabelos longos e lisos, porém em 

nenhum momento me senti feia ou enver-

gonhada. Inclusive, pintei os de verme-

lho, logo após corta los. Hoje, após 3 
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anos de "big chop", me sinto bem confor-

tável e satisfeita com meu cabelo, do jeito 

que ele é.” 

Mulher branca, entre 19 e 29 anos, com 

Ensino Superior completo  

 “Quando vi meu cabelo natural nova-

mente, minha autoestima aumentou, ga-

nhei minha própria identidade e estilo, 

autonomia. E todo mundo começou a elo-

giar.” 

Mulher preta, entre 19 e 29 anos, com 

Ensino Superior completo  

 “Após a transição passei a me sentir 

mais livre com o meu cabelo. E mudou a 

forma como me enchergo de forma geral, 

me sinto mais linda, mais negra e me or-

gulho da minha raça.” 

Mulher preta, entre 19 e 29 anos, com 

Ensino Superior completo  

 “Me senti livre pra usar meu cabelo da 

forma como ele veio, cuidando dele com 

mais amor.” 

Mulher preta, entre 30 e 39 anos, com 

Ensino Superior incompleto  

 “Não passar mais horas no salão, ou em 

casa fazendo chapinha” 

Mulher branca, entre 19 e 29 anos, com 

Ensino Superior incompleto  

 “Tenho liberdade de tomar chuva, ir na 

praia, na piscina sem me preocupar em 

arrumar o cabelo. Não passo mais horas 

em salão alisando o cabelo.” 

Mulher preta, entre 30 e 39 anos, com 

Ensino Superior completo  

 “Aceitar a textura do meu cabelo,desde 

muito nova usava química, já nem sabia 

como era o meu cabelo.Meu cabelo é um 

crespo lindo.” 

Mulher branca, entre 19 e 29 anos, com o 

Ensino Superior incompleto  

 “Nunca me senti tao bonita na vida. De 

fato hoje meu cabelo me representa. As 

pessoas elogiam meus cachos, minha 

juba! Fico tao orgulhosa, pq eu cuido 
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com muito carinho mesmo. Compro cre-

mes cheirosos, adoro! Antes era eu ten-

tando acomoda lo e tentando lidar com 

isso, esconde lo. E mesmo assim o resul-

tado final n era satisfatorio. Hoje acho 

que é uma moldura pro meu rosto, é re-

sistencia, ê natural e meu! 100% meu. 

Antes eu sentia q de 2 em 2 semanas pre-

cisava ir ao salao, achava alguma coisa 

pra catucar. Hoje eu mesma cuido do 

meu cabelo, saio com ele molhado, deixo 

preso, faço o que quiser. So vou ao salao 

mesmo pra cortar de vez em quando ou 

fazer uma hidrataçao mais profunda. Mas 

ai ainda assim fico nervosa quando en-

constam nele e sempre pergunto o que es-

tao passando no meu cabelo. E nunca, 

nunca mais deixei fazerem escova pra "fi-

nalizar". Se eu for pra um casamento 

agora eu nao vou querer babyliss, eu vou 

querer o meu cabelo! Alisar pra mim nao 

é mais sinônimo de chique” 

Mulher branca, entre 19 e 29 anos, com 

Ensino Superior incompleto  

 “Parei de perder dias quase inteiros em 

salões de beleza apenas para poder me 

desfazer do volume do meu cabelo; con-

sequentemente deixei de sentir a dor des-

necessária que o alistamento causava ao 

meu coro cabeludo, deixando inclusive 

machucados / comecei a escutar todos os 

tipos de comentário das pessoas, a maio-

ria querendo estimular que eu voltasse a 

alisar o cabelo e dando a atender que o 
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volume do meu cabelo não era bonito, ou 

não ficava bem em mim; de forma que, a 

princípio, até eu duvidava se gostava do 

meu cabelo daquele jeito e sempre 

achava que não estava bonita o suficiente 

/ comecei a aceitar e amar o volume que 

o meu cabelo ondulado tem, e buscar for-

mas mais naturais de modular ele da ma-

neira que eu gostasse mais, sendo mais 

capaz, inclusive, de mudar e reinventar. E 

hoje, com ele crescendo aos poucos de 

forma natural, me sinto melhor e mais re-

alizada, e apesar de ser um processo 

ainda em andamento, tenho gostado de 

como ele está ficando cada dia mais.” 

