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RESUMO 

O objetivo central desta monografia é compreender como as escolhas 

capilares são, em grande medida, influenciadas por discriminações estéticas de 

caráter racial. Nesta medida, o padrão de cabelo liso é consequência de uma 

sociedade que não inclui as características da maior parte da sua população nos 

atributos que compõe o ideal de beleza.  O movimento de retorno e valorização dos 

cabelos cacheados e crespos, analisado principalmente através dos seus 

desdobramentos nas redes sociais, é uma resposta a séculos de adequação à um 

paradigma estético excludente. 

 

Palavras-chave:. 1. Cabelo. 2. Estética. 3. Racismo. 4. Feminismo. 5. Redes 

sociais. 6. Identidade 



 

 

ABSTRACT 

The main objective of this monograph is to understand how the capillary choices are 

largely influenced by aesthetic discrimination of racial character. To this extent , 

straight hair pattern is a consequence of a society that does not include most of the 

characteristics of its population in the attributes that make up the ideal of beauty. The 

return movement and appreciation of curly and frizzy hair , analyzed mainly through 

its consequences on social networks , is a response to centuries of adaptation to an 

exclusive aesthetic paradigm.  

 

Keywords: 1. Hair. 2. Aesthetic. 3. Racism 4. Feminism. 5. Social Networks. 
6. Identity 
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1 INTRODUÇÃO 

 Respeitem meus cabelos, brancos 

 Chegou a hora de falar 

 Vamos ser francos 

 Pois quando um preto fala 

O branco cala ou deixa a sala 

Com veludo nos tamancos 

 

Cabelo veio da África 

Junto com meus santos 

 

Banguelas, zulus, gêges 

Rebolos, bundos, bantos 

Batuques, toques, mandingas 

Danças, tranças, cantos 

Respeitem meus cabelos, brancos 

 

Se eu quero pixaim, deixa 

Se eu quero enrolar, deixa 

Se eu quero colorir, deixa 

Se eu quero assanhar, deixa 

Deixa, deixa a medeixa balançar 

 

(Chico César. Respeitem Meus Cabelos Brancos, 2002) 

 

 Cabelos podem ser considerados a parte do corpo com maior potencial de 

transformação. O motivo consiste na versatilidade dos formatos que podem ser assumidos por 

eles. Cabelos podem ser cortados ou inteiramente removidos. A queda, remediada com 

tratamentos, perucas ou assumida, reafirmada e valorizada. Cabelos podem ser sintéticos, 

naturais ou ter a sua estrutura alterada por tratamentos químicos. Podem ser penteados, 

despenteados e presos de diversas formas. Podem ser pintados, descoloridos e repintados. Ou 

ainda, alisados, encaracolados, encrespados. Cabelos podem ser nutridos, reconstruídos, 

hidratados. Cabelos podem existir ou não existir e a sua existência ou não existência está 
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submetida a um universo de significados. Compreender os cabelos, portanto, consiste em 

compreender o contexto em que se escolhe certas alterações em detrimento de outras. 

 A renovação dos fios é uma das características que dá a eles a possibilidade de 

mudança constante. Considerando que até o presente momento não existe qualquer tratamento 

que promova uma transformação do cabelo a nível celular, a tendência geral é a de que ele 

seja substituído dentro do período de alguns meses pela forma determinada pela genética 

individual. Isso possibilita que eles sejam a parte do corpo de maior maleabilidade e 

aproveitamento para o universo da moda, já que os fios crescem suficientemente para 

acompanharem as constantes renovações das tendências e dos modelos de beleza que são a 

elas associados. Contudo, os motivos que levam a tantas possibilidades de transformações 

capilares, escolhas e preferências estão ainda obscurecidos para as ciências sociais. Sendo 

geralmente associados ao gosto pessoal e individual, costumam ser objeto de trabalho para os 

profissionais da estética e cosmetologia que visam se aprofundar e ampliar as possibilidades 

de alterações a serem aplicadas aos fios.  

 Ainda que o Brasil seja atualmente o segundo maior consumidor1 de produtos para 

essa área, para as ciências sociais o cabelo é, por vezes, encarado como supérfluo e de pouco 

valor como objeto de conhecimento científico. Dessa forma, existem poucos trabalhos no 

Brasil que encaram esta ferramenta enquanto interessante do ponto de vista sociológico, 

político, antropológico e historiográfico. Uma das singularidades dos fios é que eles podem 

ser encarados tanto enquanto componente do físico humano, mas também enquanto um objeto 

a ser ostentado. O cabelo assumiu também a característica de ornamento. Nesse sentido, ele se 

constitui simultaneamente enquanto natural e naturalizado. Os fios são naturais no exercício 

das suas funções biológicas e são naturalizados na medida em que são modificados a fim de 

passar determinadas mensagens sem que isso seja a maior parte das vezes tematizado pelos 

atores sociais envolvidos. Essa dupla característica dá aos fios a maleabilidade de serem 

abordados por áreas das ciências sociais que abrangem desde os estudos sobre corporeidade 

até os que se dedicam à cultura material. 

 Ambas as perspectivas tendem a atribuir ao cabelo a função de detentor de 

significados no interior de cada cultura através das funções sociais por ele exercidas. O cabelo 

também fala, e, portanto, é crucial compreender o contexto que lhe dá sentido e impulsiona as 

suas transformações. Dessa forma, não partiremos do princípio de que as decisões sobre 

                                                           
1 Disponível em: < http://www.brazilbeautynews.com/brasil-mercado-de-cosmeticos-dinamizadopor,032>  

Acesso em: 19/06/2015 
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aparência estão limitadas ao gosto particular -ainda que em grande  medida seja dele 

dependente-, mas procuraremos analisar o universo que faz dessas decisões uma alternativa 

aceita e encorajada. Em outras palavras, entender da onde partiu o padrão ou tendência 

vigente e como ela se reafirma enquanto referência de beleza cotidiana. Para tanto será 

fundamental compreender os significados que são atribuídos ao cabelo no ambiente social 

através, sobretudo, dos estudos sobre padrões capilares. 

 Como padrão capilar compreendemos o ideal estético que em certa medida referencia 

a maioria das transformações capilares. Como um ideal, ele não possui um representante real 

e concreto, mas um conjunto de características que coletivamente são encaradas enquanto 

esteticamente superiores. Nesse contexto, padrão capilar é uma parcela do modelo geral de 

beleza. Ou seja, o padrão capilar é parte de tudo aquilo que uma pessoa deve ter para ser 

considerada bela. Esta monografia, antes de ser sobre  cabelos, foca especificamente na 

hierarquia entre texturas e formas de fios e um contra movimento que visa questionar essa 

hierarquia ao mesmo tempo que lhe oferece um modelo alternativo. 

 Para este trabalho nos referimos especificamente ao movimento que estabelece no 

Brasil o cabelo liso enquanto padrão capilar. Tendo o seu auge compreendido entre a última 

década do século XX e a primeira do século XXI, o avanço dos métodos mecânicos e 

químicos de alisamento possibilitaram que as mulheres alisassem os seus cabelos por períodos 

longos de tempo através de métodos menos trabalhosos e mais permanentes. Como já foi dito 

anteriormente, nenhum alisamento dá a possibilidade de alteração a nível celular, entretanto, 

já era possível alisar permanentemente a mecha atingida pelo processo químico. Uma das 

tarefas atribuídas a esta monografia é compreender um modelo de beleza capilar que não 

engloba a maior parte das mulheres brasileiras, uma vez que estamos lidando com um país de 

maioria negra ou mestiça em que os fios retos são antes a exceção do que a regra.  

 Consideramos fundamental compreender, antes de mais nada, a maneira como os 

referenciais estéticos são construídos e colocados como tais, trabalhando especificamente na 

forma como o cabelo liso foi colocado enquanto ideal para, posteriormente, nos 

aprofundarmos na sua contestação. Feito isso devemos assumir que o cabelo liso está 

associado a um conjunto maior de características de conotações fortemente raciais. O cabelo 

liso é uma parcela de um modelo de beleza que contempla, antes de mais nada, características 

europeias.  
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 Feito isso podemos entender o contramovimento, objeto deste trabalho, que 

compreende a valorização dos cabelos cacheados e crespos através das novas mídias e o 

incentivo ao retorno à estrutura natural dos fios feito a partir do processo de transição capilar. 

A transição capilar corresponde ao ritual, de tempo variado de duração, em que o cabelo com 

química é progressivamente substituído pelo cabelo natural e que culmina no chamado BIG 

CHOP (BC), que é o grande corte responsável por retirar toda a química do cabelo.  

 Para tanto, o objetivo central desta monografia é compreender a maneira como as 

redes sociais possibilitaram a construção e disseminação de um novo ideal de beleza que 

valoriza as características naturais dos cabelos cacheados e crespos e que, por sua vez, não 

estava presente na mídia tradicional. Este objeto tem valor sociológico justamente por 

contemplar uma enorme quantidade de pessoas que, de um momento para o outro, resolveu 

maciçamente retornar as formas naturais dos cabelos. Muitas delas, passando pelo período de 

transição capilar, apontado como um sensibilizador da autoestima pessoal. 

 Sendo assim serão utilizados fundamentalmente materiais adquiridos via internet. O 

Facebook2 foi a rede social escolhida como principal ambiente de pesquisa devido a sua 

capacidade multiplataforma, visto que permite a divulgação de informações oriundas do 

Youtube3, Blogs4 e demais páginas na internet. Por ser uma rede social, podemos ainda 

acompanhar e mapear as interações ocorridas em cada uma das páginas escolhidas. Apesar de 

ser a principal via de obtenção de informações para esta pesquisa, esta monografia não está 

limitada a ela. Como o movimento oriundo das redes sociais ganhou visibilidade nas mídias 

tradicionais, vimos a necessidade de utilizar também o material produzido por este veículo a 

respeito do grupo estudado. Além disso, para garantir a homogeneidade do material, 

trabalharemos especificamente com grupos femininos. Ainda que, ocasionalmente, possa 

existir material misto, os produzidos e voltados para mulheres são imensa maioria. Partimos 

do pressuposto de que a valorização dada ao cabelo e a outros componentes do universo da 

moda e estética é historicamente e substancialmente diferente quando relacionada aos 

diferentes gêneros. 

 Para melhor compreensão do objeto de pesquisa, dedicamos o primeiro capítulo para a 

apresentação da construção social do padrão do cabelo liso através dos mecanismos de 

                                                           
2Endereço eletrônico:  <www.facebook.com> 
3 Site que permite hospedar vídeos através da criação de canais pessoais. Endereço eletrônico:  

<www.youtube.com> 
4 Inicialmente conhecidos como diários virtuais, os blogs são sites na internet criados, a princípio, por  

leigos. 
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descriminação estética que impuseram os atributos de uma minoria - de fenótipo europeu - 

como referência de beleza no Brasil. Veremos como, a despeito dos efeitos colaterais, os 

alisamentos químicos e mecânicos se mantiveram por séculos até o seu questionamento que, 

impulsionado pelas redes sociais, possibilitou a construção de novos referenciais de beleza e 

permitiram que um grupo crescente se mobilizasse para questionar esse paradigma estético. 

 O segundo capítulo objetivará se aprofundar na problemática de retornar aos cabelos 

cacheados em uma sociedade na qual o pilar que sustenta o padrão capilar ainda está 

suficientemente intacto. Veremos as dificuldades enfrentadas pelo período chamado de 

Transição Capilar, aqui analisado através das suas características liminares e o significado de 

se assumir "cacheada" neste novo contexto.  
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2 PADRÃO LISO DE CABELO NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 A construção social do modelo de beleza que contempla o padrão capilar do cabelo 

liso enquanto referencial estético deve ser compreendida através do contexto histórico que 

instaura a valorização de um grupo social em detrimento dos demais. No caso brasileiro, a 

estrutura segregacionista supervalorizava o colono português, branco de origem europeia e 

desvalorizava o índio, e, posteriormente, o negro de origem africana. Neste contexto, a 

posição de patinho feio passou a ser ocupada pelos tipos de cabelos cacheados e crespos e os 

fios lisos se tornaram um ideal a ser seguido.  

 O racismo brasileiro é responsável por um abismo provocado por descriminação 

social, econômica, mas também estética. É justamente o último tipo de descriminação que nos 

interessa no âmbito desta monografia. A singularidade da discriminação estética em 

comparação com as demais é que ela passa pelo controle do corpo. De forma pouco percebida 

pelos atores sociais envolvidos, ela é marcada na pele, no cabelo, no esforço de tentar se 

adequar a um padrão de beleza distinto daquele apontado pela própria genética. O 

desenvolvimento dos métodos de alisamento marcaram a promessa da democratização via 

tratamento. Todavia, alisar o cabelo é um esforço com consequências físicas e psicológicas. 

