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Resumo 

 

O presente artigo visa compreender o papel fundamental das redes sociais para o 

crescimento da transição capilar entre as mulheres brasileiras e como esse movimento 

contribuiu para a diminuição do preconceito racial. Para fundamentar a discussão, foi 

abordado, de maneira breve, como o racismo contribuiu para tornar o branco como ideal 

de beleza. Apresenta-se também, conceitos de redes sociais digitais discutidos por 

autores contemporâneos. Por fim, como um movimento que começou na internet 

contribuiu para mudanças na indústria de cosméticos. 
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No dia 28 de fevereiro de 2012, a alagoana Rayza Batista Nicácio, publicava do 

seu quarto, o primeiro vídeo no seu canal do Youtube mostrando como cuidava dos seus 

cachos. Oito meses depois, especificamente no dia 27 de outubro, a mineira Jéssica 

Martins criou um grupo no Facebook chamado Cacheadas em Transição para ajudar 

mulheres que não queriam mais submeter seus cabelos a tratamentos químicos de 

alisamento, ou seja, começar a Transição Capilar. Elas só estavam dando continuidade a 

uma corrente que começou no Orkut e se espalhou por toda internet no país. Hoje, a 

indústria de cosméticos já faz produtos específicos para cabelos crespos, há salões de 

beleza espalhados por todo o país especializados em fios ondulados e alisar o cabelo não 

é mais opção obrigatória para as brasileiras. Um movimento de mulheres negras 

construído nas redes sociais e que contribui, dia a dia, para diminuir o preconceito racial 

que impera no Brasil desde o período colonial.  
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Atualmente, de acordo com dados divulgados pelos gigantes da internet, o Brasil 

é o maior usuário de redes sociais da América Latina. O Youtube, plataforma de vídeos 

do Google, tem 80 milhões de usuários e o Facebook tem 102 milhões de contas 

brasileiras.  Números que impressionam e mostram o poder da internet na nação. Dos 

dez youtubers mais influentes do mundo, quatro são das terras tupiniquins e juntos têm 

mais de 50 milhões de inscritos nos seus canais. Ao mesmo tempo em que os canais e 

páginas de entretenimento crescem, o conteúdo para cabelos crespos e cacheados 

também aumenta. Milhares de mulheres estão organizadas em grupos no Facebook e 

Whatsapp, além de, diariamente fazer upload e download de vídeos compartilhando 

seus cuidados com os cabelos e como foi seu processo de abandono dos relaxamentos 

capilares.  

Este artigo visa compreender a importância das redes sociais no movimento de 

transição capilar.  Para melhor compreensão do tema, buscou-se  estudos  de autores 

para explicar como as redes sociais digitais foram responsáveis por unir brasileiras com 

o mesmo propósito. O trabalho está dividido em três partes centrais: a primeira é uma 

breve retrospectiva da história brasileira envolvendo a estética e identidade negra, a 

segunda discutirá o conceito de redes sociais e por fim, o texto mostrará baseado no 

cenário digital brasileiro a influência que o Facebook, Youtube, WhatsApp e Instagram 

tiveram no processo de mudança capilar.  

O preconceito não é novo: como o racismo prejudicou a identidade negra no 

Brasil. 

Para entender porque alisar o cabelo ainda é visto como um processo quase 

obrigatório para muitas mulheres crespas e cacheadas, mesmo com o crescimento da 

luta dos movimentos negros para quebrar o preconceito, é preciso investigar a história 

da colonização brasileira. Pela ausência de mão de obra para trabalhar nas fazendas 

açucareiras e nas minas de metais, os negros foram trazidos como escravos para as 

terras comandadas pela coroa portuguesa. A partir do momento em que os africanos 

chegaram ao Brasil, em 1531, tudo relacionado a eles se tornou feio e ruim, inclusive o 

cabelo.   
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Muitas etnias africanas foram levadas para o Brasil. Dentre elas, estavam os 

bantos, bacongos, nagôs e ambundos. Sobre algumas características físicas dos bantos, o 

sociólogo Gilberto Freyre diz:  