Mulher parda, entre 19 e 29 anos, com 

Ensino Superior completo  

 “Eu acabei de fazer meu BC agora, tem 

poucas horas! Mas me sinto leve, alivi-

ada, eu mesma, cheia de personalidade!” 

 

As palavras que foram mais repetidas, entre as respostas destacadas acima e entre as 

demais respostas, foram IDENTIDADE, AUTOESTIMA E LIBERDADE. O Cabelo como 

símbolo de identidade foi algo abordado nos capítulos anteriores e é algo confirmado através 

desse questionário. O que não é somente algo “positivo” no que se refere ao resgate de sua 

identidade através do uso de seus cabelos naturais, uma vez que a sensação da “perda” dessa 

identidade com o uso de químicas para alterar a textura natural dos cabelos, também significaria 

uma alteração na identidade a partir dos cabelos.  

Mais uma vez, o cabelo é forma de resistência e também de opressão. Sobre essa iden-

tidade criada pelos cabelos e seu uso como forma de resistência, Ângela Figueiredo (2018) diz: 

 

Pensar o cabelo crespo como fator político identitário requer compreender 

muito mais o fator material, pois se é verdade a expressão “cabelo fala”, este 

diz de onde se origina e traz uma representação. Desta forma, enfrentar uma 

ordem política e estética ditada por anos e anos é um ato político e, é desse 
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fenômeno que se origina a perspectiva político-identitária.  (LOPES, D. A.; 

FIGUEIREDO, ÂNGELA, p.14, 2018) 

 

 Outra questão relevante, identificada a partir do questionário, seria o aumento da auto-

estima relatado nas respostas das mulheres questionadas. Como foi antes mencionado, a autoe-

stima das mulheres negras foi ferida durante os anos através de práticas racistas que as faziam 

acreditar que a cor da sua pele e a textura dos seus cabelos as distanciavam do ideal de beleza. 

Quando as marcas que seriam responsáveis pela oferta de produtos para o cuidado e a manu-

tenção da beleza negra se referiam a suas feições como algo a ser solucionado, um problema 

que ela necessita “lidar”, como o frizz dos seus cabelos e a pigmentação da sua pele, sua auto-

estima sofre e ela começa a acreditar que tudo que é relacionado com sua negritude é fonte de 

vergonha. 

Contudo, com o movimento da Transição Capilar e a volta dos cabelos naturais, junta-

mente com o aumento das ofertas de produtos específicos para cuidado do seu cabelo, e também 

da publicidade positiva acerca da beleza negra podemos notar que a autoestima é um dos pri-

meiros aspectos a melhora. Outro fator importante para esse aumento da autoestima, foi o fato 

de que se nota no mercado um movimento de barateamento dos produtos específicos para ca-

belos crespos e cacheados, o que possibilita e impulsiona um maior consumo desse segmento 

social, que é formado em sua maioria por mulheres de classes baixas ou médias.  

 A visão da Transição Capilar como algo que às trouxe um sentimento de liberdade tam-

bém foi uma questão trazida pelas mulheres questionadas. Esse sentimento se refere, em alguns 

casos, às visitas constantes e caras aos salões de beleza, para manter os lisos perfeitos e “doma-

dos”. Uma vez que as rotinas de químicas não são mais necessárias para manter os cabelos 

bonitos, os cuidados passam a ser domésticos. 

 No entanto, o sucesso da Transição Capilar fez surgir diversos salões especializados em 

cabelos crespos e cacheados, sem o uso de químicas. O Instituto Beleza Natural, mencionado 

nos capítulos anteriores, também tem como seu público foco cabelos cacheados e crespos, po-

rém, utiliza químicas de relaxamento em seus tratamentos.   

 Esses novos salões para cabelos cacheados e crespos apostam nas divulgações pelas 

redes sociais. São frequentados pelas influenciadoras digitais, que postam os resultados dos 

seus cortes e tratamentos em suas redes sociais. 
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 Um exemplo de salões especializados em cachos e crespos é o Salão Bruno Dantte41, 

que tem unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo. O salão é comandado pelo Bruno Dantte, 

responsável e criador do “método Bruno Dantte”. Na página da sua filial de Laranjeiras, RJ, na 

rede social Instagram, encontra-se a mensagem “Não fazemos relaxamento”, e em 17/11/2019 

sua página principal contava com 205 mil seguidores. A hashtag “#vivaseucabeloreal” é divul-

gada pelas frequentadoras do salão, e também é utilizada como uma “vitrine” do trabalho feito 

pelos seus profissionais, assim como acontece com as suas demais páginas nas redes sociais. 

