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RESUMO 

 

O objetivo desta monografia é trazer um panorama histórico da estética negra, bem 
como a representação do cabelo crespo nos espaços publicitários, por meio da análise 
de peças publicitárias transmidiatica das marcas L’Oréal com a campanha Hydra-Max 
Colágeno e Salon Line com a campanha Tô de Cacho, e a contextualização dos tipos 
de cachos e suas classificações. Através disto, espera-se compreender a 
representação da estética negra nos espaços publicitários e como a história justifica 
o cenário de representação identitária. Além disso, foi abordado o papel da 
publicidade na construção da identidade cultural do negro na sociedade, bem como 
seu reflexo do pensamento social dominante, abordamos também o contrapondo da 
publicidade reversa e sua importância na desconstrução do negro marginalizado do 
período pós-escravocrata e no estabelecimento de um novo nicho de mercado.  
 

Palavras-chave: Cabelo Crespo; Publicidade e Propaganda; Identidade negra; 

Estética Negra; Raça.  
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ABSTRACT 

The objective of this monograph is to bring a historical panorama of the black 
aesthetics as well as the representation of curly hair in the advertising space, through 
the analysis of transmogritic advertising pieces of L'Oréal brands with the campaign 
Hydra-Max Collagen and Salon Line with the campaign Tô de Cacho, and the 
contextualization of the types of curls and their classifications. Through this, it is 
expected to understand the representation of black aesthetics in advertising spaces 
and how history justifies the scenario of identity representation. In addition, we 
discussed the role of advertising in the construction of black cultural identity in society, 
as well as its reflection of dominant social thinking. We also dealt with the reverse 
advertising counterpoint and its importance in the deconstruction of the marginalized 
black of the post-slavery period and in the establishment of a new niche market. 
 
 

 

Key-words: Curly Hair; Advertising and Marketing; Black Identity; Black Aesthetics; 
Breed.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nosso tempo é resultado das profundas mudanças que a sociedade se 

submeteu, a passagem do estado de despotismo da imagem do cabelo crespo nos 

espaços publicitários ao estado de empoderamento e representatividade. A história 

da estética negra elucida sua trajetória paralelamente ao racismo e fenótipos 

determinados por um modelo eurocêntrico a ser seguido. O modelo que levou milhares 

de mulheres e meninas a abdicarem de suas características raciais e adotarem 

modelos homogêneos como forma de disfarçar e camuflar a sua “negritude”. Esses 

disfarces serviam como máscaras para os estereótipos associados ao homem e 

mulher negra.  

A forma que a publicidade por meio das marcas utilizou-se por anos destas 

características sociais, como artificio para vender soluções, sorrisos, vender o sonho 

de ouro. Atualmente o cenário tem mudado, a forma com que a publicidade 

descontruiu-se e formou laços com grupos abastados, mesmo após de anos de 

opressão, ganhando algo além de novos nichos, mas confiança e representatividade.  

Quando muito se fala sobre um dado tema, se faz necessário uma análise das 

dinâmicas que o cercam, e como elas emergem em discussões acaloradas na 

sociedade. O tema cabelo crespo nos espaços publicitários não é atual como se faz 

parecer, a verdade é que pouco se falava a respeito. Introduzir temas que são 

considerados socialmente polêmicos e incômodos para uma parcela da sociedade 

torna-se uma tarefa hercúlea, pois possui uma pluralidade significativa na sociedade, 

postulando a ótica de compreensão de fenômenos sociais impulsionados por 

campanhas publicitárias.  

A publicidade como reflexo do pensamento social e cultural, exerce um papel 

dubio no campo da discursão. Sabendo que a forma que ela chegava até nós, 

dependia exclusivamente do seu emissor em forma de uma mensagem ou de uma 

dúvida –  hoje assume uma forma independente, hoje dizemos sim, ou não, em 

contraponto aos dias que apenas ouvíamos. Surge aqui por meio da sociedade uma 

maneira de usar a publicidade a seu favor, de fazer falar a voz que se calou. Podemos 

ver hoje a revolução dos cabelos diante dos olhos, nas TVs, outdoors, revista e na 

internet, como chegamos até aqui? 

O objetivo geral desta monografia é, portanto, analisar a representação do 

cabelo crespo nos espaços publicitários, seu papel nesses discursos e o que a sua 
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repercussão nos diz sobre a sociedade atual. Como objetivos específicos, pretendo:  

 

• Analisar brevemente a história da estética negra; 

• Analisar e problematizar o cenário de representação do cabelo crespo 

nas mídias publicitárias; 

• Analisar campanhas publicitárias de produtos capilares para cabelo 

crespo; 

Para a execução desta monografia o tipo de pesquisa adotado foi de caráter 

descritivo afim de descrever as características do fenômeno, e o estabelecimento de 

relações entre suas variáveis, e bibliográfico, por meio das informações e dados que 

foram usados como base para a estrutura da investigação, partindo do tema. 
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1 UMA BREVE HISTÓRIA DA ESTÉTICA NEGRA NO BRASIL 

 

1.1 A Raiz Histórica dos Corpos Negros 

 

A escravidão permaneceu por muito tempo como característica nacional do 

Brasil, e falar em Brasil é falar, necessariamente, de uma miscigenação que ultrapassa 

os atributos físicos, parafraseando Gilberto Freyre – ela perdura o corpo, a alma e 

compõe tudo que é expressão sincera de vida: no nosso batuque, na nossa língua, na 

nossa fé e na nossa comida. Todos nós temos – no corpo, no sangue, na alma ou na 

memória.  

No século XVIII a importação da população negra do contingente africano 

como mão de obra escrava era justificada pela premissa de “não homens” e “não 

mulheres”, como animais sobre o epíteto de macho e fêmea. Os europeus viam em 

um povo com costumes tão distintos, e com uma estética tão inédita a permissão 

divina de se obter poder sobre tal raça – essa condição os colocava propositalmente 

em uma posição inferior, devendo homens e mulheres negras o labor de servir o 

homem branco. 

Com a constante importação de negros africanos para diversos países 

europeus e o Brasil, o comércio de escravos desenvolveu-se a partir de atributos 

físicos – os homens eram solicitados por altivez, vigor físico e aptidão para trabalhos 

braçais, a mulher por sua vez está voltada para um apelo que vai além do trabalho 

braçal, mas um apelo sexual e de procriação da mão de obra. 

 

É certo que os compradores exigiam e os negros expostos, cumpriam-lhes 

as ordens: mostrar os dentes, a língua, os olhos, as marcas tribais, as 

capacidades físicas. [...], entretanto, as ações solicitadas pelo comprador está 

voltada, antes a um caráter sexual, em consonância com a atenção oferecida 

aos membros viris dos negros e á dimensão dos quadris das negras, 

expressando a preocupação com a capacidade de procriação de cada um. E 

aqui resta a alusão a um processo de seleção eugênica para fins sexuais. 

(BRAGA, 2015, p. 66). 

 

Os anúncios de jornais de compra e venda de escravos apresentavam uma 

diversidade de adjetivos estéticos – características físicas, marcas tribais ostentadas 

pelos negros como forma de identificação cultural, além de deformações causadas 
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pela viagem até Brasil, e por vezes marcas deixadas pelas doenças que os afligiam 

devido às condições de trabalho e habitação - marcas de fogo feitas pelos senhores 

como sinal de carimbo ou propriedade, essa última muito comum em escravos 

fugitivos. 

A diversidade estética apresentada pelos anúncios é tão plural quanto as 

minúcias que lhes acentuam. Assim é corrente encontrarmos escravos dos 

mais diversos tipos físicos: longilíneos, brevelíneos, gordos, magros, secos 

de corpo, inchados, com cara redonda, largas, com dentes limados, 

extraídos, olhos apalhetados, vesgos, cabelos brancos, fulos, ruivos, feio de 

feições, bonitas figuras, com peitos enormes, murchos, estreitos, viciados em 

comer terra, em cachaça, gagos, políticos no falar, contentes, banzeiros, com 

joelhos metidos para dentro, pernas finas ou arqueadas, pés apalhetados, 

cabeça pequena, embigo grande, cicatrizes na face, nas nádegas, no peito, 

marcas tribais, de surra, queimaduras, entre outras. (Ibid, 2015, p. 71). 