Dos negros importados para o Brasil podem-se incluir os Banto – sem 

contar exceções, consideradas apenas as grandes massas étnicas – entre 

os mais caracteristicamente negros, pelo que não significamos a cor – 

convenção quase sem importância – e sim traços de caracterização 

étnica mais profunda: o cabelo em primeiro lugar. Este, como se sabe, 

mostra-se encarapinhadíssimo (...) enquanto os fulos e outros povos da 

África oriental que contribuíram para a formação da família brasileira se 

filiam pelo cabelo cynotrichi. Cabelo mais suave. Nariz mais afilado. 

Traços mais próximos dos europeus (FREYRE 2003, p.387).  

A crença na inferioridade do negro era comum. Há relatos de pesquisadores 

americanos que defendiam a ideia que o crânio de alguns negros era menor e mais leve 

do que os brancos. Também era usual que negros fossem comparados a chimpanzés. 

Esses argumentos, que usavam a ciência como desculpa para a perpetuação do racismo, 

comuns durante o século XIX, são os responsáveis por se compreender hoje porque o 

afrodescendente, sua cultura e suas características físicas são cercadas por preconceito. 

O negro, para o colonizador, sempre foi o mal (FANON, 1980.).  

Além de ser tratado como inferior, o negro também foi coisificado. Seu corpo 

não era esteticamente belo e podia sofrer todo o tipo de punição e abuso do homem 

branco. Essa carga preconceituosa, que surgiu desde a chegada do primeiro navio 

negreiro no Brasil, se agravou com o passar dos anos. Mesmo com a miscigenação, que 

ocorria pela falta de mulheres brancas, o branco ainda era o maior na relação social. Ele 

era visto como sinônimo de nobreza, pureza e beleza (FREYRE, 2003). Ou seja, o 

homem branco seria responsável, ao branquear a nação, por também limpá-la da raça 

negra e ruim.  

A ideia de embranquecimento, mesmo tendo sua fortificação nos séculos XIX e 

XX, começou no período colonial. É por isso que muitos estudiosos afirmam que não 

houve democracia racial no Brasil. A teoria do embranquecimento contaminou tanto a 

esfera social como a esfera racial e causou, consequentemente, a própria desvalorização 

do negro com sua cultura e cor. Quanto mais clara fosse a pele negra, menos 

preconceito o indivíduo sofreria e seria mais fácil ascender socialmente. Se esse era o 

pensamento negro, a elite que almejava branquear o país cogitava que o cruzamento de 
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raças iria cada vez mais deixar negros parecidos com brancos. Ter a pele branca era 

ideal para o homem negro. 

Então, para o negro, recusar sua cultura, cor, cabelo e aspectos faciais seria se 

aproximar da pureza ligada a raça branca. A psicanalista Neuza Santos afirma, no seu 

livro Tornar-se Negro, que:  

O irracional, o feio, o ruim, o sujo, o sensitivo, o superpotente e o 

exótico são as principais figuras representativas do mito negro (...). 

Aqui branco quer dizer aristocrático, elitista, letrado, bem sucedido. 

Noutro momento o branco é rico, inteligente, poderoso. Sob qualquer 

nuances, em qualquer circunstância, branco é o modelo a ser escolhido 

(SANTOS, 1983, p. 27 e 34).  

Uma criança negra, desde pequena, ouve de seu núcleo familiar, que seu cabelo 

e seus traços precisam ser mudados por não serem parecidos com o ideal de beleza 

branca. É por isso que muitas meninas passam por processos químicos de alisamento 

desde muito novas. Logicamente, quando a menina chega à fase escolar, passa a 

enxergar seus colegas brancos como bonitos e ao ter contato com programas midiáticos 

entende que não vê muitas pessoas como ela, pois não é esse o ideal de beleza. A 

miscigenação da população brasileira não acabou com o racismo porque foi construída 

sobre um pilar de desigualdade.   