  

 Dessa forma, é possível perceber como a liberdade também significa a liberdade de es-

colha, de frequentar um salão especializado em cuidados com seus cabelos naturais, ou de con-

tinuar com os cuidados em casa. Percebemos em casos como esse como o mercado se adapta 

aos seus consumidores. O surgimento de salões especializados, como acontece com o surgi-

mento de marcas e produtos específicos para cabelos naturais, se deu a partir de uma demanda 

dos consumidores. O mercado percebe uma oportunidade de lucro e investe em produtos e ser-

viços para a camada da população que acredita gerar lucro.  

4.2 As consumidoras crespas e cacheadas 

 

Em 2017, o Google BrandLab divulgou um estudo acerca do crescimento do interesse 

em cabelos cacheados na ferramenta de busca do Google42. O estudo tinha como finalidade a 

melhor compreensão do público-alvo de marcas parceiras, afim de criar estratégias de mercado 

para melhor atendê-lo. 

 Nesse estudo a Google BrandLab destacou que houve um aumento de 232% da busca 

por cabelos cacheados durante 2017, e também um aumento de 55% das buscas relacionadas 

com Transição Capilar nos anos de 2016 e 2017.43 O Google, como a ferramenta de busca mais 

popular, consegue refletir o interesse de uma boa parte da população brasileira.  

 
41 Fonte: Instagram Bruno Dantte. Disponível em: https://www.instagram.com/brunodantte/ Acesso em: 

17/11/2019 
42  Fonte: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/vídeo/revolucao-dos-cachos/ Acesso 

em: 18/11/2019. 
43  Fonte: Dados internos do Google. Disponível em: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-

channels/vídeo/revolucao-dos-cachos/ Acesso em: 18/11/2019 

https://www.instagram.com/brunodantte/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/vídeo/revolucao-dos-cachos/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/vídeo/revolucao-dos-cachos/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/vídeo/revolucao-dos-cachos/
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          Uma vez que a Internet, mais especificamente o Google, se tornou a fonte de respostas 

e informações sobre diversos assuntos, o aumento das buscas por cabelos cacheados e por tran-

sição capilar significa que cada vez mais pessoas se interessam pelo assunto e obtêm mais in-

formações sobre. 

 Ao buscar o termo “cabelos cacheados”, os primeiros resultados são de vídeos na pla-

taforma YouTube, de youtubers crespas e cacheadas que ensinam como fazer “finalizar”44 os 

cabelos cacheados, entre outras dicas de cuidados com o cabelo.  

Nesse sentido, a realização dessas buscas significa que o contato com esse tipo de con-

teúdo está crescendo. Quanto mais buscas são realizadas, mais populares esses conteúdos (e 

suas criadoras) se tornam, e assim as marcas percebem a vontade de consumo dessa parte da 

população.  

Uma vez que a norma era a utilização de alisamentos e relaxamentos, muitas mulheres 

não aprenderam a cuidar dos próprios cabelos naturais. Este é, em minha opinião, um dos mo-

tivos da grande procura por informações acerca dos cabelos crespos e cacheados na Internet. 

Quando as informações não estão disponíveis dentro do seu círculo de convivência, os grupos 

e os conteúdos da Internet se tornam uma opção de fonte de aprendizado. As influenciadoras 

digitais se tornam aqui um certo “guia da transição”, e o apoio e suporte oferecido por elas em 

seus canais de comunicação, e por outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo e 

se reúnem em grupos nas redes sociais, se tornam grandes aliados no processo de aceitação e 

de cuidados durante a Transição Capilar. 

 Um exemplo de conteúdo sobre cuidados capilares é o compartilhamento de “receitas” 

de tratamentos e de hidratações com produtos como Azeite de Oliva, Babosa, Tutano de Boi, 

Amido de Milho, Óleo de coco, entre outros. Visto que a oferta de produtos para cabelos ca-

cheados e crespos não foi sempre abundante como é hoje, os cuidados com os cabelos eram 

improvisados com produtos que estivessem disponíveis para o uso. Esses tipos de tratamentos 

caseiros são antigos, porém, o acesso a eles foi ainda mais democratizado através do comparti-

lhamento pela Internet, via grupos de Facebook e redes sociais, e influenciadoras digitais com 

seus vídeos e postagens sobre o assunto. 