 

1.2 A Raiz Histórica do Cabelo Crespo 

 

Quando falamos de corpo e cabelos irremediavelmente nos aproximamos da 

identidade negra, é um olhar de dentro para fora e de fora para dentro. Uma relação 

conflituosa, o cabelo e o corpo são manifestações da expressão simbólica de 

identidade, indo além da biologia, e concede a construção social, política e cultural de 

um povo. 

No interior da cultura afro-brasileira o cabelo era sinônimo de linguagem, 

possuindo grande significado entre os africanos, pois, por meio dos penteados e 

turbantes os negros eram capazes de identificar a cultura e até mesmo a posição do 

outro negro dentro da sua tribo. “Isto porque pelos diferentes modos de usarem essas 

escravas tais panos, elas se deixavam identificar quanto sua origem africana e a sua 

condição de casada ou solteira”. (IBID. 2015, p. 81). A linguagem dos panos – mais 

precisamente suas diferenças simbólicas – revelava, portanto, uma preocupação além 

da estética, mas dá representação de um símbolo de identidade e individualidade. 

Não é ao acaso, que uma infinidade de negras com os mais diversos tipos de 

turbantes, foram imortalizadas pelas fotografias e ilustrações do século XIX.  

Com o turbante, as mulheres ostentavam uma elegância de princesas dentro 

do mundo afro-brasileiro, seu uso era uma forma de sobressair-se no interior de sua 

classe escrava, deste modo o caráter social atribuído ao turbante era um signo que 
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representava certo status social. Esta mistura de estética, identidade e status estava 

muito presentes nas diversas forma de dispor os cabelos. Deste modo os negros 

escravos passavam por uma raspagem antes de serem encaminhados para o Brasil, 

sob a alegação de necessidade higiênica. E é nesse ensejo de distanciar os negros 

escravos de sua origem cultural, que levavam os senhores a destruírem qualquer 

sentimento de identidade étnica que aquele povo poderia ter em relação ao cabelo – 

por isso turbantes e penteados foram proibidos. Porém, mesmo sob o domínio da 

escravidão, a tradição africana não morreu aos poucos os negros escravos 

ressignificaram a prática de enfeitar os cabelos. Alguns dos penteados foram 

documentados por Debret, mostra a diversidade de penteados (Figura 1).  

 

Figura 1 – Diferentes Nações negras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Jean-Baptiste Debret, (1834). Litografia. 

 

No século XIX e acrescente miscigenação de brancos e negros formou uma 

nova representação da estética negra, inspiradas no modelo europeu. Havia uma 

maior procura por escravos com tipos físicos e características semelhantes aos da 

população culturalmente dominante, assim surgiam preferências por alguns tipos de 

tons de pele e cabelos que não eram mais crespos, mais cacheados e negros de pele 

clara – esses atributos eram os favoritos para o trabalho doméstico. “Era o sangue 
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das casas-grandes escorrendo pelas senzalas”. (FREYRE, 1963/2010, p. 69). Essas 

preferencias estabeleciam uma classificação no interior do sistema escravocrata. 

Nasce, aqui, um olhar sobre a estética negra que não partia da sua origem ou 

identidade, mas do olhar do outro, a dicotomia do olhar do negro sobre o negro em 

contraolhar do branco sobre o negro. 

O cabelo crespo expressa o conflito racial coletivo, se considerarmos a 

construção histórica do racismo, tendo como modelo as características eugênicas da 

população socialmente dominante, desconstroem-se de constroem-se, práticas 

culturais. Sendo o cabelo do negro visto como “ruim” e o do branco como “bom”, 

revelamos aqui o conflito. Transfigurar tais características “ruins” é uma forma de se 

ocultar tal conflito, é a forma de se obter pertencimento. 

 

1.3 O Cabelo Crespo e Publicidade na Era Pós Escravocrata 

 

No início do século XX surgem os clubes e associações no país, que 

buscavam promover a vida social negra, e com eles iniciam-se também os concursos 

de beleza de mulheres negras que foram amplamente difundidos na comunidade por 

meio de jornais como: O Menelick, Progresso, Elite, e O Patrocínio que também eram 

especificamente voltados para o público negro. Os concursos tinham como principal 

objetivo a desconstrução da mulher negra de tempos anteriores, considerada 

promiscua, vendida como objeto sexual para servir de capricho para seus senhores, 

é a construção de um conceito de beleza baseada no caráter, educação e bons 

costumes, teríamos aqui a valorização de uma beleza moldada nos ditames da moral, 

a contraimagem da beleza objeto, ligada a fetiches sexuais – era o modo de mostrar 

a “evolução do negro”. (Figura 2) 

 

[...] os concursos de beleza promovidos para e pela população negra, que 

não apenas auxiliavam na construção de um conceito de beleza negra, mas, 

principalmente, se apresentavam como uma resposta á imagem da mulata 

fácil, vendida como objeto sexual aos caprichos do senhor. (FREYRE, 

1963/2006, p. 367). 
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Figura 2 – Miss Progresso 1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Progresso, ano II, n° 21, fev. 1930. 

 

Se partimos de uma breve análise das fotografias do anúncio das candidatas 

eleitas, poderemos quem sabe traçar um modelo de beleza, as duas fotografias são 

muito parecidas, ambas possuem o mesmo cenário, a mesma pose, indumentarias 

semelhantes, bem como a expressão do rosto. Uma característica que nos parece 

claro (e que nos chama atenção pelas discussões do item anterior) é o cabelo: lisos. 

E se atentarmo-nos nas páginas seguintes do mesmo jornal Progresso não muito 

distante da matéria em que as fotografias aparecem, o seguinte anúncio (Figura 3). 
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Figura 3 – Anúncio Cabelisador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – O Clarim d’Alvorada, ano VI, n° 16, maio 1929. 

 

A princípio é possível notar a extensão do texto publicitário, bem como sua 

densidade, - a propaganda do Cabelisador é precisa, no momento em que exprime 

que era o sonho dourado de milhares de pessoas, reafirma um desejo indubitável, que 

por décadas foi motivo de desalento aos negros, neste momento sob as luzes dos 

holofotes ante uma plateia extasiada jazia a solução para as lágrimas contidas dos 

olhos enegrecidos. Pois, como bem afirma o anuncio: Quem não prefere ter a 

cabeleira lisa, sedosa e bonita em vez de cabelos curtos e crespos? Qual é a pessoa 

que não quer ser elegante e moderna? Naquele momento a publicidade promovia um 

ideal de beleza eurocêntrico, calcado sob relações de poder. Para ser bonita, elegante 

e moderna, era preciso encaixar-se nesse padrão. Segundo Lopes, “a pele e o cabelo 

ascenderam a condição de nobreza nas discussões dos escritores preocupados em 

recomendar o cuidado das aparências negras”. Sob essa ótica era necessário torna o 
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cabelo crespo “socialmente apresentável”. 

 

Entre os anos 1920 e 1930, a exigência dos cabelos lisos era constante em 

reportagens e anúncios publicitários. Por conseguinte, técnicas e produtos 

apropriados para se conseguir um cabelo menos crespo e menos volumoso 

conquistaram forma e valor. Vendedores, salões e alisadeiras, que se 

autodenominavam modernos no ramo, veiculavam a pasta e o pente quente 

como métodos mais seguros para alisar o cabelo e adquirir, após o 

alisamento, outros cortes em voga pelo mundo afora, ou mais 

especificamente os penteados franceses (LOPES, 2002, p. 417). 

 

Neste cenário, o Cabelisador surgia com o elixir da beleza e modernidade, 

que veio para solucionar a exigência social e histórica. Não é ao acaso que o produto 

seu autodenomina como pastas mágicas, afinal, elas têm o poder de subverter a 

estética natural do negro, em nome de um padrão de beleza dominante. O sonho 

dourado daquele momento parte da penosa busca por status social, e principalmente, 

parte do desejo de fazer parte do lugar em que se vive, do desejo de pertencimento e 

da busca de identidade – mesmo que isto signifique uma profunda manipulação do 

corpo, e em alguns momentos da própria alma. 
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2 O CABELO CRESPO NOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS 

 

Neste capítulo falaremos sobre a representação do cabelo crespo nos 

espaços publicitários, bem como a importância da representação, e a influência da 

mídia na construção de modelos identitários. Brevemente discutiremos a 

representação do negro na mídia com foco na publicidade. Neste ponto 

problematizaremos a questão de estereótipos midiáticos em relação ao negro. 