As intervenções de alisamentos químicos podem ao longo do tempo se mostrar mais invasivas 

do que as promessas do cabelo ideal podem nos  indicar a princípio. Queimaduras, queda de 

cabelo e câncer são exemplos de possíveis consequências destas intervenções. 

 A despeito dos efeitos colaterais, mulheres se submetem a procedimentos por 

não aceitarem e não serem aceitas nos espaços sociais com o corpo com o qual nasceram. Nas 

mídias tradicionais faltam referenciais da beleza natural da mulher negra e mestiça brasileira. 

Elas estão sub-representadas nos espaços midiáticos apesar de serem maioria. O cabelo crespo 

não é o cabelo das princesas da Disney, das atrizes de novela ou propagandas. Entretanto, as 

mídias sociais abriram um espaço de representação que antes estava alheio às mulheres com 

cabelos cacheados e crespos. Agora elas poderiam criar os seus próprios referenciais e se unir 

para assumir os seus cabelos naturais. 

 

 

 



18 

 

 

2.1 A BOA APARÊNCIA 

 

 Assumimos que não é coincidência o cabelo liso ser considerado belo enquanto para o 

cabelo cacheado, crespo ou afro resta a categoria de feio ou indesejável.  Sendo assim, para os 

fins desta pesquisa é fundamental compreender que a cristalização de um ideal de beleza está 

- e desde a colonização brasileira sempre esteve - vinculado a uma associação do europeu 

enquanto portador de características positivas. Os índios e, posteriormente, os negros 

africanos, eram categorizados com rótulos de preguiçosos, malandros, não aptos para o 

trabalho assalariado e intrinsecamente inferiores. 

 Embora a desigualdade social de caráter racial possa ser analisada através do viés da 

hierarquia das texturas capilares, atribuir de imediato a escolhas feitas neste âmbito ao 

racismo da sociedade brasileira não permite que nos aprofundemos na singularidade do 

desenvolvimento histórico desta composição social. Esclarecer a origem histórica que 

reafirma e encoraja certas escolhas entre um universo de possibilidades é fundamental, 

inclusive, para desmistificarmos o racismo naturalizado e camuflado de estética. Portanto, 

neste momento, queremos sobretudo compreender quais foram os mecanismos utilizados pelo 

colono europeu para introduzir o seu ideal de beleza enquanto referência nacional. Como o 

branco europeu conseguiu construir e manter o domínio sobre aquilo que corporalmente é 

considerado belo? 

  Trabalhar o problema dos cabelos sob a ótica racista nos traz a princípio o problema 

da miscigenação. O ser brasileiro é uma figura já miscigenada na sua origem europeia. A 

despeito da miscigenação em território nacional e, ainda, a despeito da hibridez do próprio ser 

português - já mouro em território europeu - o racismo permanece motivador de segregação 

social e estigmatizações das mais variadas. O mito da "democracia racial" cunhada por 

Gilberto Freyre desmorona e dá lugar ao desafio de compreender a autenticidade do processo 

discriminatório brasileiro. No nosso caso, este desafio é tomado através do cabelo. 

 Já nos Estados Unidos se solidificam os estudos sobre cabelos trabalhados sob a 

perspectiva do racismo. Enquanto lá o cabelo crespo é característica da "comunidade" negra, 

aqui, entretanto, o sistema de diferenciação racial é "baseado principalmente em diferenças 

fenotípicas e cristalizado num vocabulário cromático"5. Em um contexto de miscigenação, o 

                                                           
5 GUIMARÃES, Antônio. Racismo e Anti-Racismo no Brasil. Novos Estudos, nº 43, p. 26-44, nov.1995.  

(p. 28) 
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nosso racismo é marcado, sobretudo, pelas características físicas de caráter fenotípico. E, por 

vezes, essas características são passíveis de serem alteradas, como no caso do cabelo.  

 Ainda assim, a questão da sub-representação em espaços midiáticos pode ser 

visualizada nos dois países, aonde se transpassa um ideal de beleza que exclui esta parcela da 

população. O cabelo crespo não está nas revistas, não está nas propagandas, o cabelo crespo 

não está na mídia e esta é uma maneira de afirmar a estética dominante enquanto verdade 

absoluta. O trecho abaixo faz parte do livro Hair Matters. Beauty, Power And Womens's 

Consciousness e nos contextualiza a problemática do cabelo crespo quanto ao que é desejável 

para a sociedade americana. Veremos que neste sentido, os padrões de beleza podem ser 

bastante similares aos brasileiros.  

 

Hair matters in black communities, and it matters in different ways for women and men. 

For black women in this society, what is considered desirable and undesirable hair is based 

on one’s hair texture. What is deemed desirable is measured against white standards of 

beauty, which include long and straight hair (usually blonde), that is, hair that is not kinky 

or nappy. Consequently, black women’s hair, in general, fits outside of what is considered 

desirable in mainstream society.6 

 

 À margem dos meios de comunicação tradicionais, o estigma do cabelo crespo como 

"ruim" em oposição ao liso como "bom" é por eles ratificado. Em pesquisa quantitativa feita 

em revistas brasileiras e americanas, Dennis de Oliveira7 chegou a conclusão de que a média 

da aparição de negros nas que não são direcionadas especificamente para afrodescendentes no 

Brasil é de 8,7%, enquanto nos Estados Unidos este número chega a 9%. Embora a primeira 

vista esta diferença pareça sutil, quando comparamos a população negra nos dois países 

vemos a real diferença da representação nesses espaços. Até o momento da pesquisa do autor, 

o senso do IBGE8 apontava 50% de negros, contra 15% nos Estados Unidos. A análise 

                                                           
6 Cabelo importa em comunidades negras, e importam de diferentes maneiras para mulheres e homens.  

Para a mulher negra nesta sociedade, o que é considerado cabelo desejável ou indesejável é baseado em  

uma textura capilar. O que é considerado desejável é mensurado em oposição aos padrões de beleza, nos  

quais incluem cabelo longo e liso (geralmente loiro), esse é o cabelo que não é "kinky" ou "nappy".  

Consequentemente, o cabelo da mulher negra, em geral, se encaixa fora do que é considerado desejável  

na sociedade dominante. (tradução livre) In: BANKS, Ingrid. Hair Matters. Beauty, Power and Women's  

Consciousness. New York, New York University Press, 2000. 
7 OLIVEIRA, Denis. Etnomídia: A Construção De Uma Paisagem Étnica Na Linguagem Midiática. In:  

BATISTA, Leandro; LEITE, Francisco (Org). O Negro Nos Espaços Publicitários Brasileiros. São Paulo,  

Escola de Comunicações e Artes/Usp, 2011. 
8 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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qualitativa aponta, ainda, uma outra informação no que se refere ao papel atribuído para 

negros nestes espaços: 

 

Os negros e a as negras estão sempre colocados em situações em que 

aparecem ou solidários, ou como minorias.9 

 

 A posição estereotipada do negro em anúncios de revista foi objeto da pesquisa de 

Carlos Augusto Miranda e Martins10. Em uma amostra de 86 anúncios, 63% apontavam o 

negro dentro das categorias de trabalhador braçal ou pouco qualificado, artista, atleta, mulata, 

o africano (ou primitivo) e o carente social. Ou seja, de características consideradas pouco 

prestigiosas dentro da sociedade brasileira. 

 A função da estereotipação foi trabalhada por Norbert Elias e John Scotson11 que 

concebem a estigmatização e a exclusão como um dos principais aparatos usados pela parcela 

"estabelecida" da sociedade para se manter na posição dominante. O alto grau de coesão do 

grupo "estabelecido" possibilita a ele reservar para si os cargos de maior prestígio no interior 

de uma sociedade. Consequentemente, os estabelecidos não apenas acreditam na sua 

superioridade, mas fazem com que os "outsiders" acreditem, igualmente, na sua inferioridade.  

 No caso brasileiro, a superioridade e inferioridade estiveram sempre associadas, na 

mesma ordem, aos atributos brancos e aos atributos negros. Ao mesmo tempo, os primeiros, 

lançaram uma série de mecanismos para ratificar esta diferença enquanto verdade científica. 

Como veremos, as políticas segregacionistas tiveram escolas que não apenas legitimavam as 

suas ações, mas as defendiam como o único caminho para salvar uma sociedade degenerada 

pela mestiçagem. 

 Portanto, a "escolha" do cabelo liso como referencial, antes de ocasional ou 

consequência das oscilações temporais da moda faz parte de um projeto a longo prazo que, 

primeiro, adéqua os "outsiders" através de mecanismos de controle corporal. Para aqueles que 

não foram adequados, sobra a posição de excluído ou portador de características indesejáveis. 

O alisamento é, sobretudo, uma adequação. Nesse sentido, segundo Dennis de Oliveira: 

                                                           
9 OLIVEIRA, Denis. Etnomídia: A Construção De Uma Paisagem Étnica Na Linguagem Midiática. In:  

BATISTA, Leandro; LEITE, Francisco (Org). O Negro Nos Espaços Publicitários Brasileiros. São Paulo,  

Escola de Comunicações e Artes/Usp, 2011. (p.37) 
10 MARTINS, Carlos.A Publicidade E O Registro Branco Do Brasil. In: BATISTA, Leandro. LEITE,  

Francisco (Org). O Negro Nos Espaços Publicitários Brasileiros. São Paulo, Escola de Comunicações e  

Artes/Usp, 2011. 
11 ELIAS, Norbert. SCOTSON, John. Os Estabelecidos E Os Outsiders. Rio de Janeiro, Zahar, 2000. 
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A dimensão da opressão ocorre, portanto, no reforço da branquitude normativa, na eleição 

do paradigma formal e estético branco, sendo os demais que se afastam dele, desviantes.12 

 

 Sendo assim, precisamos compreender que o controle e a influência sobre as 

intervenções corporais não cessaram por completo com o final da escravidão. As 

permanências podem ser visualizadas através de um universo de exclusões: a exclusão social, 

a exclusão econômica e, por que não, a exclusão estética. A "adequação" ao paradigma 

estético branco parece, para aqueles que a princípio não se enquadram nele, uma solução para 

a inclusão social.  

 Segundo Elias e Scotson o grupo "estabelecido" em Wiston Parva é definido por 

aquele que ha mais tempo mora na cidade. Embora ele assuma que o modelo elaborado 

naquela obra possa ser enquadrado em outras situações sociais - inclusive naquelas 

demarcadas por diferenças sociais de caráter racial -, nos sobra o desafio de compreender 

como que, no caso brasileiro, o grupo "estabelecido" conseguiu se posicionar enquanto tal. A 

procura dessa resposta pode encontrar o seu caminho no surgimento das teorias raciais de 

cunho determinista, como o darwinismo social. Neste momento culminava a ideia de 

diferenças inerentes entre raças na qual, a mestiçagem teria a função degeneradora na 

sociedade brasileira.  

 O processo de branqueamento tomou a sua forma mais evidente com a vinda de 

imigrantes europeus - sobretudo italianos - para trabalhar em território nacional. Além de 

"branquear", defendia-se a hipótese de que o negro africano era inapto ao trabalho assalariado. 

A exclusão de trabalho para os escravos recém libertos afundou o abismo social provocado 

por séculos de escravidão. Assim, as teorias racistas corroboraram para assemelhar as 

características positivas ao branco europeu enquanto deixavam as características negativas 

para outros grupos, sobretudo os negros e mestiços.   

 Sendo os cabelos a parte do corpo com maior potencial de transformação, o alisamento 

dos fios foi o primeiro método que possibilitava adequação do corpo ao ideal de "boa 

aparência". Requerimento muito comum em anúncios de emprego até meados de 1980, a "boa 

aparência" e a "preferência pela pele clara" fazem parte do cenário que construíra o ideal 

estético enquanto referencial de beleza em território brasileiro. No exemplo abaixo vemos no 

                                                           
12 OLIVEIRA, Denis. Etnomídia: a construção de uma paisagem étnica na linguagem midiática. In:  

BATISTA, Leandro; LEITE, Francisco (Org). O Negro Nos Espaços Publicitários Brasileiros. São Paulo,  

Escola de Comunicações e Artes/Usp, 2011. (p.34) 
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classificado de empregos carioca, de data desconhecida, o quanto essa exigência era 

recorrente. 