Por causa de todo preconceito imposto ao negro, sua identidade foi afetada. O 

processo conturbado e racista da miscigenação trouxe a autonegação do negro as suas 

origens, já que sua identidade era remontada para seguir um modelo estrangeiro. Esse 

fato afetou principalmente as mulheres negras e seus cabelos. Os fios crespos e 

cacheados são uma espécie de identificação, de similaridade com a estética negra e por 

isso foram negados por muitos anos e ainda hoje são. Durante o período escravocrata, o 

cabelo do escravo era raspado, violentamente, para deixar em evidência sua 

inferioridade. O pelo crespo traz consigo a lembrança de um passado de violência, 

abusos e esse talvez seja um dos principais motivos para que ele seja classificado como 

duro e ruim.   

A mulher negra, então, descobriu maneiras de esconder sua raiz, literalmente. O 

ferro quente, pente de metal que pode ser aquecido em fogo e depois pentear os fios ao 

mesmo tempo em que os deixavam lisos, se tornou uma alternativa para ocultar as 
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madeixas encaracoladas. Com o passar dos anos, vieram os produtos químicos, 

secadores e pranchas que tornavam os fios mais retos ainda. O que mais impressiona é 

que o alisamento não é um processo fácil e indolor. Ele, algumas vezes, permanece por 

horas e pode destruir completamente o cabelo, caso os produtos causem algum tipo de 

alergia no couro cabeludo. Todavia, mesmo sendo um método doloroso, era a regra para 

a aceitação da mulher crespa no seu meio, mercado de trabalho e em outros espaços.   

Redes sociais: atores, conexões, interações e laços sociais.  

Até pouco tempo atrás, a solução estética para a mulher negra ser aceita na 

sociedade estava nas técnicas de alisamento e relaxamento dos fios. Mas, o advento das 

redes sociais no Brasil, traz cotidianamente uma nova perspectiva para a beleza negra 

no Brasil. Hoje, as redes sociais digitais contribuem para a volta da autoestima e 

reafirmação da identidade negra. E são elas que explicam como milhares de mulheres de 

todas as partes do Brasil conseguiram unir forças, mesmo sem se conhecerem, para lutar 

contra um sistema racista.  

O primeiro a usar o conceito de redes sociais foi o antropólogo australiano J.A 

Barnes, em 1954. O cientista estudou a pequena vila de Bremmes, na Noruega, porque 

desejava entender qual era a motivo para as pessoas se relacionarem e como isso 

acontecia. De forma resumida, pode se dizer que o professor chegou à conclusão que as 

relações na pequena comunidade norueguesa eram um campo social construído por 

ligações entre pessoas, que nem sempre se conheciam ou tinham contato fixo. Ele 

também concluiu que uma característica das redes é “ultrapassar fronteiras, criando 

ligações entre indivíduos ou comunidades separadas em diferentes espaços”. (Martino, 

2014, p. 61). Ou seja, o termo redes sociais já era usado pelas Ciências Sociais antes 

mesmo de se tornar conhecido por causa da internet. Hoje, 

redes sociais podem ser entendidas como um tipo de relação entre seres 

humanos pautada pela flexibilidade de sua estrutura e pela dinâmica 

entre seus participantes (...) O uso da noção de redes sociais no 

ambiente da internet  significa transpor um modelo de análise social 

para o espaço virtual, o que requer algumas mudanças no conceito. 

(MARTINO, 2014, p. 55)  

 As redes sociais digitais têm suas relações mediadas e muitas vezes construídas 

pela internet. Segundo Raquel Recuero, os atores e as conexões são os elementos que 
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constituem as redes sociais. Os atores são os indivíduos que integram e participam da 

rede. São eles que constroem e modelam os laços e estruturas sociais. Os atores são 

representados por seus perfis nas mídias em que participam. Ainda de acordo com o 

estudo da autora, é necessário entender os atores, porque as conexões são estabelecidas 

por eles e as relações, laços sociais e interações pertencidos a ela também são criação 

deles. Ou seja, as conexões são as responsáveis por unificar os atores em grupos sociais. 