 

2.1 O Cabelo Crespo Como Símbolo de Resistência  

 

O cabelo é um fator significativo de identificação, é um elemento marcante de 

construção física. Ele é um símbolo que demarca a partir de suas formas a posição 

social, como: classe, religião, ocupação e política (SABINO, 2007, p. 134). Loyde 

(2004, p.59) Afirma que a cabeça é um “lugar que revela o homem, seu grupo social, 

sua história, define a identidade e traduz sentimento de pertencimento a um grupo”. 

Ou seja, mostras, pentear e ornamentar os cabelos representa um ato de 

comunicação, reconhecimento cultural em forma de manifestação da beleza e 

padrões estéticos. 

No Brasil, mais importante que a cor da pele, é a textura do cabelo, que assim 

como no período escravocrata servia como escala classificatória, conforme afirma 

(FIGUEIREDO, 2002, p. 7): 

 

Assim, por exemplo, morena é a pessoa mestiça e de cabelos lisos, o mulato 

é também mestiço, mas de cabelo crespo; o denominado sarará são as 

pessoas mestiças, de pele muito clara, mas de cabelo crespo. E os cabo-

verde são as pessoas de pele escura e cabelo lisos, considerados como muito 

bonitos no Brasil. O que leva a pensar que mais importante do que a cor da 

pele é a textura do cabelo.  

 

Dessa forma o cabelo crespo representa o elo de ancestralidade com os 

povos africanos, é o mesmo que ter o corpo livre para assumir plenamente a 

identidade negra. “Assumir os cabelos como distintivos raciais/étnicos é uma atitude 

que acompanha os processos de conquista do direito cultural e do direito à cidadania”. 

(LOYDE, 2004, p. 204). 

Nas décadas de 60 e 70 surgem movimentos negros no Brasil como o 
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Negritude1 e nos EUA como o Black is Beautiful2, que visavam resgatar a importância 

da valorização das raízes históricas marcada pela descolonização continente africano, 

dessa forma surgem diversos movimentos de contracultura que buscavam romper 

com a hegemonia do padrão eurocêntrico. “Foi nesse momento que os penteados 

afros, principalmente o “Black”, entraram na moda como um símbolo de resistência 

cultural à opressão racista e fora considerado uma celebração da condição de negro 

(a) ”. (HOOKS, 2005, p.3). 

Em tempos anteriores os penteados étnicos, na maioria das vezes, eram 

utilizados por pessoas que possuíam alguma conscientização de identidade racial, por 

pessoas ligadas a movimentos negros. Porém, atualmente, é possível notar o 

aumento da utilização do cabelo natural por mulheres que não possuem ligação 

alguma com tais movimentos. Hoje nos deparamos com os olhares voltados para os 

cabelos crespos nas mídias. O encontro de pessoas que unidas em diversos meios 

continuam na luta pela identificação cultural de seus semelhantes. Compartilham em 

um emaranhado de páginas, grupos, eventos em redes sociais suas experiencias, 

como forma de estimular a autoestima e aumentar valorizar o cabelo crespo nas 

mídias. Esses métodos vêm sendo muito eficazes, pois segundo uma pesquisa feita 

em 2015 pelo F-Radar, aponta que 170 milhões de brasileiros estão conectados à 

internet e 27 milhões já participaram de movimentos sociais através das redes.  

Com a rapidez e alcance das redes sociais, eventos como a Marcha do 

Orgulho Crespo e Encontro Encrespa Geral, foram amplamente difundidos e 

rapidamente ganharam muitas seguidoras, sendo organizada a primeira marcha em 

julho de 2015 em São Paulo.  

 

 

 

 

1 A palavra négritude em francês deriva de nègre, termo que no início do século XX tinha um caráter 

pejorativo, utilizado normalmente para ofender ou desqualificar o negro. A intenção do movimento foi 

justamente inverter o sentido da palavra négritude ao polo oposto, impingindo-lhe uma conotação 

positiva de afirmação e orgulho racial. (DOMINGUES, 2005, p. 4). 

2 Foi o Slogan do movimento negro liderado pelo americano Stephen Bantu Biko na década de 70. O 

movimento destinava-se a dissipar a noção de que as características físicas dos negros como cor da 

pele, detalhes do rosto e cabelos, seriam feias. O movimento também incentivava homens e mulheres 

a pararem de esconder seus traços afros alisando o cabelo, clareando a pele, etc. (RIBEIRO, 2015). 
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2.2 Representa + Ação 

 

Por muito tempo a publicidade disseminou o racismo e estereótipos presentes 

na sociedade, era como “a voz da maioria”, era a interpelação de um modelo social e 

cultura, como afirmar KELLNER, (2001, p.9). 

 

O rádio, a televisão, o cinema e os outros produtos da indústria cultural 

fornecem os modelos daquilo que significa ser homem ou mulher, bem-

sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente. A cultura da mídia também 

fornece o material com que muitas pessoas constroem o seu senso de classe 

de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, de "nós" e "eles". 

 

Segundo Woodward (2000, p. 321) para relacionar a identidade com as formas de 

representação, é necessário compreender o conceito de representação e como ela 

incorpora o “circuito da cultura”. (Figura 4). 

 

(Figura 4) – Circuito da cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – WOODWARD, 2000, p.16 

 

Dentro dos Estudos Culturais de Stuart Hall, nos diz que para se ter uma tenra 

compreensão de um artefato cultural se faz necessário averiguar como ocorrem os 

processos de representação, identidade, produção e consumo deste, pois, é a partir 

destes dados que poderemos compreender os significados sobre o tipo de indivíduo 

que o utiliza, e como sua identidade lhes é associada. 
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A representação é um dos elementos do circuito cultural que pode ser 

entendida como “significados compartilhados”, está diretamente atrelada a linguagem, 

pois, é a representação através da linguagem que criamos processos dos quais é 

produzido significado (HALL, 1997, p.1). Esses significados contribuem para estabelecer 

regras e convenções sociais, podemos usar como exemplo a associação da palavra 

Preto/Negro, que sugere conotações negativas, e que após o movimento Black is 

Beautiful” contrapôs o significado associado a estas palavras.  

Desta forma, a representação pode ser compreendida como um processo 

cultural que constitui identidades individuais e coletivas, dentro de um sistema nas 

quais baseia-se, fornecendo possíveis respostas para questionamentos existenciais 

tais como: Quem sou eu? O que eu poderia ser? Quem eu quero ser?  

 

A identidade e diferença são estreitamente dependentes da representação. É 

por meio da representação, assim compreendida, que a identidade e a 

diferença adquirem sentido. É por meio da representação que, por assim 

dizer, a identidade e a diferença passam a existir. Representar significa, neste 

caso, dizer: “essa é a identidade”, “a identidade é isso”. (SILVA, 200, p. 90).  

 

A representação é um ato social que fornece meios essenciais para reflexão 

sobre as atitudes que temos quando não somos representados, e os questionamentos 

que tomamos a partir disto. 

 

2.3 Representação na Publicidade 

 

Tomando os conceitos de publicidade e propaganda propostos por SAMPAIO 

(2003, p. 26), entendemos como “a manipulação planejada da comunicação visando, 

pela persuasão, promover comportamentos em benefício do anunciante que a utiliza”, 

vale salientar que a publicidade se distingue da propaganda pelo fato de “não ser 

paga”, ou seja, é a ação de tornar algo público. Dessa forma podemos postular que a 

publicidade e a propaganda (pretendo no decorrer do estudo denotar “publicidade” 

sinteticamente como propaganda, quando necessário distinguirei os termos para uma 

melhor compreensão) no sentido geral não são apenas uma ferramenta de vendas, 

seu papel vai além dos conceitos didáticos do marketing Kotleriano. É o retrato da 

maneira de agir e pensar de uma sociedade – como um ritual que possui um manual 

a ser seguido e está intrinsecamente inerente a uma cultura. 
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Um anúncio pode ser lido como um mito, uma narrativa que circula em 

sociedade, ou como um ritual, experimentação e discurso sensível desta 

sociedade. Tal como o mito ele se presta a legitimar um poder, a manter um 

estados das coisas e socializar os indivíduos dentro desta ordenação 

preestabelecida. Como o ritual, é uma sociedade falando de si mesma, 

definindo-se (ROCHA, 1990, p. 59). 