13 

 Embora a lei 1905 de 24 de novembro de 1998 tenha proibido o termo "boa aparência" 

em anúncios de jornal, ainda encontramos situações de descriminação por quem acredita que  

cabelos cacheados e crespos são menos profissionais apropriados ao local de trabalho. A 

reportagem da página de notícias Pragmatismo Político mostra, no ano de 201114, uma 

estagiária que foi obrigada a alisar os cabelos para se ajustar ao padrão estabelecido pelos seus 

empregadores. 

 Os casos de descriminação mais evidentes não podem, ainda, nos informar o impacto 

que o padrão capilar do cabelo liso tem no Brasil enquanto ideal de beleza. As mulheres desde 

novas aprendem no meio familiar que os seus cabelos são indesejáveis. A influência da mídia 

tradicional coloca protagonistas brancas e de cabelos liso. O desenvolvimento dos métodos de 

                                                           
13 Disponível em:< https://agenotic.wordpress.com/tag/genero/>  Acesso em:18/06/2015 
14 Disponível em: <http://www.pragmatismopolitico.com.br/2011/12/estagiaria-negra-e-forcada- 

alisar.html > Acesso em: 18/06/2015 
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alisamento capilar tornou a "beleza" alcançável. Por que, então, não se "endireitar" com uma 

"escova" e uma "chapinha" no salão de cabeleireiro?  

 

2.2   A (DES) ADEQUAÇÃO DO CORPO 

 

(...) 

Debaixo dos caracóis dos seus cabelos 

Uma história pra contar 

De um mundo tão distante 

Debaixo dos caracóis dos seus cabelos 

Um soluço e a vontade 

De ficar mais um instante 

(...) 

 

(Erasmo Carlos, Roberto Carlos. Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos.) 

 

 Os anos de 1990 visualizaram o boom das indústrias de alisamento capilar. Produtos 

que prometiam alinhar os fios ganharam espaço nas prateleiras de farmácias e lojas 

especializadas, ao passo que cabeleireiros utilizavam boa parte da sua mão de obra para 

esticá-los. O mercado estava em plena expansão. Entretanto, o aumento da densidade de 

adeptos ao método ocorrido neste período não significa que o início da consolidação deste 

mercado seja igualmente recente. 

 O pente quente foi um dos primeiros métodos mecânicos de alisamento capilar que, 

criado por franceses, data o início do século XIX. Ainda assim, foi usado até muito 

recentemente. Nas redes sociais estudadas é possível encontrar mulheres que fizeram usos 

deste e de outros métodos de alisamento que requeriam aquecimento externo. Ademais, 

podemos considerar que a história das alterações capilares é bem mais antiga, ainda no século 

V a.C. os gregos antigos os cacheavam e frisavam em um movimento que mostra que cabelos 

alinhados nem sempre foram regra estética15. 

                                                           
15 LAVER, James. A roupa e a moda: uma história concisa. São Paulo: Cia. das Letras, 1989. 
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 No início do século XX inaugurava nos Estados Unidos a indústria de alisamentos 

químicos. Madam C. J. Walker foi uma das pioneiras, que fez história ao elaborar produtos 

testados nela mesma. Walker representou o início de uma indústria de produtos formulados 

por negros para serem aplicados no seu tipo específico de cabelo. As permanências da 

escravidão fizeram desta uma estratégia utilizada para a integração social. No Brasil, o padrão 

de beleza da casa grande também impactou a maneira como as pessoas encaravam e se 

relacionavam com os seus próprios fios. Foram adotados métodos mais rudimentares e 

trabalhosos de alisamento. Eram feitos procedimentos com ferros de passar roupa, BOB16 e 

com produtos químicos suspeitos que, por vezes, queimavam o couro cabeludo e provocaram 

alergias. Estes procedimentos eram aprendidos no âmbito familiar. Pouco questionados, eram 

adotados e naturalizados.  

 Demorou alguns anos para a indústria de produtos capilares produzir fórmulas 

suficientemente seguras para serem produzidas e comercializadas em larga escala. Contudo, a 

tentativa de diminuir os danos provocados por alisamentos não os desassocia por completo de 

efeitos colaterais desagradáveis. Os últimos anos também viram o desenvolvimento de 

métodos mecânicos de alisamento. Pranchas alisadoras (conhecidas como chapinha) e 

secadores de cabelo mais potentes se popularizaram. Atualmente é possível encontrar uma 

prancha alisadora a R$14,99 na loja online da CASA E VÍDEO17 e a 4 parcelas de 5,84 na 

loja online do PONTO FRIO18.  O secador de cabelo, por sua vez, pode ser encontrado por 

19,99 na loja online da CASA E VÍDEO19 e a 6 parcelas de 5 reais na loja online do PONTO 

FRIO20. 

 As mechas sem curvas estavam associadas ao conceito de belo enquanto os cachos 

eram escondidos e camuflados. Ter o cabelo naturalmente liso era o sonho de boa parte das 
                                                           
16  Rolos de tamanhos variados. Os cabelos são enrolados no seu entorno com a finalidade de alisar ou ondular. 
17Prancha Alisadora Libelle Mini 918 Preta Bivolt. Pagamento à vista. Disponível em: 

<http://www.casaevideo.com.br/webapp/wcs/stores/servlet/pt/auroraesite/beleza-e- 

sa%C3%BAde/pranchas-%28chapinhas%29/prancha-alisadora-libelle-mini-918-preta-bivolt.>  

Acesso em:03/05/2015 
18 Prancha Libelle Mini Crystal Bivolt Preto - 18W. Pagamento parcelado. Disponível em: 

<http://www.pontofrio.com.br/BelezaSaude/cuidadosfemininos/PranchasChapinhas/Prancha-Libelle- 

Mini-Crystal-Bivolt-Preto-18W-2970813.html?recsource=busca-int&rectype=busca-103> Acesso em:  

03/05/2015 
19Secador de Cabelo Portátil Eterny ET34007 Branco/Rosa. Pagamento a vista. Disponível em: 

<http://www.casaevideo.com.br/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?sType=SimpleSearch&urlR 

questType=Base&catalogId=10001&categoryId=14203&pageView=grid&showResultsPage=true&urlLa 

ngId=&beginIndex=0&resultCatEntryType=&langId=-6&top_category=14016&storeId=10152  

Acesso em: 03/05/2015. 
20Secador Feat Facility - 1200W - Bivolt. Pagamento parcelado. Disponível em: 

<http://www.pontofrio.com.br/BelezaSaude/cuidadosfemininos/secadoresdecabelo/Secador-Faet-Facility- 

--1.200W-Bilvot--4797664.html?recsource=busca-int&rectype=busca-2338> Visualizado: 03/05/2015. 
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mulheres (e também homens) até o início da segunda década dos anos 2000. Foi neste 

momento que a indústria dos cabelos lisos se deparou com um movimento que buscava 

quebrar a sua hegemonia. O lucrativo paradigma sobre o qual esta indústria se consolidou 

começou a ser questionado.  

 A partir de meados de 2010 cabelos quimicamente ou mecanicamente alisados 

começaram a ser substituídos por mechas naturalmente modeladas em um movimento visível 

na rua, mas organizado e impulsionado pela internet. Iniciado nos Estados Unidos, 

rapidamente chegou ao Brasil  e alterou a maneira como mulheres enxergavam e se 

relacionavam com os próprios fios.  Em massa e com o apoio de grupos formados nas redes 

sociais as pessoas se organizavam para questionar o modelo de beleza do qual estavam 

excluídas.  

 Esta monografia busca compreender o processo de valorização do que antes era 

estigmatizado e ocultado. Ou seja, o que motivou e quais as características da mobilização 

que fez com que, em massa, milhares de mulheres se interagissem para retornar às formas 

naturais dos fios. Uma vez que estamos lidando com um procedimento que é parte da rotina 

estética de uma parcela considerável de mulheres há séculos, o que existe de singular no 

período atual que propiciou esta mobilização? 

 No censo feito pelo IBGE em 2013, 53% dos brasileiros se autodeclarou negro ou 

pardo. Ao considerarmos, ademais, o impacto da miscigenação em território nacional, é difícil 

acreditar que as valorizadas mechas lisas sejam encontradas na maior parte da nossa 

população. Ainda assim, milhares de pessoas gastam uma quantidade considerável de tempo e 

dinheiro em procedimentos para esticá-los. Outra quantidade, ainda, submete a própria saúde 

com tratamentos legalmente irregulares e perigosos. Apesar disso, por muito tempo a 

possibilidade de ter um cabelo considerado bonito parecia superar as suas desvantagens. 

 Em 2009 a ANVISA21 proibiu a comercialização de produtos para alisamento que 

possuem na sua formulação formol em concentrações acima 0,2%, sob a alegação de ser 

cancerígeno. O alerta também vem de instituições como a Organização Mundial da Saúde e  

Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Entretanto, a regulamentação vigente não 

impede que a substância seja usada em dosagem acima da permitida. Existem indicações de 

que muitos cabeleireiros manipulam as fórmulas originais dos produtos adicionando altas 

quantidades de formol para aumentar o efeito de alisamento no cabelo das suas clientes. O uso 

                                                           
21 Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
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irregular de formol é tema de uma reportagem no site da ABIHPEC22, que mostra a seguinte 

confissão de uma profissional da área: 

 

“Quando o cliente pergunta se tem formol, a gente responde: ‘Não tem, é proibido, a gente 

não usa formol’. Mas na verdade tem formol, sim”.  

 

 Adriana Quintão mostra em sua dissertação de mestrado23 que é comum se adicionar 

formol em produtos que não são vendidos como alisamentos. Ou seja, o cabeleireiro adiciona 

a substância para oferecer um resultado que apenas o produto vendido não seria capaz dando a 

sensação de que o seu serviço é muito melhor do que o daqueles que usam apenas a fórmula 

original.  

 Enquanto o câncer pode ser uma consequência contabilizada ao longo prazo de uso do 

formol, existem outras muito mais imediatas. Na reportagem do canal de televisão SBT 

postada no canal Fala Cidade24 do Youtube, é possível ver o exemplo de uma mulher que 

ficou careca por conta da absorção do formol pela corrente sanguínea. Em outro vídeo, 

postado no mesmo site pelo canal M.A Esthetic Hair25, uma usuária perdeu os seus fios e teve 

o couro cabeludo queimado pelo uso de um produto vendido em farmácias, mas que a 

composição incluía substâncias não regulamentadas pela ANVISA para os fins em que eram 

empregados. 

 Existe, ainda, a possibilidade de contabilizar danos de extensão mais micro, 

contabilizados na própria estrutura capilar. Ela pode ficar fragilizada, desidratada e requerer 

um gasto extra com tratamentos reparadores. O corte químico, por exemplo, ocorre quando os 

fios se partem ao meio devido ao uso de químicas incompatíveis. Marco Antônio de Biaggi é 

                                                           
22Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal. Disponível em:  

<https://www.abihpec.org.br/2012/02/formol-e-usado-ilegalmente-em-saloes-de-beleza-para-alisar-os- 

cabelos/> Acesso em: 03/05/2015. 
23 QUINTÃO, Adriana. O que ela tem na cabeça?:Um estudo sobre o cabelo como performance identitária. 

2013. 196 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e 

Filosofia, Departamento de Antropologia, 2013. 
24 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hBCfqBsj87Q>  Acesso em: 04/05/2015 
25 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KdrRwR5HL4w>  Acesso em: 04/05/2015 
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conhecido por cuidar dos cabelos das "famosas" e, em sua coluna online da revista Veja-SP26, 

ele aponta os danos que podem ser causados pelo processo de relaxamento27:  

 

A técnica deixa os fios mais ressecados e fragiliza sua estrutura interna, 

tornando-os quebradiços. Para evitar isso, o ideal é fazer hidratação 

semanal, mesmo que seja em casa.  

 

Sobre a progressiva28, o profissional responde na mesma coluna sobre o risco de ficar careca 

ao fazer progressiva de quatro em quatro meses: 

 

Eu não recomendo. Seu cabelo certamente ficará ralo. Com um intervalo semestral, ele tem 

um tempo maior para se recuperar. Se mesmo respeitando esse tempo ele estiver caindo, 

suspenda o procedimento e opte pela escova com secador, não se esquecendo de passar um 

produto termoativado. 

  

 Apesar dos danos que podem ser provocados pelas escovas progressivas, definitivas29 

e suas variações, elas ganharam mercado junto ao comércio de outros métodos de alisamento. 

Se, por um lado, os malefícios são, em parte, dissimulados por cabeleireiros e profissionais da 

área, por outro, são ignorados por quem prefere assumir o risco em troca de ter o seu fenótipo 

adequado ao padrão capilar vigente. 