(RECUERO, 2008, p.03)  

Recuero baseia suas ideias sobre a conceituação dos elementos presentes nas 

redes sociais digitais em alguns autores. Os principais são os professores Barry 

Wellman, Caroline Haythornthwaite e Laura Garton, 1997. Os autores  explicam que 

são as relações sociais que edificam os laços, e Wellman chega à conclusão de que os 

laços são as conexões concretas entre os atores que fazem parte das interações.  

Os laços podem ser classificados em fortes ou fracos, eles são assim 

denominados por causa da intensidade com que são mantidos pelos atores. Os fortes 

mantém a conexão entre as pessoas, enquanto, os fracos são vagos e dispersos 

(WELLMAN citado por Recuero, 2008). Segundo os professores Alain Degenne e 

Michel Forsé, 

laços sociais são combinações de relações sociais, que, por sua vez, são 

compostas de interações. Laços são, portanto, conexões construídas 

durante as trocas sociais entre os atores de uma determinada rede. Laços 

possuem, portanto, algum nível de reciprocidade em sua constituição. 

Essa reciprocidade pode constituir laços simétricos e assimétricos. 

Quando os laços que conectam dois indivíduos possuem forças 

diferentes nos dois sentidos (por exemplo, AB e BA), tratam-se de laços 

assimétricos. Já os laços são considerados simétricos quando têm a 

mesma força nos dois sentidos (AB e BA) (DEGENNE; FORSÉ, 

citados por RECUERO, 2008 p. 4 ). 

As redes sociais também mudaram as relações que acontecem nos espaços 

físicos. Elas permitem que uma amizade, um vínculo de trabalho também aconteça ou 

até se inicie no virtual através de uma conversa mediada por computador. Quanto mais 

sistemas de comunicação variados são usados para as interações, mais fortes os laços 

ficam.   

Essas interações, quando tem valor social, são chamadas de capital social. Ele 

pode ser modificado e dividido em três classificações. A primeira, capital social de 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

conexão, faz relação à pessoalidade, por isso, é o capital social que acontece em 

coletivos de pessoas mais similares e está relacionado a laços sociais sólidos. A 

segunda, capital social fortalecedor, é o capital social direcionado a grupos que são mais 

distintos, referente a laços sociais mais fracos e longínquos, relacionamentos 

amplificados, associado aos laços sociais majoritariamente fracos. Concluindo as 

classificações, o terceiro capital social é o responsável por conservar o contato com a 

rede depois do individuo se desconectar dela. (ELISSON, STEINFIELD e LAMPE, 

2007).  

O conteúdo das redes sociais são, segundo Recuero, identificados, 

compreendidos e avaliados pelos capitais e laços sociais. Em resumo, a professora e 

pesquisadora considera que "as conexões entre os atores são os laços e relações sociais, 

compreendidos através das interações contidas nas conversações e no capital social por 

elas construído" (RECUERO, 2008, p.06).  

Este artigo analisou a presença das cacheadas em transição em trës redes sociais: 

Facebook, Instagram, Youtube e WhatsApp. O Facebook foi lançado em 4 de fevereiro 

de 2004 pelo americano Mark Zuckeberg e alguns colegas que também estudavam com 

ele na Universidade de Harvard. Esta rede permite que usuários compartilhem, 

comentem, publiquem e curtam vídeos, imagens e textos. O Instagram, criado pelo 

brasileiro Mike Krieger e o americano Kevin Systrom em 2010 e comprado por 

Zuckerberg em 2012, se concentra na publicação de vídeos curtos e imagens. O 

Youtube, que pertence ao Google, é a maior plataforma de vídeos. Qualquer um que 

possua uma conta pode publicar vídeos. E a última rede é o WhatsApp, que foi 

comprada também pelo Facebook e é um aplicativo de mensagens instantâneas.  

Transição capilar e redes sociais: as cacheadas conquistaram seu espaço na 

internet.  