 

A publicidade por sua vez propaga por meio das mídias o pressuposto da 

população negra como “minoria”, porém segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas os negros compõe 54% da população nacional (IBGE, 2015), 

assim poderíamos conjecturar que a publicidade usaria a imagem do(a) negro(a) 

como representação do consumidor em geral, porém o uso da imagem do homem e 

da mulher negra são usados apenas para representarem a si mesmo, do contrário o 

homem branco representa todo o gênero masculino e seu oposto a mulher branca, 

representa todo o gênero feminino. Portanto, o imperativo cultural e estético como 

processo de dominação hegemônica eurocêntrica, perdura na publicidade nacional, 

subjugando o negro ao “paradigma branco”. 

A publicidade como ferramenta de influência, procura sempre criar uma forma 

de identificação com seu público-alvo, ou seja, identifica características ou ideia 

dominante (estereótipos) sobre um determinado grupo, e transmite sua mensagem 

em forma de linguagem, afim de criar empatia e identificação com seu grupo de 

interesse. Entretanto, indivíduos de determinados grupos sob o epiteto de “minorias”, 

encontram pouca visibilidade, E é nesse momento que ocorre a imposição de valores 

culturais, morais e intelectuais de uma classe sobre a outra, resultando no processo 

de dominação hegemônica.  

Como exemplo de hegemonia, podemos citar a normalização de uma 

identidade, onde lhe são associadas características positivas, tornando-a desejável. 

No Brasil, onde a sociedade enobrece características e adjetivos eurocêntricos, logo 

esse passa a ser a identidade local – repleta de adjetivos positivos.  

Se ponderarmos por alguns segundos sobre as técnicas de persuasão usadas 

pela publicidade para conquistar o consumidor, poderemos ratificar como estes 

discursos influem na vida das pessoas e em algum grau até na nossa e nas pessoas 

que nos cercam. Mas de antemão é essencial pensarmos sobre a ótica da 

representação. A publicidade vai além das funções mercadológicas, e no seu ímpeto 
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de vender coisas, ela acaba construindo estilo de vida, hábitos e padrões. Nessa 

inversão de realidades entre meias mentiras e meias verdades, acaba por forjar 

representações estereotipadas, contribuindo com a construção hegemônica da 

realidade. (GASTALDO, 2002, p. 13) 

Nelly de Carvalho no livro “Publicidade: a linguagem da sedução” (2004) 

afirma que a ubiquidade da publicidade desperta a criação de um “ambiente cultural 

próprio”, desencadeando o desenvolvimento de um sistema de valores. Contudo, 

grande parte dos consumidores não reconhece as mensagens publicitarias de 

maneira ingênua e não acredita piamente nessa realidade “propagandística”, o 

modelo agulha hipodérmica há muito deixou de representar uma solução aceitável 

para a teoria da persuasão, mas conforme Baudriallard (1973) ela age sobre a mesma 

lógica do Papai Noel:  

O consumidor não “acredita” na publicidade mais do que a criança no Papai 

Noel. O que não o impede de aderir da mesma forma a uma situação infantil 

interiorizada e de se comparar de acordo com ela. Daí a eficácia bem real da 

publicidade, segundo uma lógica que, apesar de não ser a do 

condicionamento - reflexo, não é menos rigorosa: lógica da crença e da 

regressão (BAUDRILARD, 1973, p. 177 apud GASTALDO, 2002, p. 71).  

 

A publicidade é um dos gêneros midiáticos que tende a usar com mais 

frequência as representações estereotipadas, esses excessos se dão por conta do 

curto espaço de tempo que se tem para expo suas peças publicitárias, e a 

necessidade de alcançar o maior número de indivíduos por meio delas. Desta forma, 

o discurso publicitário por meio dos estereótipos alimenta e reforça papeis sociais, de 

gênero e padrões de beleza – podemos aqui atribuir a publicidade um caráter 

ideológico, que reflete nas representações da sociedade. Sobre isto Gastaldo (2002, 

p. 73) afirma:  

 

Quanto às culturas de grupos subalternos ou minoritários, o discurso 

publicitário vai aludir a elas na medida em que esses grupos e suas culturas 

obtiveram aceitação no campo social e, mais ainda, na medida em que esses 

grupos representarem a existência de “mercados” para produtos específicos, 

tornando-os “públicos-alvo”, com os quais os anúncios vão buscar 

identificação. 

 

A elite nacional sempre preocupou-se em construir uma nação com ideais 
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eurocêntricos. Após as atrocidades do período escravocrata, iniciou-se um processo 

de branqueamento da população, partindo do incentivo da entrada de imigrantes no 

país, que por meio da miscigenação “limpando” a população negra, criando 

descendentes cada vez mais brancos, o ideal era a extinção da população negra e 

mestiça no país. Uma das consequências nesse processo, foi a construção de um 

modelo civilizatório centrado nos referenciais eurocêntricos, cujo os reflexos ainda são 

vistos até hoje nos produtos difundidos pelos meios de comunicação de massa. 

A inserção de atores negros nas mídias sustenta este argumento, como forma 

de silenciar as discursões sobre racismo3 velado, veiculado nas mídias:  a sub-

representação do negro, silencia as desigualdades raciais, a imagem estereotipada 

da população negra e o tratamento do branco como representante natural da espécie 

–  as suas características físicas e sociais são atribuídos o termos normativo que 

conduzem a humanidade. 

Uma pesquisa realizada em 1981 por Halsenbalg, que buscava números 

sobre a representação dos negros nos anúncios publicitários, mostrou em seu 

resultado que apenas 9 de 203 anúncios entre televisão e revistas fazia alguma 

menção a algum negro, que não necessariamente estava em destaque no anúncio. 

Em 1988, a revista Propaganda publicou um artigo intitulado “O negro como modelo 

publicitário”, nela discutia com profissionais influentes da área por que isso se dava. 

Os entrevistados reconheciam a invisibilidade dos negros nos anúncios, mas defendia 

que isto não se dava por questões raciais, mas sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 O racismo é uma crença que se fundamenta na suposição de que existem raças naturalmente 

hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural 

(MUNANGA, 2003). 
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Clóvis Calia4, para justificar a utilização de atores brancos afirmou “Todo 

mundo sabe que o preto (sic) ambiciona as coisas do Branco” (MARTINS, 2015, p. 

41). Enio Mainardi5 disse “Nos comerciais, as pessoas querem se ver representadas 

como lindas, ricas e poderosas. E os pretos são pobres, meu amor” (MARTINS, 2015, 

p. 43). As justificativas para a ausência de representação não estavam embasadas 

em um estudo, pois o primeiro estudo sobre classes sociais e raciais só foi realizado 

em 1997, pela agência Grottera Comunicação, o embasamento das justificativas eram 

puramente opinião popular da crença do negro marginalizado e pobre. Dados da 

pesquisa realizada em 1997, (Martins, 2015, p.44). 

 
Segundo os dados apresentados, existia no Brasil uma classe média negra 

consolidada, composta por cerca de 7 milhões de pessoas com rendimento 

familiar médio de R$ 2.300 mensais, em valores da época. Esse grupo 

concentrava renda anual em torno de R$ 46 bilhões e destinava cerca de R$ 

500 milhões por mês ao consumo de produtos não essenciais, entretanto não 

se sentia devidamente atendido pelos produtos disponíveis no mercado - o 

que poderia gerar "uma infinidade de oportunidade de negócio" a quem se 

dirigisse a ele.  