 Contudo, para um grupo crescente, estes riscos deixaram de ser assumidos. A rejeição 

ao ritual de alisamento capilar fez com que os cachos naturais passassem a assumir uma nova 

conotação no contexto social. O que caracteriza o ser cacheada nesse novo contexto? 

 

                                                           
26 Disponível em:< http://vejasp.abril.com.br/blogs/marco-antonio-biaggi/2015/02/09/desvendadas-as- 

100-maiores-duvidas-sobre-seus- 

cabelos/?utm_source=redesabril_vejasp&utm_medium=facebook&utm_campaign=vejasp> Acesso em:  

19/06/2015 
27 Tratamento químico que promete reduzir o volume dos cabelos. 
28  Tratamento químico que alisa o cabelo temporariamente, no qual o cabelo retorna progressivamente ao  

formato natural. 
29  Método que alisa definitivamente a mecha atingida pelo processo químico. 
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2.3   REDES SOCIAIS, MERCADO E NOVAS REPRESENTAÇÕES DE 

BELEZA 

 

 A mídia não é o espaço em que personagens de cabelos cacheados e crespos são 

encontrados mais frequentemente. A sub-representação e os estereótipos incorporados a estes 

personagens ajudaram a reafirmar um modelo de beleza que os excluía. As mídias tradicionais 

faziam parecer que o padrão capilar do cabelo liso eram uma característica da maior parte da 

população, o que dava a sensação de "outsider" para quem não se adequava ao padrão capilar. 

 Contudo, a sub-representação dos cabelos cacheados e crespos no território das mídias 

tradicionais parece ter encontrado limitações com o desenvolvimento da redes sociais e 

plataformas online. A produção direcionada de conteúdo começou a tomar uma forma mais 

difusa, ou seja, qualquer um que possuía conexão de internet poderia fazer a sua página 

pessoal e publicar o que desejasse - dentro do limite das regulamentações sobre o uso deste 

espaço. Neste sentido, Francisco dos Santos e Cristina Cypriano apontam a nova versão - 

mais interativa - da internet como: 

 

 "(...) basicamente caracterizada pela sua abertura para utilização e pelos 

efeitos da rede que produz. A participação se dá por meio  de um 

sistema que estimula as interações, os compartilhamentos e as trocas entre 

internautas, isto é, um sistema que incita a colaboração de quem quer que 

esteja disponível para entrar em interação com outros por intermédio da 

plataforma."30 

 

 A partir de então era possível reunir milhares de pessoas do mundo inteiro de acordo 

com temáticas parecidas. Essas pessoas poderiam compartilhar o seu conhecimento de mundo 

e criar comunidades, com a possibilidade de se encontrarem também no mundo real.   

 Os últimos cinco anos visualizaram um aumento exponencial das páginas voltadas 

para a valorização e incentivo dos cabelos cacheados e crespos. O que antes era estigmatizado 

e escondido passou a ser exaltado e valorizado. Milhares de mulheres começaram a se 

encontrar no ambiente online - e também em encontros presenciais como veremos mais 
                                                           
30  CYPRIANO, Cristina. SANTOS, Francisco. Redes sociais, Redes de sociabilidade. Revista  Brasileira  

de Ciências Sociais  v.29 nº85, jun 2014. 
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adiante - para compartilhar cuidados, experiências e relatos. Embora a união em torno da 

quebra do paradigma do ideal de cabelo liso seja crescente e significativa, o preconceito e a 

descriminação para com quem possui este tipo de cabelo ainda é presente. 

 Assim, sem encontrar nas mídias tradicionais referenciais de beleza que as 

satisfizessem, as internautas sentiram uma maior necessidade de representatividade. Páginas 

surgiram criando ícones que, em breve, chegariam também às mídias tradicionais. A internet 

poderia criar as suas próprias celebridades. 

 Rayza Nicácio é um dos exemplos de internauta que se tornou um referencial de 

cabelos bonitos e saudáveis. Compartilhando dicas de cuidados, agora possui fã clubes como 

o Loucas pela Rayza Nicácio31 e O que aprendi com Rayza Nicácio32. Esteve presente 

também em matéria do programa de televisão Domingo Espetacular33. Gill Vianna igualmente 

se tornou referência e a sua página Coisas de uma cacheada34 que atualmente possui mais de 

um milhão de curtidas35. Existem, ainda, uma enorme quantidade de blogueiras36 que ganham 

espaço divulgando receitas de produto, dicas caseiras e servindo como inspiração para as 

novas cacheadas.  

 O potencial do novo mercado em ascensão foi percebido por marcas que responderam 

com a criação de produtos adequados. A marca carioca Lola Cosmetics, por exemplo, tem 

uma linha inteira denominada Creoula direcionada para o tratamento de cabelos cacheados e 

crespos. Outro produto, o Milagre Diet, da mesma empresa, é um creme de pentear específico 

para a modelação de fios em transição capilar. As empresas também perceberam o papel de 

formadoras de opinião assumido pelas blogueiras. Patrocinadas, as mulheres tinham cada vez 

mais produtos para produzir material em cima. Uma maior produção de conteúdo aumenta a 

procura da página junto ao impacto das páginas e sites no âmbito da internet. 

                                                           
31Disponível em: <https://www.facebook.com/pages/Loucas-pela-Rayza- 

Nic%C3%A1cio/604560899649623?ref=br_rs > Acesso em: 07/05/2015 
32Disponível em: <https://www.facebook.com/pages/O-que-aprendi-com-Rayza- 

Nic%C3%A1cio/729666100395377?ref=br_rs> Acesso em: 07/05/2015 
33 Programa da Rede de Televisão Record e que foi ao ar dia 05/04/2015. Postado no canal J4C4R3JP07, no 

YOUTUBE. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Y4ncqw7Rz5w&sns=fb> Acesso em: 

07/05/2015 
34 Disponível em: <https://www.facebook.com/Coisasdeumacacheada?fref=ts> Acesso em: 07/05/2015 
35 Mecanismo utilizado no facebook para: 1) mostrar aprovação a determinado comentário ou postagem;  

2) acompanhar as publicações de determinada página. 
36  Os blogs no seu início eram conhecido como diários pessoais. Era uma espécie de domínio, ou página  

pessoal aonde cada um poderia estilizar e postar o que desejasse. Considerando que muitas donas de  

páginas na internet possuem o seu blog pessoal e, para facilitar a identificação, permanecerei chamando- 

as de blogueiras. 



30 

 

 

 Como exemplo de outras empresas que desenvolveram produtos diretamente para este 

nicho podemos ver a Seda com a linha Cachos Comportados e Definidos. A empresa 

Thressemé chamou as blogueiras Rayza Nicácio, Jujuba Doce, Gill Vianna e Dani Azevedo 

para comporem o comercial de tema "Meu Cabelo, Minha História" que foca nas diferenças 

de cada tipo de cabelo, principalmente os crespos e cacheados, e nas possibilidades de escolha 

que podem ser adotadas por eles37. 

 Além do potencial deste mercado em ascensão, as mídias tradicionais também 

passaram a produzir conteúdo sobre este movimento das redes sociais. Abaixo vemos dois 

exemplos de revistas físicas direcionadas para diferentes públicos - a primeira, para o público 

adolescente e a segunda, uma revista semanal do jornal O Globo - que produziram 

reportagens sobre ele. 

 

                                                           
37 Disponível  <https://www.youtube.com/watch?v=ol2vecSCgGY>. Acesso em: 14/07/2015 
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38 PINHEIRO, Malu. Cachos, O Retorno. Revista Capricho, Fevereiro de 2015, p. 36. 



32 

 

 

39 

 Um movimento que buscava a "libertação" dos padrões estéticos que prevaleciam e 

eram reafirmados pela mídia tradicional conseguiu espaço na própria mídia que o excluía. 

                                                           
39 RIBEIRO, Carolina. Meu Cabelo Enrolado. Revista O Globo. Rio de Janeiro, 24 de maio de 2015, p. 38. 
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Precisamos considerar, contudo, que esta tomada de espaço é gradual. Ainda assim, a 

produção de conteúdos sobre o retorno e a valorização deste novo modelo estético é um dos 

indicadores da sua relevância e impacto. 
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3  O RETORNO AO CABELO NATURAL 

 Existem etapas a serem superadas para que as mulheres possam chegar no seu objetivo 

de serem cacheadas e crespas novamente. Se livrar das químicas ou tratar de um cabelo que 

sofreu anos de alisamentos mecânicos pode corresponder a um processo de meses à anos de 

duração. Durante este período, a mulher ocupa uma posição indefinida em que o seu cabelo 

não é mais liso, mas tampouco é cacheado. Esta liminaridade é um problema no que tange a 

autodefinição. Ou seja, se o cabelo não é cacheado, mas também não é liso, então o que seria?  

 O problema estético também é recorrente. Muitas se consideram feias durante este 

período. Em um universo em que o pilar do padrão capilar do cabelo liso ainda não foi 

completamente demolido, voltar aos cabelos cacheados pode corresponder a uma não 

aceitação do circulo social que a aspirante a cacheada está inserida. Por vezes, a não aceitação 

desta escolha por familiares, amigos e companheiros torna o momento um desestabilizador de 

relações e autoestima pessoal. Nesta medida, os grupos online exercem consideravelmente a 

função de espaços de apoio e ajuda. 

 Este capítulo tem a função de apresentar embasamento empírico às diversas 

proposições formuladas anteriormente e o desenvolvimento de novas proposições ainda não 

abordadas. Nele, temos dois principais objetivos. O primeiro é compreender as dificuldades e 

problemáticas de quem deseja retornar aos cabelos cacheados. O segundo, entender até que 

ponto o procedimento de retorno consegue cumprir o seu objetivo de quebrar com a 

hierarquia de texturas em benefício de um cabelo verdadeiramente natural. 

 

3.1   A TRANSIÇÃO CAPILAR 

 

 O movimento objeto desta monografia é, em parte, responsável pela dissociação dos 

cabelos cacheados e crespos de denotações negativas. Entretanto, se historicamente o cabelo 

crespo foi construído no Brasil como inferior aos tipo liso de cabelo europeu, a quebra deste 

paradigma estético acontece através de um processo muito mais lento do que se possa inferir a 

princípio. Páginas com mais de 1 milhão de seguidores no Facebook e a multiplicação de 

blogs, sites e vídeos que trabalham o tema podem não nos indicar em primeira mão a real face 
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do preconceito enfrentado por estes atores sociais. Se os cabelos cacheados e crespos são 

motivadores de discriminação social, a Transição Capilar é o momento crítico em que, depois 

de anos de alisamentos a mulher assume o seu cabelo para um universo social que o 

desaprova. 

 Vencer a barreira de assumir os cabelos naturais impacta tanto o indivíduo que toma 

essa decisão como aqueles que convivem com ele. Por isso, as decisões capilares são tão 

pouco individuais quanto as suas consequências. Ou seja, da mesma forma que existia uma 

barreira social que construía o cabelo liso enquanto padrão capilar, essa barreira ainda parece 

suficientemente sólida para ser enfrentada por aqueles que enxergam o retorno aos cabelos 

naturais como um retorno às raízes40 

 A recepção aos cabelos cacheados e, sobretudo, ao processo de retorno a eles provoca 

uma série de reações negativas daqueles que ainda entendem os fios lisos como ocupando 

posições hierarquicamente superiores. A dissolução da ideia de cabelo "bom" e "ruim" é 

gradual. Portanto, para muitas, assumir o cabelo natural é uma tarefa que coloca 

constantemente em prova a autoestima pessoal e as suas próprias decisões estéticas. 

Comentários negativos e depreciações são recorrentemente expostos nos grupos do 

FACEBOOK, como podemos ver no exemplo abaixo: 

 

A minha sogra disse para mim, que meu cabelo era horrível e que a ex dele mantinha os 

cabelos bem cuidado. Só porque são lisos e que eu deveria me cuidar mais e dar um jeito no 

meu cabelo de bombril. Quanta humilhação, afv até quando vai existir pessoas com está 

mentalidade.41 

 

 De forma a amenizar os comentários negativos, os grupos no Facebook assumem por 

vezes uma função de grupos de apoio aonde se dão conselhos sobre como lidar com a 

situações de preconceito aos quais muitas mulheres estão expostas. Os comentários que se 

seguem foram feitos por diferentes mulheres em resposta ao relato de preconceito descrito 

anteriormente: 

 

                                                           
40 Vemos muito recorrentemente o termo "retorno as raízes" quando os atores sociais descrevem e  

problematizam  o movimento do qual fazem parte. As raízes, neste caso, são as características genéticas  

que carregam uma história que até então era ocultada através dos alisamentos. 
41 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/290134121172808/permalink/389450871241132/  

Acesso em: 14/07/2015 
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Manda sua sogra ir cuidar do cabelo da ... dela kkkkkkkkk desculpe meninas mas eu 

madaria na cara boa mesmo ta  

 

Não liga não, apesar de que vc tem que se amar acima de tudo. Seu cabelo é lindo e não 

admita ser comparada com ninguém. Vc é única!!!  