A mídia brasileira é controlada de forma hegemônica e evidente por uma elite 

branca. Então, um movimento com participação maciça de mulheres negras jamais teria 

iniciado nos meios tradicionais de comunicação. Mas, as redes sociais digitais foram 

essenciais, não só para o começo, como para a multiplicação de participantes do grupo 
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de mulheres em transição. A 11ª TIC Domicílios
4
 pesquisa que monitora a relação entre 

os brasileiros e as tecnologias de informação e comunicação, feita em 2015, porém 

divulgada em 2016, revelou que 102 milhões de brasileiros estavam conectados a 

internet. Ou seja, não havia melhor lugar para começar um movimento contra ao padrão 

estético propagado há anos do que nas redes sociais.  

A transição capilar é um processo que acontece diferente para cada mulher. Ela 

começa a partir do momento em que se decide não mais usar procedimentos químicos 

para alisar o cabelo. Logo, os fios naturais começam a crescer e o cabelo fica com duas 

texturas. A transição acaba quando a mulher decide fazer o big chop, que significa 

grande corte, mas é popularmente conhecido como BC. O tempo de transição varia e há 

quem não decida iniciar a transição, pois, assim que decide parar de usar relaxamentos 

capilares, corta totalmente os fios. Há homens que também começam a transição 

capilar, porém, este artigo se concentra somente no público feminino.  

Foi nos Estados Unidos da América que o conceito de transição capilar começou 

a ecoar. O movimento brasileiro se encontrou pela primeira vez no Orkut.  As 

comunidades do site permitiam a publicação de perguntas e elas começavam uma 

espécie de fórum para a discussão e troca de ideias, experiências. Com a chegada do 

Facebook, o Orkut perdeu sua força e as “transitetes”, como as mulheres que passam 

pela transição se chamam, foram com toda força para o Facebook.   

Ao mesmo tempo em que o movimento ganhava força nos grupos de cacheadas 

no Facebook, ele se consolidava no Youtube. As atrizes dessas redes não eram mulheres 

que seguiam o padrão de beleza midiático e o conteúdo de seus canais era novo para 

muitas: soluções simples e de custos acessíveis, para passar o período de adaptação sem 

químicas no cabelo. Ou seja, as mulheres que assistiam aos vídeos se identificavam com 

quem viam na tela de seus computadores ou celulares. A dinâmica era a seguinte: o 

vídeo era postado no Youtube e logo após era compartilhado no grupo, página ou na 

própria linha do tempo no Facebook para que todos os seus amigos, e principalmente 

amigas, vissem. Esses vídeos hoje são compartilhados também no Instagram e 

WhatsApp. O maior grupo sobre o assunto é o “Cacheadas em Transição”, que foi citado 

                                                 
4
 A TIC Domicílios é uma pesquisa realizada com pessoas acima de 10 anos em todo Brasil. Ë aplicada desde 2005 e 

tem o objetivo de monitorar o uso da Tecnologia de Informação e Comunicação no país. 
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na introdução dessa publicação e tem quase 284 mil participantes. Mas, há muitos 

outros grupos e páginas espalhados pelo Facebook e WhatsApp.  

Então, quem foram as responsáveis mais conhecidas pela difusão da transição 

capilar para mulheres de todo o país? Cada mulher teve seu papel fundamental, mesmo 

que seu post ou vídeo tenha alcançado poucas pessoas. Algumas personagens ganharam 

notoriedade e foi por isso que o movimento de transição capilar ajudou a destacar as 

mulheres negras. A primeira mencionada aqui neste artigo é Rayza Nicácio. Hoje, a 

jovem de 25 anos, é a maior blogueira cacheada em números de seguidores no Youtube 

e Instagram. Com vídeos simples, a alagoana passou a ensinar receitas caseiras para 

desembaraçar e encaracolar os fios. Quem também é amante das receitas caseiras é a 

manauara Gil Vianna. Seus vídeos até hoje se concentram em ensinar suas seguidoras a 

como reconstruir e hidratar seus fios com produtos baratos. A lista de itens usados para 

o penteio dos cabelos crespos é variada: abacate, açúcar, azeite de oliva extra virgem, 

café, maionese, mel, ovo e algumas "transitetes" já relataram até o uso de cerveja para 

cuidar dos seus cabelos.  