 

A pesquisa aponta que o negro detinha sim, poder de compra, dessa forma 

poderia ser visto como um consumidor potencial, porém o desejo imperava era a 

contraimagem do negro, e sua conversão aos ideais brancos, reduzindo a nada sua 

ascensão social. O que nos faz refletir as palavras de Clóvis Calia “o negro ambiciona 

o branco”, palavras que chegam a dar estalos no corpo – nos leva a perceber que é 

exatamente este o objetivo da publicidade, por isto segue constantemente este 

modelo. Ela é o lembrete constante do que você “precisa ser”. 

E é bem aqui, neste momento que surgem questionamentos que a publicidade 

não responde: Foram as marcas que mudaram? Ou as pessoas? Porque a publicidade 

tenta reverter atualmente este cenário pintado a décadas por ela mesma?  

 

 

 

 

 

4 Clóvis Gaspar Calia, foi um premiado publicitário brasileiro. 

5 Enio Mainardi é um publicitário, jornalista e escritor brasileiro.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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2.4 Publicidade Reversa 

 
A publicidade exerce grande influência sobre a sociedade e a capacidade de 

modificar o cotidiano dos consumidores, dessa forma é fundamental ressaltar a 

importância da publicidade para reverter estereótipos e padrões, por meio dela pode 

haver um processo de desconstrução social: 

 

A propaganda não transforma apenas a história de marcas e produtos, mas 

também muda a vida dos consumidores. Exagero? Nem um pouco. Décadas 

atrás, quem ensinou as mulheres a usar absorventes descartáveis? Não, não 

foram as suas mães, mas os comerciais de Modess®, que conseguiram falar 

de um assunto tão delicado de um jeito claro e direto. Repare: não estamos 

falando da propaganda pública, bancada por governos ou ONGs, mas de 

campanhas feitas pela iniciativa privada. E que, mesmo com todos os 

interesses econômicos envolvidos, contribuíram para que o brasileiro criasse 

uma série de atitudes mais positivas e saudáveis. É isso o que a propaganda 

faz. (ABAP, ABA, 2011). 

 

Nesse marco, é possível destacar a publicidade contraintuitiva6 que sob uma 

nova ótica desestigmatiza estereótipos associados a determinado grupo. Nesse 

modelo de publicidade o indivíduo alvo de estereótipos é posto em uma posição de 

destaque (privilegio antes concedidos apenas a grupos hegemônicos), nas peças 

publicitarias. Desta forma, ocorre um aumento de negros nos espaços publicitários, 

criando identificação com o público, e consequentemente expandindo o mercado de 

produtos direcionados no consumidor negro. 

Podemos usar como exemplo de valorização do negro no mercado de 

consumo nos anos 90, a revista “Raça Brasil”, lançada em 1995, com o slogan “A 

revista dos negros brasileiros”, tinha como foco aumentar a autoestima e “dar ao leitor 

orgulho em ser negro” ” (Raça Brasil, ed.1 apud Sodré, 1999). Diversas personalidade 

negras concederam entrevistas a revista, um deles foi o cantor e compositor, Martinho 

da Vila, que em sua entrevista relacionou o sucesso da revista a expansão do mercado 

publicitário voltado para os negros. 

 

6 O discurso publicitário contra-intuitivo pretende uma desconstrução da realidade sociocultural, ao 

apresentar (dar visibilidade) a um “novo/outro” ponto de vista sobre questões de preconceitos 

socioculturais vetorizados a determinados nichos da sociedade. (LEITE, 2008, p. 159). 
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O sucesso da revista está influindo diretamente na publicidade. Muitos 

produtos que não tinham propaganda direcionada aos negros ganharam essa 

dimensão. A indústria de cosméticos tende a lançar mais produtos 

específicos e passaremos a ver com mais frequência e naturalidade rostos 

negros nas capas de revista comum (CINTRA, 2007, p. 101). 

 

Segundo Sodré (1999), na revista Raça Brasil, assuntos como beleza eram 

pauta constante, e a “preocupação com o cabelo era quase obsessiva”. E como já 

falamos anteriormente essa obsessão esta intrinsecamente ligada ao marco identitário 

que o cabelo representa para a sociedade. A revista buscava incansavelmente 

enaltecer o cabelo crespo e as características negras.  Porém, ainda existiam algumas 

inseguranças, como mostra a subseção “Grandes Dicas”, é possível encontrar 

anúncios de produtos de alisamento capilar. (Figura 5). 

 

Figura 5 – Revista Raça Brasil (Subseção Grandes Dicas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Revista Raça Brasil, 1999, Ed. 16, p. 14 

 

Ao analisar o conteúdo dos anúncios da página, encontramos anúncios de 

produtos de alisamento capilar, salões de beleza para crianças a partir de 3 anos de 

idade e adultos. Os anúncios fogem a ideologia da revista, e de certa forma sugerem 
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uma certa “Servidão Voluntária”7, no momento em que acontece a aceitação do negro 

com os ideais midiáticos. Como elucida Sodré (1999): 

 

Seu corpo concreto torna-se transparente perante a lógica hegemônica do 

mercado, tornando-se também uma performance hegemônica do look 

publicitário, sem poder aceitar verdadeiramente o pluralismo ou a diversidade 

humana. 

 

Notamos, hoje que a indústria de produtos de higiene capilar, estão 

gradativamente lançando produtos que “atingem” a maior parte do público feminino 

nacional. Esse crescimento se dá a emergência da classe média negra. Segundo o 

IPEA8 (2011) a classe média cresceu 10% a mais entre 1992 e 1999. Em 2012 os 

negros em sua totalidade somatizavam 80% como pertencentes a classe média. 

Sobre isto: 

 

Os produtos étnicos não são simplesmente frutos das intenções comerciais e 

de mercado. Eles estão inseridos em relações sociais e políticas mais amplas 

e se constroem dentro de um campo conflitivo de avanços e recuos, 

aproximações e afastamentos, aceitação e rejeição. (GOMES, 2002, p. 325). 

 

Um dos elementos que tangem a construção da aceitação de uma estética 

negra na atualidade, está ligada a naturalidade de aspectos físicos do cabelo crespo, 

uma a oposição do até então dominante, cabelo liso. 

 

 

 

 

7 A servidão voluntária é um discurso de Étienne de Lá Boétie, nele afirma que são os próprios homens 

que se fazem dominar, pois caso quisessem sua liberdade de volta, precisariam apenas de se rebelar 

para consegui-la. Étienne afirma que é possível resistir à opressão, e ainda por cima sem recorrer à 

violência - segundo ele a tirania se destrói sozinha quando os indivíduos se recusam a consentir com 

sua própria escravidão. Como a autoridade constrói seu poder principalmente com a obediência 

consentida dos oprimidos, uma estratégia de resistência sem violência é possível, organizando 

coletivamente a recusa de obedecer ou colaborar. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Discurso_da_Servid%C3%A3o_Volunt%C3%A1ria (Acesso em 15 de 

outubro de 2017). 

8 Instituto de pesquisa econômica aplicada.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Discurso_da_Servid%C3%A3o_Volunt%C3%A1ria
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O discurso sobre a importância do cabelo na composição da estética negra 

são temas de imagem aproximativas, constrastivas e de conteúdo político. A 

aproximação é a suposta harmonia estética do rosto das sociedades 

ocidentais, em que os cabelos considerados bonitos são lisos e compridos. 

[...] com a crescente valorização da busca da “consciência racial”, procurou-

se uma “naturalização” dos cortes, trançados e penteados afros, com repúdio 

do alisamento. (SANTOS, 2000, p. 60-61). 

 

Porém, este pensamento é relativamente recente, e ainda existe muito a ser 

mudada no que concerne a paradigmas com o movimento pela igualdade de direitos 

civis, convertido a uma clara valorização dos traços de ascendência africana. Nesse 

sentido, há um processo estético de afirmação do homem e mulher negros que 

gradativamente passam a aceitar seus traços, o qual não seja mais necessário passar 

por modificações ou transformações para torna-se liso. 