 

 Uma das maneiras de lidar com o preconceito e de impulsionar outras mulheres a 

assumir o seu cabelo natural está em criar referenciais de beleza através de ícones que 

servirão como inspiração para as novas cacheadas. As blogueiras têm um papel crucial neste 

processo. Contudo, as próprias participantes dos grupo sobre o tema também divulgam as 

suas fotos durante e após este período para incentivar as mulheres a não desistirem do 

processo. A imagem que se segue exemplifica a situação: 

42 

 A Transição Capilar é o primeiro momento em que o indivíduo se depara com a 

desaprovação feita pela sociedade do cabelo liso depois de anos de alisamento. Ela 

corresponde ao período em que se decide parar de usar químicas que alteram a estrutura dos 

fios com a finalidade de retornar à sua textura e ao formato natural. Sendo assim, deixa-se o 

cabelo cacheado crescer progressivamente enquanto ainda se mantém a parte lisa, que é 

responsável por dar comprimento aos fios. Contudo, é preciso ressaltar que o problema não se 

coloca contra o uso de químicas no geral. Embora existam grupos que defendam a sua 

                                                           
42 Disponível em:< https://www.facebook.com/DeCachopraCacho/photos/pb.692315040843549.- 

2207520000.1434436528./853274891414229/?type=1&theater> Acessado em: 19/06/2015 Imagens e  

nomes borrados para preservar a identidade dos internautas.  



37 

 

 

redução em prol de um estilo de vida mais saudável, os tratamentos negados são aqueles que 

promovem um disfarce ou dissolução dos cachos e ondas. 

 Nos grupos analisados, as tinturas são amplamente usadas e, em certos casos, 

recomendadas. Descolorir ou tingir os cabelos de loiro também não é visto como uma atitude 

contrária ao movimento aqui analisado. O crespo, para elas, não contradiz o loiro. No grupo 

do Facebook "Força no Black", uma participante publica uma foto com os fios mais claros 

seguida do comentário: 

 

Eis o resultado da minha coloração,fiz sozinha em casa... A principio não ficou como eu 

queria mas ta valendo...43 

 

Até o momento da conclusão deste trabalho, os comentários foram de aprovação, como no 

exemplo abaixo: 

 

Nossa vc parece muito com a Georgia Pedro! Seu cabelo ficou lindo! 

 

Relatos pessoais com procedimentos similares, como o seguinte: 

 

olá eu amei esse tom...,pra quem deseja clarear ,eu também morria de medo,mas arrisquei o 

7.7 da maxton,claro q vai depender da tonalidade do seu cabelo,tem tbm o 7.3 ,que é um 

tom mais claro ,mas ainda naõ usei.. estou no 7.7 a 2 anos ,e confesso q gostei,mas o 

ressecamento é inevitavel,entaõ lindas muita hidratação neles ! 

 

E caráter de pedidos de conselhos por aquelas que aspiram fazer alterações similares: 

 

Menina To louca pra clarear o cabelo como vc fez? 

 

 No âmbito desta publicação não havia qualquer crítica ao clareamento dos fios que, 

por sua vez, não é visto como prejudicial ou incongruente com a valorização das raízes que o 

retorno aos fios naturais remete. A seguinte imagem foi postada em um grupo no Facebook 

direcionado exclusivamente para mulheres de cabelo crespo e colorido e é uma das provas de 

que pintar os cabelos não desqualifica o processo de naturalização dos fios: 

                                                           
43 Disponível em:< https://www.facebook.com/groups/forcanoblack/permalink/619756051494518/> 

Acesso em: 19/06/2015 
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44 

 Na frase "Lindo é assumir-se" a referência explícita é feita ao cabelo crespo e, 

portanto, a cor rosa dos fios do desenho acima não vai contra as motivações deste movimento. 

Em outro exemplo, ainda, uma participante do mesmo grupo posta uma foto do seu cabelo 

azul, ao mesmo tempo em que faz uma propaganda do seu canal no YOUTUBE voltado 

principalmente para esta temática e recebe o seguinte comentário: 

 

SOOOOCOOOOOOORRRRRRO, MEU MUNDO CAIU COM TANTO 

EMPODERAMENTO Emoticon heart cade essa canal que eu preciso assistir?45 

 

Vemos agora a palavra "empoderamento" como associada aos fios coloridos. Uma das 

explicações para as reações à coloração pode ser a de que pintar os fios, sobretudo com cores 

fantasia46, é uma maneira de dar destaque e chamar atenção para o que antes era escondido.  

 Ressalta-se o atributo estigmatizado com a intenção de dar fim ao próprio estigma. A 

história pessoal é contada através da textura, e não da cor natural. Portanto, enquanto altera-se 

as características fenotípicas para ocultar certas informações genéticas, a coloração é um 

mecanismo de ressaltar a história pessoal que é contada pelos cabelos naturais.  Os cabelos 

coloridos têm a função de dar destaque à forma crespa e cacheada. Neste caso, o foco não está 
                                                           
44Disponível em: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205882618098898&set=o.880069208719980&type=3&t 

heater> Acesso em: 19/06/2015 
45 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/880069208719980/permalink/895361293857438/> 

Acesso em: 19/06/2015 
46 Cores fantasia são aquelas que fogem da cama de tonalidades que naturalmente se encontra nos  

cabelos. Por exemplo: rosa, roxo e azul. 
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em esconder a cor natural, mas em chamar atenção para este tipo de cabelo que por muito 

tempo foi taxado de "ruim" ou inferior.  

 O estigma é um dos motivos pelo qual milhares de mulheres aderiram ao alisamento 

dos seus fios. Ademais, ainda é um componente fundamental das dificuldades enfrentadas por 

mulheres durante e após o processo de Transição Capilar. Erving Goffman47 define estigma 

como uma "situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena". O ser 

estigmatizado é portador de características (corporais, de caráter e tribais de raça, nação e 

religião) que não são consideradas comuns no interior de determinada sociedade. Essas 

características ganham destaque no momento em que o estigmatizado estabelece relação com 

uma pessoa "normal" de forma a que a última não consegue tratá-lo como igual. 

  Para o autor, o estigma decorre de uma incompatibilidade entre a identidade social 

virtual, que é aquela composta pelas expectativas atribuídas a determinado indivíduo e sua 

identidade social real. Ou seja, as expectativas que são feitas são demasiadamente diferentes 

daquela efetivamente encontradas. Essa discrepância faz com que a interação entre a parte 

"normal" e a estigmatizada seja potencialmente conflituosa. Portanto, os dois lados da relação 

são, mas de maneira diferente, impactados. 

 Existe um problema, entretanto, ao adotar a perspectiva de Goffman para entender o 

estigma sofrido pelas mulheres de cabelos crespos e cacheados. O autor entende que para a 

construção da identidade social virtual "os ambientes sociais estabelecem características de 

pessoas que têm probabilidade de serem nelas encontradas"48. Assim, a identidade social 

virtual é consequência direta dos padrões mais encontrados no interior da própria sociedade. 

Contudo, no nosso caso, o padrão capilar não é encontrado na maior parte da nossa 

população.  

 Como já foi apontado anteriormente, o censo feito em 2013 pelo IBGE mostrou que 

mais de 50% da população se autodeclara negra ou parda. Ou considerar, ainda, a enorme 

quantidade de miscigenados no Brasil, é difícil acreditar que os cabelos lisos sejam 

encontrados na maior parte da população. Ainda assim, ele ocupa a posição de cabelo "bom", 

enquanto o crespo é denominado como cabelo "ruim" e agrega uma série de conotações 

negativas. Portanto, a ideia de identidade social virtual atrelada a uma maior probabilidade de 

                                                           
47  GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro, Zahar, 

1963. 
48  idem  (p. 11-12) 
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encontrar determinadas características em uma sociedade não caracteriza o padrão capilar no 

Brasil. 

 Como já foi visto, o padrão capilar é uma realidade estrutural, e portanto, as 

abordagens interacionistas podem nos dar uma visão muito parcial da situação brasileira. 

Aqui, o padrão capilar é consequência do desenvolvimento histórico que, não só de maneira 

simbólica, mas também violenta, colocou um grupo social em posição superior aos demais. 

 Ainda assim, trabalhar com Goffman nos permite compreender o mecanismo pelo qual 

a ideia de cabelo feio é interiorizada pela nossa cultura. Segundo ele, os padrões vigentes em 

uma determinada sociedade são assimilados pelo grupo estigmatizado ao ponto dele acreditar 

na sua própria inferioridade. Isso significa que o estigma não parte apenas dos "normais", mas 

também do próprio estigmatizado. Assim, um dos mecanismos encontrados para promover 

uma maior aceitação do ser estigmatizado, e que parece se enquadrar no caso estudado, é o da 

correção da característica carregada de atributos negativos. Ou seja, o volume e os cachos são 

disfarçados com penteados e tratamentos químicos. Segundo o autor, o status alcançado após 

esta mudança ainda é inferior ao dos "normais", mas, de certo, superior ao daqueles que 

mantém o atributo carregado de conotações negativas. O cabelo alisado não tem o mesmo 

peso do cabelo naturalmente liso. Adriana Quintão49 mostra, em sua dissertação de mestrado, 

o esforço das clientes dos cabeleireiros em fazer com que os seus fios alisados pareçam com 

os naturalmente lisos. A ponta extremamente reta, por exemplo, é indicação de química. 

 Sendo assim, nós podemos compreender como que, apesar de não ser encontrado na 

maior parte da população, o cabelo liso pode ser encarado por ela como um referencial de 

beleza. Consequentemente, o padrão capilar do cabelo liso não é uma verdade universal, mas 

é construído como tal. A percepção de que a categoria "bom" e "ruim" são relativas foi feita 

pelo grupo estudado nesta monografia. 

 Um grupo muito extenso de pessoas notou que os seus fios possuíam o mesmo 

potencial de beleza do que qualquer outro que pudesse estar na posição de padrão capilar. A 

partir de então a pressão feita não era a de substituir o padrão capilar de cabelo liso pelo de 

cabelo cacheado ou crespo, mas de desfazer com qualquer hierarquia que possa ser construída 

entre texturas de fios.  

                                                           
49  QUINTÃO, Adriana. O que ela tem na cabeça?:Um estudo sobre o cabelo como performance identitária. 

2013. 196 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e 

Filosofia, Departamento de Antropologia, 2013. 
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 Simultaneamente, estes grupos do Facebook perceberam que manter os cabelos lisos 

não era vantajoso de forma alguma. O desgaste financeiro, físico e emocional provocado 

pelos cabelos lisos aos poucos parecia um sofrimento sem  sentido. Os esforços agora são 

para manter os fios o mais bem tratados possível através do ideal de que cabelo bonito é 

cabelo saudável. No subcapítulo "Então Cacheada" faremos uma análise mais detalhada da 

importância da elaboração de cuidados adequados para a adesão de pessoas aos cabelos 

naturais. 

 Mesmo após a ascensão do movimento de retorno e valorização dos cabelos cacheados 

e crespos, ainda existe uma pressão feita por terceiros para adequar as pessoas ao padrão liso 

de cabelo. Este é um dos motivos pelos quais a pergunta "Por que você não alisa o seu 

cabelo?" e o conselho "Você ficaria muito melhor de cabelo liso" são apontadas como um dos 

provocadores mais recorrentes de incômodo para este grupo. 
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50  

 Para além de incentivar as pessoas a assumirem o seu cabelo natural, seria 

fundamental mudar a construção social que coloca o cabelo liso enquanto padrão capilar. Ou 

seja, interferir no momento considerado crucial para a percepção e consolidação da relação 

estabelecida com os próprios fios. O que reúne as cacheadas e crespas é uma história 

relativamente parecida que teve início na infância. A maneira como os seus responsáveis 

penteavam e cuidavam do cabelo das crianças, em grande medida, interferiu na forma como 

as próprias passaram a encará-los depois de adultas. A imagem abaixo mostra de maneira 

singular como a relação com os fios passa pela experiência familiar: 

                                                           
50 Disponível em: <https://www.facebook.com/princesacacheada321/photos/pb.467919233361795.- 

2207520000.1434437845./490837191069999/?type=3&theater> Acesso em: 19/06/2015 
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Na página Garota Cachos51 podemos ver um comentário feito com base na imagem acima 

sobre a maneira como a relação da criança com as pessoas ao seu redor interfere na sua 

perspectiva do próprio corpo: 

 

O meu foi o oposto o meu pai não gostava do meu cabelo, e quando a minha mãe sai para o 

trabalho ele raspou a minha cabeça e quando ela chegou e chorou muito. Eu nao me lembro 

eu tinha 05 anos de idade. Mas ai eu cresci foi para o colégio e sofri muito com apelidos, e 

comecei alisar as 10anos de idade. 