Gil Vianna e Rayza Nicácio são os exemplos de cacheadas com maior 

popularidade na internet. Rayza é seguida em suas três principais redes, Facebook, 

Instagram eYoutube, por aproximadamente 2 milhões e oitocentas mil pessoas. Já, Gil 

Vianna, que nomeou seus perfis de Coisas de uma cacheada, possui 2 milhões e 

novecentos mil de usuários conectados a ela nesse trio de redes citados acima. Como 

Rayza tem mais seguidores no Youtube, e recebe patrocínio de muitas marcas de 

cosméticos, consegue ter um destaque midiático maior do que o de Gil. Além dessas, 

também há outras meninas que alcançam milhares de perfis todos os dias com seus 

vídeos e imagens. O crescimento de blogueiras com conteúdo para cabelos cacheados e 

crespos é evidente na internet. Esses dados foram contabilizados dos próprios perfis das 

influenciadoras e atualizado no dia 15 de julho de 2017. 

O Facebook permite que os amigos em comum de determinado usuário vejam 

algumas coisas que ambos curtem. O Youtube também coloca os vídeos com maior 

popularidade na sua homepage, além de indicar ao espectador vídeos similares com o 

que ele assiste com frequência. Esse fluxo de informações permitiu que muitas meninas 
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conhecessem a transição capilar. Em ambas as redes elas encontraram o apoio que 

precisavam para deixar seus cachos crescerem naturalmente.   

O Instagram também faz parte do movimento. Por só permitir vídeos de até 1 

minuto, os tutoriais essa rede, de forma específica, são acelerados. Então, geralmente, 

parte do vídeo era publicado lá e a outra parte no Youtube. As cacheadas também 

ganharam notoriedade nessa rede, pois assim como no Facebook, os seguidores veem o 

que seus amigos gostaram.   

Sobre esse fenômeno, Luiz Mauro Sá Martino, diz que nas 

redes sociais, a possibilidade de acompanhar as interações entre os 

perfis é um dos elementos responsáveis por pautar outras relações e 

atitudes. Saber, via redes sociais, que um conhecido se interessou por 

um tema do qual também se gosta pode auxiliar  em uma maior 

aproximação. (MARTINO, 2014, p. 58)  

Além de difundir o movimento, as redes sociais foram responsáveis por 

modificar as relações das envolvidas. Martino destaca que as redes sociais criam uma 

relação entre relações (2014, p.57). Por exemplo, duas meninas que começam a 

conversar sobre o movimento de transição capilar tem sua amizade modificada por ela e 

também influenciam outras. A transição capilar muito cresceu por causa desse 

fenômeno: o assunto que começou nas redes foi para as ruas, o transporte público, 

ambiente de trabalho, faculdade, escola, igreja e outros lugares mais. O autor também 

considera que o "poder de mobilização exponencial as redes sociais as torna um fator 

relevante para se pensar elementos de vida fora da internet" (MARTINO, 2014, p.58).  

O crescimento do número de dispositivos móveis no Brasil também é um fator 

que nos ajuda a perceber como as redes sociais mudam as relações que acontecem face 

a face. O aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp, foi fundamental para a 

formação de grupos. Seu formato de bate-papo permite compartilhar conteúdo de 

maneira mais simples. Uma menina pode abrir o seu celular no intervalo na aula da 

escola e mostrar a sua amiga tudo que aprendeu no WhatsApp. Dentro do Facebook, a 

procura por grupos no WhatsApp para as cacheadas em transição é constante. Esses 

aplicativos nos smartphones fazem a barreira entre o virtual e o físico caírem. Para 

Martino, 
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na medida em que as ações nas redes sociais online e na vida cotidiana 

se articulam de maneira cada vez mais próxima, os fatores políticos, 

sociais e econômicos podem ganhar relevância(2014, p. 59).   