Existe uma metamorfose dos signos étnicos, em ocorre uma (re)significação 

do movimento de rejeição para aceitação do ser negro, alterando a imagem social e 

autoimagem positivamente. Isso ocorre a medida que o próprio negro passa a 

repensar a sua autorepresentação, as manifestações de sentido identitária. É nesse 

ponto que a publicidade passa a rever o papel do negro dentro do mercado como um 

novo nicho. 
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3 AS DIVERSAS FORMAS DO CABELO CRESPO 
 

Neste capítulo falar um pouco sobre o cabelo crespo e sua textura física, 

metodologia utilizada para analisar as peças publicitárias do segmento de higiene 

capilar das marcas L’Oréal com a campanha (Linha Hydra-Max Colágeno) com a atriz 

Taís Araújo e Salon Line (Tô de Cachos) com a cantora Ludmila. Bem como apurar a 

forma que o cabelo crespo é representado na publicidade. 

 

3.1 Os Cacho que se Formam  

 

Existe um tipo de sistema de classificação de tipos de cabelos cacheados, 

desenvolvido pelo cabeleireiro norte americano Andre Walker, que viu a necessidade 

separar os tipos de texturas de fios para poder escolher os tratamentos e produtos 

para atender a especificidade de cada tipo. Walker dividiu os tipos de cabelo em 

quatro categorias: liso, ondulado, cacheado e crespo. E cada um é identificado por 

números, que vão de 1 a 4 e letras e A a C, sendo eles: Tipo 1 – Liso, Tipo 2 – 

Ondulado, Tipo 3 – Cacheado e Tipo 4 - Crespo (Figuras 6 e 7). 

 
Figura 6 – Tipos de Cabelos 

 

Fonte -  Montagem da autora 
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Figura 7 – Formas de Cabelos 
 

 

Fonte -  Montagem da internet 

 

Dessa forma, a partir da relação/percepção identitária dos símbolos diacríticos 

do corpo, o cabelo, para compreender a condição de mulher negra na sociedade, em 

que o cabelo pode ser tido como marca de pertencimento racial/étnico. No campo da 

publicidade se faz necessário a análise da tríade da imagem simbólica da 

representação do cabelo crespo nos espaços publicitários.  

 

3.2 Metodologia aplicada 

 

Para esta monografia, analisamos 3 campanhas publicitárias que datam de 

2011 a 2017. O levantamento dos comercias ocorreu por meio de pesquisa no site 

das marcas, no Youtube e nas Redes Sociais digitais Facebook e Instagram. A 

escolhas das marcas e das campanhas especificas, se deu pela presença de público 

das marcas e por se tratar de um produto cultural, sob o epíteto “códigos culturais”, 

que são compartilhados, e a partir deles, podemos interpretar o mundo (HALL, 1997, 

p. 89). 
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 A escolha dos anúncios se deu pela perspectiva de campanhas que 

perpassem a narrativa transmidiática ou transmedia storytelling (JENKINS, 2009), que 

pode ser entendida como uma narrativa que se move de uma mídia a outra, diz refere-

se a relação e a comunicação entre as mídias, é um produto da convergência 

midiática, “uma narrativa fragmentada ou distribuída em diversas mídias, porém, não 

sendo interdependentes entre si” (JENKINS, 2009, p. 54). 

Foram coletados anúncios de marcas de xampu, máscara de hidratação e 

creme pra pentear, mais vendidos do Brasil segundo dados da ABAD/Nielsen. E 

apesar da desaceleração dos indicadores econômicos, o Brasil se mantem como 

terceiro no Ranking mundial de consumo de cosméticos, ocupando uma posição 

preponderante na paisagem global.  

As marcas utilizadas para analise são: L’Oréal e Salon Line, que são líderes 

em vendas nos segmentos de cosméticos capilares no Brasil. Para prosseguirmos, é 

necessário conhecer, mesmo que brevemente, as marcas. 

O método de análise que escolhemos foi de Análise de Conteúdo9, com uma 

abordagem qualitativa que buscou identificar as formas de representação do cabelo 

crespo nos espaços publicitários, possibilitando a construir indicadores dentro da 

comunidade. Todas as informações sobre os filmes publicitários das campanhas está 

no (Anexo A). 

 

3.2.1 L’Oréal – Elsève  
 

A L’Oréal é uma multinacional de cosméticos francesa, especializada em 

produtos capilares. Chegou ao Brasil em 1939 no Rio de Janeiro. Um fato muito 

interessante sobre a marca é o lançamento da linha Hydra-Max, em 2000, pois foi a 

primeira linha de cosméticos capilares para cabelo crespo da marca. Ao contrário de 

outras marcas a Elsève de L’Oréal não possuía produtos voltados para este público. 

Atualmente a garota propaganda da marca é a atriz Gazi Massafera, da linha Elsève 

Óleo Reparação.   

 

 

 

9
 "uma estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno  
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3.2.2 Salon Line 

 

A marca está no mercado desde 1997, a marca é referência nacional de 

tratamento capilar para cabelos crespos e afros. A Salon Line lançou uma marca de 

cosméticos totalmente voltada para cabelos crespos e cacheados, a #todecacho, que 

possui um site próprio e uma ampla linha de produtos. Os produtos desta foram 

criados para cada grau de curvatura dos fios e conta com uma comunicação 

despojada.  

 

3.3 A ANÁLISE  

 

3.3.1 L’Oréal Campanha Hydra-Max Colágeno  

 

Em 2011 a L’Oréal lançou sua primeira linha de cosméticos para cabelos 

cacheados a linha Hydra-Max Colágeno que incluía cinco produtos (shampoo, 

condicionador, creme de tratamento, creme para pentear e leite umidificador). Essa 

linha de produtos foi uma aposta da marca de ir a contramão da abordagem difundida 

da estética negra na mídia, a protagonista dessa campanha foi a atriz negra Taís 

Araújo. A Campanha foi desenvolvida pela agência WMcCann, com a chamada 

“Orgulho dos Cachos”, e era voltada para uma variedade de cabelos de diferentes 

tipos de cachos e crespos. O slogan da linha “Cachos perfeitos, cachos Colágeno. 

Porque você vale muito”, sobressai a autoestima do ser negra, na semântica da 

palavra “vale”.  

O filme para Tv, tem duração de 30”, possui uma narrativa intercalada entre 

uma narração personagem da atriz Taís Araújo e Voice Over masculino, nos takes que 

mostram a linha de produtos. O filme inicia com o problema (Cachos secos e sem 

brilho), logo em seguida derruba o “mito”, apresentando a prova de que é possível ter 

cabelos crespos e cacheados hidratados e com brilho. A solução aparece no take 

seguinte com a linha completa para deixar os cabelos saudáveis e com brilho, nesse 

momento a personagem diz ao público que o segredo dos seus cachos é a linha 

Hydra-Max Colágeno, e diz como o produto age nos cabelos, fazendo com que fiquem 

da forma desejada, com brilho e hidratados por até 24 horas. E no segundo seguinte 

ela chama o público novamente para o resultado que a linha de produtos faz, “Olha 

meu cabelo, ele é a prova de que é possível ter cachos macios e brilhantes”. No fim a 
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assinatura da marca com o slogan “Cachos perfeitos, cachos colágeno. Porque você 

vale muito”. (Figura 8). 

 

                        Figura 8 – Frames filme para TV (Hydra-Max Colágeno) 

 

Fonte -  Montagem da autora 

 

Além do filme para a televisão, a campanha lançou também um livro “Orgulho 

dos Cachos: o seu guia prático”, lançado em abril de 2011 em São Paulo, o livro veio 

como um reforço da campanha, que segundo a embaixadora da marca Taís Araújo é 

'“a bíblia das cacheadas”. O livro ensina como cuidar dos seus cabelos cacheados e 

crespos, possui informações e dicas de cuidados e principalmente é um incentivo por 

parte da marca e da atriz em ressaltar a importância da aceitação da naturalidade dos 

cabelos como parte da construção da identidade da mulher cacheada (Figura 9). 

O livro procura valorizar a beleza da mulher negra, porém de certa forma ainda 

apresenta o cabelo crespo como um “problema a ser resolvido”, pois diversas vezes 

é sintetizado com o predicado “controlar” o volume dos cachos (p. 14 -15). Contudo, 

em alguns momentos nos oferece “10 motivos para se ter orgulho dos cachos: 

liberdade, ainda que tardia, seu dia tem mais horas, metamorfose, nunca mais, cachos 

sedução, você versátil, experimente novidades até cansar, você é musa inspiradora, 

na lista das mais bem pagas, orgulho nacional é ser você mesma (p. 22 – 23).  