 

Dessa forma, partimos do pressuposto que  a compreensão dos próprios atributos como 

indesejáveis é social e, sobretudo, familiar. Sendo a infância o momento de consolidação da 

identidade e da autoestima, relatos de bullying52 e rejeição de características físicas pesam na 

maneira como o adulto irá se enxergar no futuro. Considerando isso, surge o ideal de ensinar 

as crianças a apreciar os seus próprios cabelos.  

 O discurso em torno da ideia de que se acredita que o cabelo é feio porque é assim que 

foi ensinado é muito recorrente nas redes sociais e nos debates em torno do alisamento na 

                                                           
51Disponível em:  

<https://www.facebook.com/1508468449391900/photos/a.1545528885685856.1073741829. 

1508468449391900/1554577141447697/?type=1> Acesso em: 19/06/2015 
52 Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra uma pessoa indefesa, que podem  

causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que  

significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para o português. Disponível em: 

<http://www.significados.com.br/bullying/> Acesso em: 14/07/2015 
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infância. Na internet, ainda existem diversas campanhas e artigos que orientam os pais a não 

alisar o cabelo dos seus filhos. No texto "Mães, não alisem o cabelo enrolado das crianças" 

existe um apelo feito pela autora, Patrícia Cerqueira53, de que é na infância que se aprende a 

encarar os fios a partir da dicotomia entre "bom" e "ruim". Existe, inclusive, uma campanha 

no Facebook que ganhou a hashtag54 "#alisanãomãe" para conscientizar os pais quanto a 

importância da sua função na autoaceitação da próxima geração. Na página "Pretinhosidade" 

dá para visualizar o alcance da campanha. A imagem abaixo, até o presente momento55, teve 

1.800 curtidas56 e 4.418 compartilhamentos57: 

 

58 

 

 Este movimento, que atingiu também a infância, foi tema de uma campanha nos 

Estados Unidos da empresa de cosméticos Dove denominada "Love Your Curls"59. Nela, é 

apontado que apenas 4 entre 10 meninas de cabelos cacheados os acham bonitos. Inclusive, as 

entrevistadas relataram preferir que os seus cabelos fossem lisos. A empresa, então, afirma: 

"The best way to change how they feel about their curls is to show them how you feel about 

                                                           
53 Disponível em:< http://disneybabble.uol.com.br/br/rede-babble/comportamento/m%C3%A3es- 

n%C3%A3o-alisem-o-cabelo-enrolado-das-crian%C3%A7as/?Ex_cmp=SP_2Patricia16MAR_FBK> 

Acesso em: 14/07/2015 
54 Corresponde a uma palavra chave antecedida pelo símbolo # e são utilizadas para categorizar os  

conteúdos publicados nas redes sociais. Disponível em:< http://www.significados.com.br/hashtag/> 

Acesso em: 14/07/2015 
55 Verificado dia 16 de junho de 2015. 
56 As curtidas de postagem no FACEBOOK nos indicam o grau de aprovação dos que a visualizaram. 
57  O compartilhamento no FACEBOOK nos indica o grau de disseminação de um conteúdo nesta rede  

social. 
58 Disponível em: <https://www.facebook.com/pretinhosidadepage/photos/pb.356804414440339.- 

2207520000.1432193172./766091210178322/?type=3&theater >Acesso em: 19/06/2015 
59 Ame os seus cachos (tradução livre). Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=ou7CyPtkpng> Acesso em: 19/06/2015 
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yours"60, que é o tema principal da campanha. A maneira encontrada pela empresa para 

reverter essa situação foi promover um evento que reunisse as meninas entrevistadas com 

familiares e amigos que também possuíam cabelos cacheados. A campanha termina com a 

afirmação: "Girls are 7 time more likely to love their curls if people around them do."61  

 Existe ainda uma literatura crescente formulada para crianças de cabelos cacheados e 

crespos. A ideia é ensiná-las a amar as suas características pessoais criando ícones e 

referências que mostram que os seus atributos são especiais. Concebe-se super heróis, figuras 

e desenhos com crianças negras e de cabelos cacheados e crespos. Como exemplo há o livro 

"Cabelo Ruim?"62, "O Mundo no Black Power de Tayó"63, "O Cabelo de Cora"64 e "Controle 

Remoto"65 O último foi indicado por Carolina, uma menina de 8 anos que grava um vídeo no 

YOUTUBE para contar relatos sobre a reação dos seus amigos ao seu cabelo crespo: 

 

Ontem uma amiga minha falou assim: "Oh Carol, por que que o seu cabelo é duro?" E eu 

respondi: "Não, o meu cabelo não é duro, não. O meu cabelo não é duro. Sabe o que que é 

duro? É ter que ficar aguentando pessoa ignorante falando que o meu cabelo é duro. Isso 

que é duro." Então no dia seguinte minha outra amiguinha falou assim: "Oh Carol, você 

acha que o meu cabelo ficou bonito assim de chapa?". E eu respondi: "Ficou." E ela: "Por 

que você não faz chapa no seu também? Quer que eu faça para você?" E eu falei assim: 

"Não! Tá doida? Eu quero o meu cabelo assim: para cima, volumoso. Eu acho o meu cabelo 

muito bonito assim." Então ela ficou até sem graça.66 

 

Outra criança que usa a ferramenta para manifestar a sua preferência pelo cabelo natural é 

Júlia. A menina diz que em uma festa de aniversário sofreu bullying por conta dos seus fio 

cacheados. Em vídeo, a menina afirma: 

 

                                                           
60  A melhor maneira de mudar o modo como elas se sentem em relação aos seus cachos é mostrar como você se 

sente em relação aos seus. (tradução livre) 
61 Garotas tem 7 vezes mais probabilidade de amar os seus cachos se as pessoas ao seu entorno o 

amam.(tradução livre) 
62 PINTO, Neusa. Cabelo Ruim? A história de três meninas aprendendo a se aceitar. Mato Grosso, TantaTinta 

Editora, 2007. 
63 OLIVEIRA, Kiusam. O Mundo no Black Power de Tayó. São Paulo, Editora Peirópolis, 2013. 
64 CAMARA, Ana. O Cabelo de Cora. Rio de Janeiro, Editora Pallas, 2013. 
65 FREITAS, Tino. Controle Remoto. Rio de Janeiro, Manati, 2009. 
66 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=d1d0JxGTGOgO> Acesso em: 19/06/2015 
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Se você nasceu com esse cabelo, se você gosta desse cabelo, se você continua com esse 

cabelo, nasceu com esse cabelo e não fez nenhuma alteração tipo escova, chapinha, coisa 

assim, é porque você gosta daquele cabelo. Aquele cabelo que é para você.67  

 

As crianças começaram a manifestar publicamente a sua preferência pelos cachos e, os pais, 

começaram a buscar as redes sociais para aprender a não apenas cuidar dos fios dos seus 

filhos, mas também a lidar com os problemas de crescer com o cabelo cacheado em um 

universo racista que instaura o cabelo liso como padrão capilar: 

 

Meninas boa tarde ! Essa é a minha filha Ysadora , ela tem o cabelo que eu pedi a Deus , o 

cabelo dela é perfeito !  

Mais ela não gosta do cabelo dela , ela tem apenas 4 anos i esses dias ela me pediu pra 

alisar o cabelo pq a amg dela ( que tem 12 anos ) alisou ai eu disse que não ! Ela virou pra 

mim i falou mãe é sem formol não vai fazer mal nenhum , ai eu disse que o cabelo dela é 

lindo cacheado ai ela começou a chorar i disse que nenhuma princesa tem o cabelo 

cacheado i que ela queria ser branca igual a frozen i ter o cabelo liso ... MENINAS EU 

NÃO SEI O QUE EU FAÇO ELA SO TEM 4 ANOS I ELA ME ASSUSTA COM CERTOS 

ASSUNTOS .  

Tem mais ... Se vc falar que ela é pretinha ela briga com vc , fala que preto é cor de gente 

velha que ela é morena . Ontem brincando com o amiguinho dela que é Branquinho ai ele 

perguntou qual é a sua cor ( eu pedi pra ele pergunta ) ai ela eu sou branca mais não conta 

pra ninguém não , finge perto da minha mãe que eu sou pretinha ..  

Aiin meninas o povo acha engraçado mais eu não to gostando nada disso68 

 

 Pais também se organizaram para criar páginas voltadas exclusivamente para o cabelo 

das suas crianças. No Facebook, por exemplo existem as páginas: "Cacheados Kids"69 e 

"Cacheadas Kids70 

                                                           
67 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cHie91NYx1M> Acesso em: 19/06/2015 
68 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/viciocacheado/permalink/711132705680180/>  

Acesso em: 19/06/2015 
69 Disponível em:< https://www.facebook.com/pages/CacheadosKids/675562702565728?ref=ts&fref=ts>  

Acesso em: 19/06/2015 
70 Disponível em: <https://www.facebook.com/pages/Cacheadas-Kids/796613667095444> Acesso em:  

19/06/2015 
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 Para aqueles que interiorizaram o estigma atribuído aos seus cabelos, é na Transição 

Capilar que se inicia o processo de autoaceitação. Para além de um momento em que se 

espera novos fios, este também é o momento em que se começa a aprecia-los.  

 A transição capilar pode ser considerada a partir da perspectiva de Van Gennep71 como 

o período de margem (ou limiar). Turner, ainda, pontua os atributos da liminaridade como 

sendo: 

 

(...) necessariamente ambíguos, uma vez que esta condição e estas pessoas furtam-se ou 

escapam à rede de classificações que normalmente determinam a localização de estados e 

posições num espaço cultural. As entidades liminares não se situam aqui nem lá, estão no 

meio e entre as posições atribuídas e ordenadas pela lei, pelos costumes, convenções e 

cerimonial.72 (Turner, p.98)* 

 

Portanto, o grande drama de ser limiar é que ele foge do esquema de classificações do grupo a 

que pertence. Como é o caso do grupo estudado, no geral, ele ocupa um meio termo 

conceitual. Não existe nenhuma palavra que define o cabelo de pessoas em transição. Ela é 

um estado de passagem em que os fios ainda não são cacheados, mas tampouco são lisos. 

Dessa forma, a maior dificuldade da transição é lidar com o símbolo do seu estado de 

liminaridade: as duas texturas significativamente diferentes. 

 

A pergunta que não quer calar: faço ou não faço o BC? Será que vai ficar muito curto se eu 

cortar agora? Essa dupla textura ta me matando já.. 

Pergunto porque sempre tive cabelo comprido e não sei como ficaria. Se puderem me 

ajudar com suas opiniões ficarei grata73  

 

 Como veremos mais a frente, geralmente é no momento em que a relação com essas 

duas texturas se torna insuportável que é tomada a decisão de dar fim ao processo de 

transição. Ainda assim, para passar por ele de maneira mais tranquila, muitas tendem a 

adequar o seu cabelo a uma das duas texturas. Ou seja, ou alisar mecanicamente a parte 

cacheada que está nascendo, ou, a adequação mais comum, que é cachear o cabelo alisado 

quimicamente. A texturização é composta por métodos que buscam cachear as partes lisas dos 
                                                           
71 VAN GENNEP, Arnol. Os ritos de passagem. Petrópolis, Vozes, 2011. 
72 TURNER, Victor. O processo ritual: estrutura e antiestrutura. Petrópolis, Vozes, 2013. 
73 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/487145284650001/permalink/1012920492072475/>  

Acesso em: 19/06/2015 



48 

 

 

fios para torná-los mais uniformes. Um exemplo é prender os cabelos úmidos em pequenos 

coques e soltá-los depois de secos. Ou ainda, enrolá-los em canudos finos para, igualmente, 

soltá-los depois de um certo tempo. Todavia, estes métodos são geralmente trabalhosos por 

não incluírem fontes de calor que podem agilizar o processo, mas danificar os fios.  