Um fato para exemplificar essa afirmação é a Marcha do Empoderamento 

Crespo, organizada por mulheres negras e baianas. A passeata foi divulgada pelas redes 

sociais, especialmente o Facebook, e aconteceu nas ruas de Salvador no dia 08 de 

novembro de 2015 e 16 de novembro de 2016. O evento foi um sucesso e reuniu 3 mil 

mulheres no primeiro ano e quase 2 mil estiveram presentes no segundo. Esse não é o 

único evento que foi organizado e causado pelas mídias sociais. Muitas crespas e 

cacheadas marcam encontros em suas cidades pelos grupos online para discutir as 

implicações do movimento de transição capilar, trocar experiências sociais, políticas e 

vender produtos. É o virtual mostrando que é real também.  

Como podemos, então, classificar os laços e capitais sociais que envolvem o 

processo de transição capilar? Por ser um movimento grande, as classificações são 

diversas. Pensar em como as relações mediadas pelas redes acontecem é o caminho.  

Um laço fraco e de capital social fortalecedor no movimento das cacheadas é 

identificado quando uma menina posta uma imagem e há somente o ato de curtir ou 

compartilhar. Nenhum comentário é escrito na publicação e é somente mais um 

conteúdo visto. Já, um laço forte e de capital social de conexão é reproduzido no 

momento em que o vídeo, texto ou imagem é publicado e há uma interação mais firme. 

As meninas comentam, curtem, compartilham, dão sugestões e a partir daquele 

momento também seguem as dicas dos posts. O próprio costume de marcar eventos, 

passeatas nesses grupos também se caracteriza como um laço forte. 

As cacheadas em transição conseguiram usar as principais redes digitais para 

disseminar o conteúdo dos novos cuidados capilares. Essa ação conseguiu integrar as 

redes sociais e garantiu que os assuntos migrassem de uma rede para a outra. Juntas, 

mulheres de todo o país mexeram com o mercado de cosméticos do Brasil 

Considerações finais 

Em junho de 2015, a Garnier estreia seus novos produtos para cabelos crespos 

com modelos negras. Em setembro do mesmo ano, a Salon Line, empresa de produtos 
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para cabelo, lançou uma linha totalmente destinada a cachos. E o mundo dos cosméticos 

foi seguindo a mesma tendência. Dove, Seda, Embelleze, L`Óreal Paris, foram se 

adequando aos fios crespos e os produtos para esse tipo de cabelo não eram mais raros 

nos supermercados.  

Os produtos eram sempre anunciados com um formato jovial e ligados às redes 

sociais. Por quê? O motivo é simples: as redes foram os espaços principais para inspirar 

a criação desses produtos. As marcas viram que as mulheres faziam seus próprios 

cosméticos em casa, que aprendiam isso com as vlogueiras e agiram de uma maneira 

experta: colocaram seus produtos no mercado, mas antes chamaram as meninas as quais 

as cacheadas se inspiravam para testá-los e serem as representantes das propagandas. 

Ou seja, não era mais a top model magra, alta e branca que estreavam as campanhas: 

eram as meninas do Youtube. As marcas também começaram a vender os produtos com 

todos os compostos que as meninas tiravam da geladeira. Os cremes, shampoos, 

condicionadores, máscaras de tratamento são feitos a base de óleos de azeite, rícino e 

até uma maionese capilar foi criada. Com certeza, uma pesquisa intensa dentro das 

redes sociais foi feita por esses profissionais.  

Hoje, é muito mais fácil para uma mãe cuidar dos cabelos de sua(s) filha(s). A 

transição capilar também trouxe pautas como racismo, identidade e estética negra para 

discussões em redes sociais, universidades e levou mulheres às ruas para lutar por um 

mundo mais igual. Esse fenômeno foi embalado pelas redes sociais, que ajudaram 

mulheres que não se viam representadas a se encontrarem e ajudarem umas às outras. Se 

as redes sociais digitais ajudaram a Primavera Árabe, no Brasil ela uniu mulheres que 

estão conseguindo todos os dias lutar contra os padrões racistas impostos pela sociedade 

desde a chegada do povo preto ao país. 
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