A campanha lançou também um concurso de beleza, com o objetivo de 

escolher a “cacheada mais bonita do Brasil”. O concurso teve 6.500 inscrições de todo 
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o país, a final contou com 6 finalistas no Rio de Janeiro em setembro de 2017. As 

inscrições eram feitas pelo Hotsite da campanha (Figura 10).        

 

Figura 9 – Orgulho dos Cachos: o seu guia prático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte -  Imagem da internet 

 
 

Figura 10 – Banner de divulgação do concurso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte -  Imagem da internet 
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E redes sociais digitais, a campanha utilizou o Twitter e Facebook. Por criarem 

um canal direto com o consumidor final a campanha foi muito presentes  as redes, 

compartilhando as peças do “Orgulho dos cachos”, e estreitando relações com a 

marca, o produto e entre outros consumidores. Durante o curso da campanha notou-

se que muitas seguidoras da marca nas redes, começaram a trocar experiencias entre 

si, por meio dos comentários das postagens. Veja dois comentários feitos por 

consumidoras sobre os produtos:  

 

1. É... estou usando já há quatro meses e meus cabelos já não são os 

mesmos, estou amando!!! E ainda fui sortuda de ganhar + um shampoo e 

um hidratante facial UV Perfect da L’Oréal, maravilhoso. Obg Elsève, 

ameiii!!! (Educadora infantil, Alagoas).  

2. Essa linha, é realmente muito boa, eu uso a 3 meses... e não consigo trocar 

outra! (Adolescente 17 anos, Rio de Janeiro)11. 

 

Como os números de compartilhamentos e retweets foi grande, a campanha 

criou também uma ação promocional nas redes, que premiaria as 10 melhores 

respostas para a pergunta “Qual o seu segredo para ter cachos perfeitos? ”. As 

respostas vencedoras vieram de várias partes do país. Está ação ocorreu no primeiro 

semestre de 2011, como forma de mobilizar as consumidoras da linha e reforçar a 

mensagem da campanha.  

De modo geral é possível perceber que a campanha possui o conceito de 

narrativa transmidiática e busca incorporar conceitos e (re)significar as mensagens 

publicitárias. As multiplataformas que a campanha utiliza para contar a mesma 

história, a história do “Orgulho dos cachos”, consequentemente guia nossos olhos e 

mentes para olhar o além, a metamorfose do “orgulho étnico”, é a transfiguração do 

olhar do negro, sobre o negro. 

 

 

 

 

 

11 Comentários do twitter da marca. Disponível em - 
https://twitter.com/ElseveBrasil/status/89716695400325120 (Acesso 08 de julho de 2017). 

 

https://twitter.com/ElseveBrasil/status/89716695400325120
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3.3.2 Salon Line Campanha Tô de Cacho 

 

A campanha “Tô de Cacho” leva o mesmo nome da linha de produtos tô de 

cachos da marca Salon Line, voltado para o consumidor de cabelo cacheado, crespo 

e em transição capilar12, possui 49 de embaixadores, e uma linha com mais de 70 

produtos entre eles: Shampoo, condicionador, pré-shampoo, marcara de hidratação, 

Creme pra pentear, óleo de reparação, umidificador e ativador de cachos)  A 

campanha é como uma “revolução/manifesto” dos cachos, possui uma linguagem 

descontraída e direta – Diferente das demais campanhas de produtos cacheados, a 

Tô de Cacho tem uma visão empoderada da mulher e do homem negro. É o estágio 

seguinte da aceitação da ascendência étnica, é um sentimento de pertencimento e de 

poder – poder sobre suas escolhas e sobre seu próprio corpo. É a liberdade do fardo 

da beleza eurocêntrica.  

Filme para o Youtube, com o nome “Vem pra festa” foi desenvolvido pela 

Agência Branco Zulu, a campanha tem um filme/clip de 2min5seg, conta como 

protagonista a embaixadora da marca a cantora Ludmila, dirigido por Kondzilla13. 

Conta também com a presença de 29 personalidades influentes da internet entre 

blogueira/vlogueiras14 que também são embaixadoras da marca.  

A trilha sonora do filme é música feita especialmente para a campanha 

“#todecacho” conforme a letra no (Anexo B), inspirada nas músicas da protagonista 

Ludmila, possui uma linguagem de redes sociais e brinca com os nomes dos produtos 

da Salon Line. Kamila Fonseca gerente de Marketing da Salon Line, afirma: “A 

Campanha mostra exatamente o momento que a marca vive: estamos em festa! 

Inovamos, trouxemos produtos acessíveis e de altíssima qualidade e 2017 é um ano 

de celebração!”. 

 

 

 

12 É o processo em que a mulher deixa seu cabelo natural crescer da raiz até que atinja um 

comprimento ideal para o chamado big chop (ou BC), o grande corte que tira todas as pontas 

lisas (GOMES, 2015). 

13 Responsável pelo maior canal de música do Youtube no Brasil. 
14 Blogueira: Termo utilizado para denominar uma pessoa que produz material para um blog. 

Vlogueira: Termo utilizado para denominar uma pessoa que produz conteúdo de vídeo para o 

Youtube. 
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A campanha sintetiza o exato momento em que a marca está, está em festa. 

E o filme mostra exatamente isso, a felicidade no rosto das pessoas que se aceitaram 

como mulheres e homens negros ou simplemente “aceitaram os cachos”. O frame 

inicial mostra a protagonista Ludmila chegando na “festa”, encontrando outras 

pessoas parecidas com elas, criando uma sensação de pertencimento. A seguir ela 

parece junta com suas amigas e cantando: “Assumo quem eu sou, assumo meu black, 

agora todecacho, I’ll never go back!. Reforçando a autoestima e a proposta da marca 

de assumir suas raízes étnicas. (Figura 11). 

 

Figura 11 – Frames filme da campanha Tô de Cacho “Vem pra Festa”  

 

Fonte -  Montagem feita pela autora 

Nos frames seguintes o filme mostra as personalidades da internet festejando 

seus blacks, e no final a marca assina o filme mostrando alguns produtos da linha Tô 

de Cacho e convida o público a seguir para as redes sociais com a hastag #todecacho 

e compartilharem seus cachos. O vídeo conta com mais de 22 milhões de 

visualizações no Youtube (19/10/2017). 

A linha tô de cacho tem um site exclusivo (www.todecacho.com.br), que 

mostra o filme da campanha – a linha completa de produtos (shampoo, condicionador, 

creme de pentear, finalizadores, tratamento) e como usar cada produto, dicas e 

tutoriais das embaixadoras usando os produtos, possui uma aba “Depoimentos” e 

compartilha as histórias das embaixadoras e de consumidoras da marca como forma 

de melhorar a autoestima das seguidoras, e também a opção “Cronograma Capilar” 

para cuidados específicos para cada tipo de cabelo com vídeos e muitas dicas, o site 

http://www.todecacho.com.br/
http://todecacho.com.br/linha/shampoo/
http://todecacho.com.br/linha/condicionador/
http://todecacho.com.br/linha/creme-de-pentear/
http://todecacho.com.br/linha/finalizadores
http://todecacho.com.br/linha/tratamento-para-cabelos
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também permite um cadastro para receber informações, dicas e promoções 

exclusivas da marca. 

A campanha veio com força nas redes sociais, possui contas no Facebook 

(1.888.749 seguidores), Twitter (6.906 seguidores) Instagram (703.000 seguidores) e 

Youtube (111.601 inscritos). Possui forte engajamento nas redes, com grandes 

índices de compartilhamento. Todo o conteúdo compartilhado nas redes são bem 

coloridos e chamativos, cores quentes e vibrantes dentro da psicologia as cores 

influenciam o estado psicológico dos seres humanos de várias maneiras, e são mais 

ligadas à emoção. As pessoas se lembrarão mais facilmente das cores do que de 

formas (CORES, 2015)15. Isso nos remete que a marca está claramente em clima de 

festa (Figura 12). 