 A Transição Capilar também é o momento em que se começa a adotar cuidados com 

as novas mechas. Os problemas anteriormente citados provocados pelos alisamentos 

começam a ser remediados e inicia-se uma intensa rotina de cuidados. O cronograma capilar, 

por exemplo tem a função de repor tudo aquilo que um cabelo precisa para ser considerado 

saudável. Nele, inclui-se hidratação, nutrição e reconstrução dispersos em uma agenda 

cuidadosamente programada.  

 Outro ponto importante é que a transição é um processo que difere consideravelmente 

de pessoa para pessoa. Existem muitas mulheres que não conseguem passar por todo o 

processo e acabam retornando para a química. Outras, quando pensam em desistir, recorrem 

aos grupos que existem no Facebook e que funcionam como apoio e um resgate de 

autoestima. 

 

Olá gentee, estou vendo algumas meninas que estão querendo desistir da transição e to aqui 

para dar uma força, não desistam !  

Essa foto é do ano passado, estava um ano e meio sem progressiva e decidi colocar um 

ponto final nisso, cortei o cabelo bem curtinho. Foi difícil me acostumar no começo, mas 

meu cabelo já esta crescendo e o melhor de tudo, está forte ! Então quem está nesse 

processo também, não se esqueça, mantenha o foco ! Beijossss!74  

  

Se o movimento de retorno e valorização do cabelos naturais deve a sua existência em 

grande medida as redes sociais, isso não significa que os vínculos sociais que acontecem em 

torno desse tema se limitem a ela. Embora as pessoas estejam cada vez mais conectadas 

através da internet, a vida também acontece no mundo real e, portanto, os seus 

desdobramentos podem ser por ele vislumbrados. Não podemos partir do pressuposto de que 

o mundo "real" e o virtual são separáveis. Por isso, o motivo pelo qual coloco a palavra real 

entre aspas está em entender que o mundo virtual compõe uma importante parcela da 

realidade. 

                                                           
74 Disponível em:   

<https://www.facebook.com/groups/487145284650001/permalink/1012503272114197/> Acesso em:  

19/06/2015 
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As decisões sobre cabelo podem ter sido influenciadas por um movimento que teve a 

sua influência na internet. Mas os seus desdobramentos afetam também as relações 

interpessoais. Se o universo social "real" é um dos responsáveis pelo estigma sofrido pelos 

agentes sociais desta pesquisa, também nele as mulheres podem se reunir em torno deste tema 

comum. Além do mais, o cabelo é tangível. Se as decisões sobre ele são em grande parcela 

influenciadas pela internet, elas apenas são aplicadas no universo "real" e, portanto, podem 

também ser analisadas através dele. 

Existem vários encontros locais de pessoas que se conheceram nas redes sociais e 

desejam trocar experiências presencialmente. Neles, existem oficinas sobre cuidados, cortes e 

dicas de como manusear os cabelos. Por vezes, chama-se alguém para das palestras que 

contextualizam e problematizam o cabelo cacheado e crespo no contexto social que 

procuramos explorar neste trabalho. Abaixo segue a imagem de um desses eventos que 

ocorreu em janeiro de 2015 na cidade de Três Rios - Minas Gerais: 

75 

Palestras, debates e oficinas fazem partes das programações desses eventos que 

acontecem em vários estados brasileiros e visam transpassar a barreira do virtual. Para o dia 

26 de julho foi marcado o Encontro das Cacheadas e Crespas em Salvador - Bahia. No dia 31 

de maio de 2015 foi marcado no Espírito Santo o evento de tema "Assumindo a Identidade 

Crespa". No Parque Ibirapuera em São Paulo, o evento do dia 4 de julho de 2015 tinha como 

público alvo crespas de cabelos coloridos. No Rio de Janeiro, a Quinta da Boa Vista foi o 

                                                           
75 Disponível em: <https://www.facebook.com/events/1590651484497603/> Acesso em: 19/06/2015 
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lugar escolhido para o evento do dia 19 de julho de 2015. Em Aracaju, o encontro estava 

marcado para o dia 27 de junho de 2015. 

Além de construir laços através de eventos presenciais com os participantes dos 

grupos online, existem pessoas que passam pela transição capilar em família ou com amigos. 

Como vimos anteriormente, o apoio familiar é fundamental no processo de aceitação da 

textura natural. No caso abaixo podemos ver como mãe e filha passam pela transição capilar 

ao mesmo tempo. 

76 

Neste subcapítulo buscamos compreender a maneira como este movimento pode 

comportar organizações que transpassam as redes sociais online. A construção da autoestima 

pode ser feita, como vimos, através da infância com a participação ativa dos pais. Ou ainda, 

com a participação coletiva de familiares e amigos. Os encontros presenciais trazem um 

pouco de "realidade" para aquilo que é aprendido e vivenciado online. Assim, as participantes 

                                                           
76Disponível em:< https://www.facebook.com/groups/viciocacheado/permalink/713932792066838/>  

Acesso em: 19/06/2015 Imagens e nomes borrados para preservar a identidade dos internautas. 
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podem compreender que as suas características não são únicas. Podem trocar e elaborar os 

seus próprios referenciais de beleza e criar um universo de naturalização das características 

que, por muito tempo, foram ocultadas e descriminalizadas. 

Embora se acredite que o alisamento é uma escolha que pode ser feita, desfeita e 

refeita, a consolidação da autoestima durante a infância e o esforço feito para que elas 

aprendam a apreciar as suas características pessoais são alguns dos mecanismos de evitar um 

grande número de pessoas em transição capilar no futuro.  

 

3.2   BIG CHOP 

 

 O BIG CHOP (de sigla BC) corresponde a um grande corte responsável por retirar 

toda a química restante do cabelo. Ele é o marco do fim da transição capilar e normalmente é 

descrito como um momento de liberdade, o concretização de algo que vinha sendo 

longamente esperado. Essa sensação é descrita no comentário abaixo:  

 

Como vale a pena passar pela transição! \o/ uhuuu liberdade77 

 

Este procedimento dá início a uma vida sem dependência de produtos químicos (embora o 

cuidado com os cabelos possa permanecer constante). E, embora corresponda a um momento 

de alívio para muitas mulheres, para outras ele pode representar um marco traumático 

provocador de arrependimentos e frustrações. 

 

Alto estima kd você ??? Ai está o meu bc! esta sendo muito difícil so saio na rua à noite 

nossa não queria mas estou me sentindo pessima Bem mas agora está feito... Alto estima kd 

você???78 

 

                                                           
77Disponível em: 

< https://www.facebook.com/groups/487145284650001/permalink/1005861882778336/>  Acesso em: 

14/07/2015 

78Disponível em:  <https://www.facebook.com/groups/487145284650001/permalink/1004353246262533/> 

Acesso em: 14/07/2015 
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Em comentário à postagem supracitada, outra participante do grupo de transição capilar 

afirma ter experimentado a mesma sensação após o grande corte: 

 

Olha, quando fiz o BC também me senti com a auto estima baixa. Me ajudou bastante os 

cuidados com hidratação, umectação, os brincos grandes com formato mais alongado, lápis 

de olho, batom e acessórios de cabelo. Você vai ver como essas pequenas diferenças vão 

fazer uma grande diferença na sua auto estima! Ninguém te segura! 

 

Em outro grupo, é possível visualizar outro relato de mesma natureza: 

 

EXISTE DEPRESSÃO PÓS BC???? 

Cortei meu cabelo... e estou me sentindo muito mal :'( minha vontade era de nem ter saído 

de casa para trabalhar, não estou arrependida de ter cortado, mas fiquei mal pela reação que 

tiveram sobre mim :'( como se eu fosse de "outro mundo" sei lá.. ainda restaram umas 

poucas partes lisas, mínimas.. muito pouco, então considero como "bc" mas sei lá...  e 

agora???? :( 

 

E para, outras, ainda, é uma mistura de sentimentos contraditórios que inclui de sensação de 

liberdade ao estranhamento com os novos cabelos: 

 

Fiz meu bc ontem, depois de 1 ano e 1 dia o/ 

Me senti muito estranha, fui embora de um aniversário pq não me sentia confortável, não 

me reconheci, mudar nem sempre é fácil.  

Preciso agora me adaptar, muitas pessoas amaram meu cabelo e me senti muito feliz, outras 

não falaram nada. Mas o importante é que estou aliviada por ter me livrado do liso, da 

ditadura do liso, amei meu cabelo liso tb não vou negar. Mas ser eu mesma é bem melhor, 

foi assim que Deus me fez... e vou amar meu cabelo e cuidar dele. Nova fase. 

Esse grupo me ajudou muito, somos muito fortes juntas meninas. Só quero dizer obrigada 

por cada uma que vem aqui e compartilha sua vida, suas experiências ! Emoticon smile 

Emoticon kiss e muita força! 

 

1 liso 

2 Primeiro corte 

3 segundo corte 

4 BC79 

                                                           
79 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/487145284650001/permalink/1005044406193417/> 
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 O BIG CHOP, no geral, resulta em cabelos mais curtos quanto comparados ao 

comprimento que a usuária possuía quando fazia o alisamento. O grande motivo para a 

diferença do comprimento aparente entre cabelos cacheados e lisos está no Fator 

Encolhimento. A lógica por trás disso está no fato de os cachos requerem uma área 

considerável dos fios para serem formados. Por exemplo, podemos perceber que uma mola 

parece bem maior esticada do que quando a medimos na sua forma original. Os cachos 

funcionam mais ou menos da mesma forma. Quando mais "enrolado", ou ainda, quantos mais 

cachos os cabelos fizerem, mais eles tentem a parecer menores do que realmente são.  

 Para remediar o Fator Encolhimento são compartilhados em grupos online tratamentos 

para o crescimento capilar e os seus respectivos resultados. Estes tratamentos abrangem desde 

produtos naturais como o óleo de rícino80 e o óleo de semente de uva, à produtos 

industrializados como o Cresce Pelo da marca BOÉ, passando remédios de uso veterinário 

como o MONOVIN A81. Percebemos que ainda existe um ideal, agora cacheado, de beleza a 

ser alcançado. O cabelo comprido e definido é fator de busca incessante para muitas que não 

têm os seus cabelos naturais desta forma. 

 

  2.3 DEPOIS DE CACHEADA 

 

 O BIG CHOP é o ritual que demarca a conclusão da transição capilar. Através dele, a 

mulher sai da posição limiar caracterizada pela coexistência de duas texturas distintas para 

assumir o status de cacheada ou crespa. A partir deste momento ela poderá se reunir em 

grupos que se organizam em torno do seu tipo específico de cabelo. Uma das dificuldades 

encontradas para esta organização em grupos está no fato de que as variações existentes entre 

cabelos cacheados e crespos são substancialmente grandes. Ao mesmo tempo, as 

problemáticas associadas a eles parecem ser distintas. Como veremos ao longo deste 

                                                                                                                                                                                     

 Acesso em: 14/07/2015 

80 Também conhecido como óleo de mamona, é encontrado em farmácias com posologia para  laxante de  

uso interno. Nas receitas encontradas na internet, se recomenda aplicá-lo no couro cabeludo com pausa  

por tempo variado. 
81  Superconcentrado de vitamina A para ser aplicado via intramuscular em animais de pequeno a grande  

porte. Na bula não existe qualquer para o uso em humanos. Entretanto, ele é aplicado e recomendado em  

diversas páginas na internet para promover o crescimento dos cabelos. Indica-se que se misture ao  

shampoo, aplicando por um mês consecutivo e dando uma pausa durante o mesmo período para evitar  

hipervitaminose de vitamina A. 
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subcapítulo, parece haver, mesmo dentro deste movimento, uma preferência a um tipo de 

cabelo em detrimento de outros.  

 Dessa forma, podemos dizer que as categorias "cacheada" e "crespa" não fazem justiça 

à variedade de formatos que podem ser por elas assumidas. Foi pensando nisso que os atores 

sociais abordados nesta pesquisa criaram subcategorias que buscavam aproximar as pessoas 

com cabelos os mais similares possíveis de forma a que elas pudessem compartilhar cuidados 

e experiências comuns. A Tabela de Texturas tem uma das versões replicada abaixo: 

82 

 A tabela se inicia com o tipo um, que corresponde ao cabelo liso e não está indicado na 

imagem acima. As variações do tipo dois estão relacionadas aos cabelos ondulados. Os tipo 

três e o quatro, por sua vez, fazem referência, respectivamente, aos cabelos cacheados e 

crespos. Essa tabela permite que as pessoas se identifiquem entre os seus formatos e texturas 

específicas de cabelos e que, além disso, possam se reunir de forma a trocar aprendizados e 

dicas de cuidados com pessoas que têm tipos capilares similares. No Facebook, por exemplo, 

                                                           
82Disponível em:  <https://www.facebook.com/princesacacheada321/photos/pb.467919233361795.-2207520000. 