 

 

 
44 Finalização é o nome que se dá às técnicas utilizadas para a arrumação dos cabelos. Fonte: Site Fique Diva 

com Niely. Disponível em: https://www.fiquediva.com.br/noticia/o-que-e-finalizacao-de-cabelo-como-escolher-

a-tecnica-ideal-para-o-seu-tipo-de-fio_a17546/1 Acesso em: 18 Nov. 2019 

https://www.fiquediva.com.br/noticia/o-que-e-finalizacao-de-cabelo-como-escolher-a-tecnica-ideal-para-o-seu-tipo-de-fio_a17546/1
https://www.fiquediva.com.br/noticia/o-que-e-finalizacao-de-cabelo-como-escolher-a-tecnica-ideal-para-o-seu-tipo-de-fio_a17546/1


57 

 

 

Figura 14 Receitas para cuidados capilares 

 

 

 

Fonte: Grupo do Facebook Transição Capilar Voltando ao Natural45 

 

A apropriação desses movimentos e desses conteúdos é percebida em especial 

quando analisamos o aumento da oferta de produtos para cabelos naturais. Percebendo o 

sucesso no compartilhamento dessas receitas, muitas marcas criam produtos baseados nes-

ses tipos de tratamentos, com os mesmos produtos como os mencionados nas receitas acima: 

Babosa, amido de milho, óleo de coco e azeite de oliva. 

Figura 15 Produtos baseados nas receitas caseiras 

 

 
45 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/750511291726964/?ref=bookmarks Acesso em 17/11/2019 

https://www.facebook.com/groups/750511291726964/?ref=bookmarks
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Fonte: Mercado Livre, Embelleze e Dermabox.46 

 

A disponibilidade de produtos próprios para os cabelos naturais, como apontado anteri-

ormente, é importante para o sentimento de pertencimento e a autoestima das mulheres cache-

adas e crespas. Sem dúvida, em uma sociedade racista devemos comemorar cada vitória con-

quistada. Porém, é necessário pontuar que a súbita mudança por parte das marcas não ocorreu 

pela sua preocupação com a inclusão de pessoas que não se sentiam contempladas com seus 

produtos antigos, e sim pela oportunidade de lucro em cima de uma população com grande 

vontade de consumir e que cada vez mais ascende social e economicamente.  

Também ocorreu através de uma demanda dessa camada da população, que foi facilitada 

pela Internet, onde pôde ser ouvida, se conectar e manifestar suas vontades e objetivos em con-

junto. 

A Internet é reconhecida como um instrumento incrível de mobilização de pessoas com 

um mesmo propósito. A partir dela, criam-se movimentos que têm seu início On-line, mas que 

tomam forma e passam a ocupar os espaços “Offline”, em ocasiões como a Marcha do Orgulho 

Crespo47, que teve seu início nas redes sociais. Em 2015, a Marcha e contou com o primeiro 

encontro em São Paulo48, e hoje mobiliza mulheres do Brasil inteiro a saírem nas ruas e mar-

charem com seus crespos. Assim, a contínua presença de mulheres crespas e cacheadas, juntas, 

em movimentos On-line e Offline, significa cada vez mais avanços em suas pautas. 

 
46  Disponíveis em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-943207879-amigo-de-milho-misturinha-super-hi-

drataco-4-saches-30ml-_JM?searchVariation=21944143948&quantity=1&variation=21944143948#posi-

tion=6&type=item&tracking_id=0f7e9e84-4f50-455f-a361-387b1dc73ced ; https://www.embelleze.com/creme-

de-tratamento-novex-super-babosao-670443/p e https://www.dermabox.com.br/produto/umectacao-oliva.html 

Acesso em: 25/11/2019 
47 Fonte: Página Marcha do Orgulho Crespo Brasil no Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/or-

gulhocrespobrasil/ Acesso em: 18/11/2019. 

48 Grupo realiza primeira Marcha do Orgulho Crespo na avenida Paulista. Fonte: Folha de S.Paulo. Disponível 

em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1660710-grupo-organiza-primeira-marcha-do-orgulho-