 
Figura 12 – Conteúdo postado nas redes sociais 

 
Fonte - Imagem da internet 

  

A campanha toda tem um gancho que direciona para o relacionamento entre 

marca e consumidor por meio das redes sociais, fazendo seu papel de comunicação 

transmidiática, contado uma história por meio de várias mídias. A campanha tem um 

apelo empoderador e divertido, conforme a própria marca fala no site da campanha: 

 

Hoje, os cabelos cacheados, crespos, ondulados e crespíssimos refletem o 

empoderamento do natural, da beleza exclusiva, do original! E, entendendo 
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essa liberdade em se amar e se aceitar da forma como se é, muitas pessoas 

deixaram e estão deixando os procedimentos químicos para trás, e estão 

mergulhando na sua verdadeira beleza. Esse processo nós chamamos 

de transição capilar. (SALON LINE, 2017).  

http://meajudenatransicao.com.br/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Está monografia teve como principal objetivo trazer à tona o cenário de 

exposição do cabelo crespo nos espaços publicitários, bem como a sua representação 

física e ideológica, por meio de um panorama histórico, que nos permitiu uma análise 

que maior profundidade, expondo contrapontos em que o passado e o presente se 

convergem e se reescrevem. 

No primeiro capítulo, apresentamos o cenário anterior, que narra a trajetória 

da estética negra sob o prisma da ótica do negro sobre o negro, evidenciando atributos 

físicos de grande significado dentro da cultura afro-brasileira, características em forma 

de linguagem, como representação identitária, nos modelos e nas formas de pentear 

os cabelos, nas joias e na indumentária. Bem como a transfiguração do negro sob o 

epiteto de “evolução”, na qual houve a ruptura dos signos de representação étnica e 

identitária, a sujeição eurocêntrica como modelo de beleza universal. Ruptura que se 

deu por meio da miscigenação e hierarquização da beleza negra, ressaltando traços 

do branco no negro. Parafraseando Freyre “era sangue da casa grande escorrendo 

pela senzala”. 

Diante do panorama histórico, o capítulo seguinte abordou a forma como a 

publicidade explorava a imagem do negro a nível físico e ideológico por meio das 

mídias. E nesse momento surgem movimentos negros com grande força como o Black 

is Beautiful que surgiu da necessidade de representação identitária e como 

valorização da estética negra, mostrando o cabelo crespo ou o Black Power como 

símbolos de resistência a hegemonia eurocêntrica. A partir deste momento a 

publicidade é questionada pela ausência de representação do homem e mulher negra 

nos espaços publicitários – questionamento que foi justificado pela frase de Enio 

Mainardi: “Nos comerciais, as pessoas querem se ver representadas como lindas, 

ricas e poderosas. E os pretos são pobres, meu amor”, ou seja, a ausência de 

representação era justificada aparentemente por questões econômicas, negando 

ferozmente que houvesse apelo racial ou étnico. Mesmo os negros sendo usados 

apenas para representarem a si mesmos, nunca como forma de representação 

universal de gênero. 

Ainda no capitulo dois apontamos a influência da publicidade como ferramenta 

que reforça conceitos e estereótipos e como tradução do pensamento coletivo, isto é, 

como reflexo do pensamento cultural e social. Postulamos também a publicidade 
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como “discurso reverso” que tem o poder de influenciar e contrapor conceitos pré-

estabelecidos, e incentivando o desenvolvimento de produtos voltado para o público 

afro-brasileiro, estabelecendo um novo nicho de mercado, bem como uma nova classe 

que contrapõe o pensamento social de grupos historicamente desfavorecidos. 

No terceiro e último capítulo, contextualizamos as formas e texturas do cabelo 

crespo e a classificação de tipos de cachos, apresentamos a metodologia aplicada 

nas análises de peças publicitárias das marcas L’Oréal com a linha Hydra-Max 

colágeno, com a atriz Taís Araújo, e a campanha Tô de Cacho da marca Salon Line 

com a cantora Ludmila. Por meio da análise identificamos o contraste entre as duas 

campanhas que possuem um intervalo de 6 anos entre elas, e é possível denotar a 

evolução do pensamento sobre o cabelo crespo, no momento em que a L’Oréal a 6 

anos por meio da atriz Taís Araújo dizia em seu comercial “Eu sou a prova que seus 

cachos tem solução”, a Salon Line 6 anos depois comemora a diversidade do cabelo 

crespo, independente da textura ou forma, como no trecho da trilha sonora do clip da 

campanha “Assumo quem eu sou, assumo meu black, agora eu tô de cacho, I’ll never 

go back! (nunca voltarei). 

Portanto, é importante informar que a escolha por trabalhar com cabelo neste 

trabalho de conclusão de curso não está atrelada a motivações estéticas, mas no fato 

do cabelo ter grande significado étnico de desenvolvimento individual e coletivo na 

construção e afirmação da identidade negra, e como a sua representação pode estar 

ligada a relações de dominação cultural e econômica. Por meio deste trabalho, 

compreendemos que a publicidade não vende apenas produtos, mas estilo de vida, e 

como a sua influência pode construir e descontruir conceitos e “códigos sociais”, por 

meio de iniciativas que transformam a vida das pessoas. 

Com está monografia, a autora pode compreender a importância da 

compreensão histórica, e como a história pode direcionar o curso da trajetória da vida 

das pessoas, é como uma bussola, apontando para a direção certa, e os lados que 

não deve-se seguir, que em nossos tempos podem ser interpretados como os 

caminhos que não devem nunca ser escolhidos e que a trilha guia sempre pra frente 

– os erros do passado não devem ser repetidos.  
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ANEXOS 

Anexo A 

Fichas dos comerciais analisados 

 

ANO: 2011 

TITULO: Cachos perfeitos, cachos colágeno 

PRODUTO: Linha Hydra-Max Colágeno 

DURAÇÃO: 30” 

CLIENTE: Elsève – L’Oréal Paris 

AGÊNCIA: WMcCann 

DISPONÍVEL: https://www.youtube.com/watch?v=W72EdmRHkrY 

 

ANO: 2017 

TITULO: Vem pra festa 

PRODUTO: Linha Tô de Cacho 

DURAÇÃO: 2min5seg 

CLIENTE: Salon Line 

AGÊNCIA: Branco Zulu 

DISPONÍVEL: https://www.youtube.com/watch?v=R53vwgxQh5U 
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Anexo B  

Letra música (Festa das Cacheadas) 

 
Vem pra essa festa 

Vem com a mais completa 

Vem com quem virou a mesa 

E acreditou na beleza 

 

Na atitude, na personalidade 

Solta esses cachos 

E arrase de verdade 

 

Bora definir 

Deixa enrolar 

Crespo, poderoso, dos seus sonhos vai ficar 

 

Tô De Cacho 

Hashtag Tô De Cacho 

Salon Line 

Hashtag Tô De Cacho 

Salon Line 

Hashtag Tô De Cacho 

 

Tô De Cacho 

Hashtag Tô De Cacho 

Salon Line 

Hashtag Tô De Cacho 

Salon Line 

Hashtag Tô De Cacho 

 

Milla na ação 

Não tem medo não 

Eu vou mostrar meus cachos 

Eu vou pra transição 
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Assumo quem eu sou 

Assumo meu black 

Agora eu tô de cacho 

I’ll never go back! 

 

Tô De Cacho 

Hashtag Tô De Cacho 

Salon Line 

Hashtag Tô De Cacho 

Salon Line 

Hashtag Tô De Cacho 

 

Tô De Cacho 

Hashtag Tô De Cacho 

Salon Line 

Hashtag Tô De Cacho 

Salon Line 

Hashtag Tô De Cacho 

 

Vai ter volume sim 

Foi feita pra mim 

Não sai da minha cabeça 

To de cacho é assim 

 

Pode vir quente, que eu tô podendo 

Nutrido, protegido, definido, vai vendo 

O show é total! E aí, que tal? 

 

Arrasando na balada e no day after 

Lacrando na beleza do seu black power 

#todecacho, libere os seus cachos 

Agora o seu cabelo tem todo poder 

 



 51 

Tô De Cacho 

Hashtag Tô De Cacho 

Salon Line 

Hashtag Tô De Cacho 

Salon Line 

Hashtag Tô De Cacho 

 

To De Cacho 

Hashtag Tô De Cacho 

Salon Line 

Hashtag Tô De Cacho 

Salon Line 

Hashtag To De Cacho 

 