9%2F11232355_488925731261145_5496042190403717070_n.jpg%3Foh%3D5117c94951e5cde375ffa47956d9

5ac0%26oe%3D55EA11B9&size=468%2C624&fbid=4889257312611451433977383./488925731261145/?type

=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-gru1-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpa1%2Fv%2Ft1.0>  Acesso em: 

19/06/2015 



55 

 

 

encontramos grupos voltados para categorias de cabelos de acordo com que foi estabelecido 

na tabela, como "CACHEADAS 3A SEMPRE UNIDAS"83, "CACHEADAS 3B"84, 

"CACHEADAS 3C"85, "DIVAS 4C"86 e a página "DIVAS & CRESPAS - TIPO 4"87. 

 Esta tabela é uma padronização e, como tal, pode não satisfazer plenamente todas as 

cacheadas e crespas, no sentido de que elas podem não se sentir identificadas por um tipo 

específico de cabelo. Muitas sentem que o seu cabelo está entre um tipo e outra. Já outras, 

acreditam que o seu cabelo possui mais de um tipo, como vemos nos exemplos de 

comentários feitos por diferentes internautas na mesma postagem:  

 

o meu é meio uma mistura kk nem sei se pode ser assim o meu é 2b com 2c 

 

Meio 3a com 3b  

  

Uma mistura de 3b com 3c 88 

 

    

 Ainda assim, ela parece ser uma ferramenta eficiente de classificação, uma vez que as 

pessoas de fato se organizam com base neste critério. Além do mais, existe a possibilidade de 

participar simultaneamente de mais de um grupo. As tabelas de texturas são, antes de mais 

nada, categorias que podem servir de referência para a organização em torno de tipos de 

cabelos. Para nós, conhecê-la é fundamental ainda, para compreender o debate entorno da 

hierarquização de texturas.  

 Ainda que a ideia central do movimento seja retornar à estrutura natural, é comum ver 

o debate em torno do que as próprias participantes das redes sociais que têm esse assunto 

como tema chamam de hierarquização de textura. Da mesma forma que o padrão capilar do 

cabelo liso ocupa uma posição de referencial de beleza, entre os próprios cabelos cacheados e 

crespos existe uma hierarquia. O cabelo cacheado e definido, ou seja, com cachos marcados, 

seria idealmente melhor do que o crespo e indefinido. As duas imagens a seguir são exemplos 

que mostram - e criticam - a preferência por tipos de cabelos mais cacheados e definidos: 
                                                           
83 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/646097085459075/?ref=ts&fref=ts> Acesso em:  

19/06/2015 
84 Disponível em: <www.facebook.com/groups/cacheadas3b/?fref=ts> Acesso em: 19/06/2015 
85Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/1456113551326241/?fref=ts> Acesso em:  

19/06/2015 
86 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/636251419804284/?ref=ts&fref=ts> Acesso em:  

19/06/2915 
87Disponível em:  <https://www.facebook.com/pages/Divas-Crespas-tipo-4/807259596005577?ref=ts&fref=ts> 

Acesso em: 19/06/2015 
88  Comentários feitos em resposta à imagem da tabela de texturas. 
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89 

90 

 

 

Essa hierarquia, aos poucos, começou a ser também questionada pelas participantes das redes 

sociais para cabelos cacheados e crespos: 

 

                                                           
89 Disponível em <https://www.facebook.com/princesacacheada321/photos/pb.467919233361795.-

2207520000.1433976443./493290280824690/?type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-b-

a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xap1%2Fv%2Ft1.0-

9%2F11218931_493290280824690_4267292433046770597_n.jpg%3Foh%3Dfb924470d9719b68847b5bdedc3

8c6eb%26oe%3D55F93105%26__gda__%3D1446030041_daca2c27ebc31f4f6465dc4d4815f91c&size=500%2

C500&fbid=493290280824690>  Acesso em: 19/06/2015 
90 Disponível em: <https://www.facebook.com/princesacacheada321/photos/pb.467919233361795. 

2207520000.1433976443./493290280824690/?type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos- 

b-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xap1%2Fv%2Ft1.0-  

9%2F11218931_493290280824690_4267292433046770597_n.jpg%3Foh%3Dfb924470d9719 

b68847b5bdedc38c6eb> Acesso em 19/06/2015 
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porque não aceitar o cabelo como é ? se os cachos forem pequenos o que tem? o crespo é 

lindo também, já saímos de uma "escravidão" da chapinha para entrar na hierarquia dos 

cachos perfeitos? não não, amo o meu crespo91 

"Tem me chateado bastante, que tenho visto muita gente que ainda não assumiu o cabelo 

natural, devido ao preconceito que sofrem por terem cabelos mais crespos. A maioria nem 

lembra de como seu cabelo era antes da química, e começam a transição ansiosa por 

molinhas e encaracolados. O cabelo cresce, e quando percebem que seus cabelos não são do 

jeito que imaginavam, caem em si. E aí vem a frustração e a vontade de desistir " 

HIERARQUIZAÇÃO DE TEXTURA É UM ERRO. 

Nossa ideologia não é o cacho perfeito.92 

 

Boa tarde meninas! Quero chamar atenção de vcs para um fato que tenho visto com 

frequência, inclusive em outros grupos, que é propagandas de produtos químicos que 

cacheiam os cabelos, abrindo ou mudando a sua textura e consequentemente por isso é 

frequente ver perguntas do tipo : " Qual o melhor relaxamento para cachear meus cabelos? 

Vocês conhecem salões em tal lugar que fazer permanente? O beleza natural cacheia 

mesmo?"  

Com todo respeito a todas mas me arrisco a dizer que tais fatos estão ocorrendo devido a 

hierarquização das texturas dos cabelos, pois se padronizou o modelo ideal! Fugimos do 

padrão europeu onde a maiorias de nós do grupo alisávamos os cabelos e agora como a 

busca é cachos perfeitos nada mais natural ( mesmo estando em um grupo de transição 

capilar) que façam essas perguntas e de fato procurem esses métodos para alcançar o tal 

cachos perfeitos sem friez.  

Vejo que desviamos do objetivo e mais uma vez nós meninas de cabelos crespos pagamos 

por essa ideologia injusta de padrão de beleza, pois teremos que continuar nos anulando em 

busca de um padrão? Que não nos possibilita a auto afirmação! Meninas de cabelos crespos 

sejamos resistentes a essa nova padronização o bonito é sermos nós mesmas!93 

 

 Portanto, antes de absolutamente estática, a ideia de padrão capilar é relativa e 

cambiante. Se a nível macro existe um padrão capilar que instaura o cabelo liso enquanto 

referencial de beleza, dentro do universo dos cabelos cacheados e crespos também existe uma 

preferência. O cabelo cacheado é uma escolha ideal quando comparado aos tipos mais 

                                                           
91Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/883472135004229/permalink/1035135773171197/> 
92 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/329576237178637/permalink/621785657957692/>  

Acesso em:19/06/2015 
93Disponível em:  <https://www.facebook.com/groups/329576237178637/permalink/578814842254774/> 

Acesso em: 19/06/2015 
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crespos. Embora o objetivo central do movimento seja valorizar os tipos naturais de cabelos, 

vemos que este parece ser um longo caminho a ser percorrido. Entre parcela do grupo 

analisado neste trabalho, o cacheado "perfeito" parece ser o mais desejado. 

 Como ocupava a posição de padrão capilar, os cuidados para cabelos até muito 

recentemente eram direcionados para aqueles de estrutura mais lisa. Considerando que 

texturas distintas requerem cuidados diferenciados, os cabelos cacheados não assumiam, por 

este motivo, a sua forma mais saudável. Naquele momento o problema não estava com 

cuidados que não eram adequados para os cabelos, mas os cabelos que não eram adequados 

aos tratamentos existentes. É possível, ainda, encontrar mulheres que, mesmo após retornar a 

forma natural dos seus fios depois de alisamentos, assumem que os seus cabelos eram feios no 

momento pré-alisamento, em oposição ao seu estado atual. Segundo elas, não aplicavam os 

cuidados adequados para o seu tipo específico de fio. 

 Sendo assim, para cuidar dos fios era preciso, antes de mais nada, uma adequação ao 

padrão capilar. Era comum que alisassem o cabelo para que o cabeleireiro pudesse, então, 

visualizar o corte no cabelo seco. Ignorava-se que aquela não seria a forma que os fios iriam 

tomar ao secarem naturalmente. As tinturas eram, igualmente, precedidas com "escovas" 

feitas com secadores de cabelo e pranchas alisadoras. O cabelo precisava sempre ser 

"adequado" aos métodos existentes.  

 O livro Curly Girl94 foi um marco no que tange os cuidados para cabelos cacheados. 

Uma das autoras, Lorraine Massey é uma cabeleireira inglesa que diz ter passado durante a 

infância por problemas similares aos que foram relatados nesta monografia. Sendo a única 

com cabelo cacheado na família, afirma que sempre sentiu que havia algo errado consigo. 

Este foi o motivo pelo qual passou parte da sua vida alisando os cabelos. Lorraine percebeu 

que o potencial dos seus fios ao notar que os procedimentos de higiene e tratamentos 

existentes não estavam de acordo com o que era requerido pela estrutura cacheada. O Curly 

Girl Method, inventado pela autora, representou uma revolução em relação aos cuidados para 

esse tipo de fio. O ritual de lavar o cabelo com shampoos, por exemplo, estava abolido. No 

seu lugar, a recomendação de lavar os cabelos com condicionadores botânicos ou shampoos 

sem sulfatos.  

 Os cabelos cacheados e crespos têm a sua estrutura muito diferente dos cabelos lisos e 

isso precisava ser considerado em qualquer procedimento que fosse aplicado a ele. Em 

                                                           
94 MASSEY, Lorraine. BENDER, Michele. Curly Girl - The Handbook. New York, Workman Publishing  

2010. 
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relação aos cuidados profissionais, Lorraine afirma que a maior parte dos profissionais não 

estão preparados para cuidar de cabelos cacheados e crespos. Cortar o cabelo, por exemplo, 

parece ter sido um experiência traumática para muita das cacheadas ao longo da vida. 

Enquanto o corte padrão de cabelo liso é feito com ele molhado, Lorraine diz que cabelos 

cacheados só podem ser cortados secos, cacho por cacho. A tintura, ainda, deve considerar 

que os pontos de luz de cabelos cacheados são distintos daqueles que possuem uma estrutura 

mais lisa. 

 A autora compreende que a aceitação dos próprios cabelos passa sobretudo pela forma 

como se cuida dos mesmos. Para os grupos do Facebook que foram abordados nesta 

monografia este ponto parece ser igualmente importante, visto que nos grupos de cabelos 

cacheados boa parte dos comentários estão relacionados a pedidos recomendações e opiniões 

sobre produtos industrializados e naturais. Nesses espaços são citadas receitas caseiras com 

maisena, maionese, café, chocolate e outros alimentos que são aplicados nos cabelos seguindo 

as receitas das próprias usuárias e que são economicamente acessíveis. Aos poucos, a beleza é 

democratizada.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O movimento de retorno e valorização dos cabelos cacheados e crespos pode parecer, 

à primeira vista, rápido e revolucionário. Depois de séculos de adesão, através dos métodos de 

alisamento químicos e mecânicos, a um ideal estético que não as incluía, mulheres 

começaram a assumir o seu cabelo natural. As mídias sociais foram o principal veículo de 

encontro de pessoas que tinham como objetivo quebrar com o paradigma do cabelo liso 

enquanto idealmente superior. 

Progressivamente o movimento ascendeu também às mídias tradicionais, entretanto, 

a valorização da beleza natural é um processo ainda não concretizado. Primeiro porque os 

atores sociais da nossa pesquisa permanecem vítimas de descriminações, inclusive no meio 

familiar. Segundo porque, como vimos, a noção de hierarquia de textura permanece mesmo 

entre os cabelos cacheado e crespos.  

 No Brasil, ser cacheada e ser crespa assumem significados bastante diversos. O 

racismo prevalece motivador de descriminações econômicas, sociais e estéticas e as mulheres 

negras permanecem sub-representadas nos espaços midiáticos e no circuito da moda. Esta 

monografia se desenvolveu em cima de um objeto dinâmico. O crescimento deste movimento 

ainda é passível de ser visualizado nas redes sociais e, portanto, os seus objetivos 

permanecem em fase de desenvolvimento.  
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