crespo-na-avenida-paulista.shtml Aceso em: 18/11/2019. 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-943207879-amigo-de-milho-misturinha-super-hidrataco-4-saches-30ml-_JM?searchVariation=21944143948&quantity=1&variation=21944143948#position=6&type=item&tracking_id=0f7e9e84-4f50-455f-a361-387b1dc73ced
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-943207879-amigo-de-milho-misturinha-super-hidrataco-4-saches-30ml-_JM?searchVariation=21944143948&quantity=1&variation=21944143948#position=6&type=item&tracking_id=0f7e9e84-4f50-455f-a361-387b1dc73ced
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-943207879-amigo-de-milho-misturinha-super-hidrataco-4-saches-30ml-_JM?searchVariation=21944143948&quantity=1&variation=21944143948#position=6&type=item&tracking_id=0f7e9e84-4f50-455f-a361-387b1dc73ced
https://www.embelleze.com/creme-de-tratamento-novex-super-babosao-670443/p
https://www.embelleze.com/creme-de-tratamento-novex-super-babosao-670443/p
https://www.dermabox.com.br/produto/umectacao-oliva.html
https://www.facebook.com/orgulhocrespobrasil/
https://www.facebook.com/orgulhocrespobrasil/
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Analisar as mudanças no mercado dos produtos foi uma forma de compreender algumas 

transformações culturais na sociedade brasileira. Primeiramente, para haver uma mudança no 

mercado, foi necessário antes acontecer uma mudança cultural que a possibilitasse.  

Acredito que essa mudança cultural se deu lentamente a partir de pequenos grupos e 

segmentos sociais e políticos, mas que sofreu grande impacto com a popularização das redes 

sociais.  Mulheres de cabelos crespos e cacheados se reconheceram e dividiram entre si suas 

experiências com seus cabelos e inspiraram, umas às outras, a iniciar suas jornadas a volta dos 

seus cabelos naturais.  

 As buscas na Internet e o sucesso das criadoras de conteúdo voltado para cabelos crespos 

e cacheados fez com que o mercado percebesse a demanda por produtos para cabelos em sua 

textura natural. Outra demanda percebida foi o aumento da representatividade de mulheres ne-

gras, com cabelos naturais, em publicidades das marcas de cosméticos e das mídias em geral. 

Um problema colocado nesse trabalho foi, além da falta de disponibilidade de produtos para 

esse segmento, a falta também da presença da sua imagem associada a aspectos positivos.  

 Essas demandas e pautas citadas tiveram suas origens nos movimentos negros e foram 

disseminadas nas Redes Sociais, que têm grande fama relacionada à mobilização de pessoas 

em prol de um ideal.  

 Uma vez que as mulheres começaram a ver suas semelhantes sendo exaltadas por suas 

belezas nas novelas, propagandas e na Internet, e perceberam o aumento da oferta de produtos 

para todos os tipos de cabelo, seu interesse em assumir seus próprios cabelos em sua textura 

natural cresceu. 

 Reitero que esses processos se deram de forma cíclica, não linear, e não é possível iden-

tificar sua origem. Ou seja, cada parte dessa transição se alimenta uma da outra. O mercado 

para cabelos naturais cresce porque há um aumento do interesse na Transição capilar, que por 

sua vez ocorre pela maior oferta de produtos pelas marcas, que são resultado de uma demanda 

por representatividade dos movimentos fora e dentro das Redes Sociais. Todas etapas desse 

processo continuam a acontecer, e cada uma cresce junto com a outra. 

Contudo, o aumento da representatividade e do reconhecimento dessas camadas da po-

pulação como fontes de lucro não significa a sociedade automaticamente as aceite e as tolere 

plenamente. Afinal, os mecanismos que mantiveram essas pessoas na margem são antigos e têm 
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raízes fortes e estruturadas. Os preconceitos continuam a existir, independentemente dos avan-

ços. O que sem dúvida melhora é a confiança dessas pessoas em sí mesmas e o incentivo a 

ocupação de espaços que antes se sentiam constrangidas a ocupar. O aumento da autoestima 

negra é algo a ser comemorado e algo necessário de se alimentar socialmente.  

Para melhor compreender como se deram essas transformações no universo masculino, 

acredito que um estudo com outra abordagem seja necessário. Também entendo que, como se 

tratou de uma pesquisa predominantemente feita em meios digitais, os resultados alcançados 

mostraram a realidade das pessoas que circulam nesse meio, em sua maioria jovens e mulheres. 

O movimento da Transição Capilar tem um público jovem, mas também existem mulheres – e 

homens – mais velhos, que estão decidindo assumir suas belezas naturais. Penso que uma pes-

quisa acerca de como movimento se dá entre as pessoas mais velhas seja interessante, o que 

pode ser do interesse de novas pesquisas. 

Aceitar os cabelos naturais, como são, e deixá-los livres para circular em espaços que 

antes não eram aceitáveis ou vistos como profissionais, é uma vitória. A transformação ainda 

não se deu por completo, ela é lenta e repleta de nuances, mas ela está acontecendo.  
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