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“Há quem leve susto”
A advogada Jéssica Wanzeller,

25 anos, nunca usou química para
alisar o cabelo. Mas, dos 16 aos 18

anos, utilizou outro recurso pa-
ra disfarçar as ondas.

“Não queria acabar com
meus cachos, por questão de
identidade. Só que usei pran-
cha durante uma fase da minha
adolescência porque, na re-
gião onde eu morava, não havia
pessoas de cabelos cacheados
ou crespos.”

Anos depois, ela exibe os
fios naturais com segurança
por onde vai, seja na vida
pessoal ou na profissional.

“Sou muito bem-resolvida
com o meu cabelo e, apesar

de alguns comentários,
eu não recuo”, afirma.

“Ainda assim, o ca-
belo esvoaçante em
órgãos públicos re-
cebe olhares dife-
rentes. Dá para ver
que há quem leve
susto.”
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Revolução dos cachos
Movimento contra ditadura dos cabelos lisos
ganha força e mulheres assumem cacheados e
crespos com muito estilo e criam “redes de ajuda”
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MANUAL DOS CACHOS

Como mudar
> A MUDANÇA começa internamente,

com a cacheada ou crespa perce-
bendo a beleza dos fios. Depois, é ter
paciência durante o processo.

> AS QUÍMICAS devem ser evitadas
para que o cabelo cresça natural-
mente. As pontas devem ser corta-
das a cada três meses.

> A OUTRA OPÇÃO é mais radical: o “big
ch op” (grande corte), que consiste
em passar a máquina para cortar os
fios bem curtos e deixar que cresçam
s a u d áve i s .

Cuidados
> ESCOLHA UM BOM PROFISSIONAL.

Peça recomendações de outras ca-
cheadas e observe como o cabelei-
reiro faz o corte, que deve ser a seco.
Em alguns casos, deve ser cortado
cacho a cacho.

> USE PRODUTOS ADEQUADOS. A
maioria possui petroderivados que
apenas maqueiam os fios para pare-
cerem mais bonitos, mas não pos-
suem efeito definitivo. Os orgânicos,

vendidos em lojas de produtos natu-
rais, são uma alternativa.

> HIDRATE SEMPRE. Os cachos não
têm oleosidade natural. Por isso, a
crespa ou cacheada deve hidratar as
madeixas 3 vezes por semana.

S h ow s
nacionais
agitam o
domingo > 3

Livros de
sucesso para
p re s e n t e a r
no Natal > 5

No dia a dia
> S ECAG E M : Evite fazer turbante com

a tolha para secar os fios. Utilize a
técnica chamada “ploopping ”.
Após a lavagem, abra uma toa-
lha ou camiseta em super-
fície lisa. Inclinando-se,
deposite os fios no
centro, dobre o teci-
do cobrindo toda ca-
beça e enrole as late-
rais como se fosse um
bombom. Junte as pontas
na nuca e dê um nó. Reduz
frizz e não quebra os fios.

> F I TAG E M : Ao passar o condicio-
nador, máscara ou finalizador, as
mechas devem ser desembaraça-
das minuciosamente para que to-
dos os fios sejam hidratados.

> FRONHA DE CETIM: Ao dormir, os fios
ficam em atrito com a fronha. Usar
uma de cetim reduz esse atrito, dimi-
nuindo o frizz na manhã seguinte.

Fo n t e : Especialistas entrevistadas e “O Livro
dos Cachos”, de Sabrinah Giampá.

tos de lado e estão assumindo seus
belos e volumosos cachos naturais.

A cabeleireira e autora de “O Li-
vro dos Cachos”, Sabrinah Giampá,
explica: “O movimento surgiu nos
EUA e veio para o Brasil há oito
anos, mas agora está mais forte”.
Em sua obra, ela divide a bagagem
de quem já negou os cachos, mas
aprendeu a valorizá-los.

Sabrinah também aborda o
tema em seu blog “Cachos

e Fatos”, onde compartilha expe-
riências de outras mulheres que
passaram pela transformação.

Como o mercado ainda se foca
nos lisos, cacheadas encontram de-
safios para tratar suas ondas. A em-
presária e crespa Isabelle Diogo
Reimamn percebeu a deficiência
no atendimento especializado e in-

vestiu no ramo.
“Abri um salão há seis meses,

porque senti falta de um lugar que
cuidasse de cabelos como o meu.
Os cachos exigem tratamentos di-
ferentes do liso. Até o corte deve
ser feito de modo diferente.”

Abrir mão dos alisamentos e as-
sumir as ondas naturais é um pro-
cesso longo. Para ajudar na trans-
formação, o AT 2 ouviu dicas de es-
pecialistas e cacheadas.

Ajuda para cacheadas
Ap ós cansar de lutar contra

seus cachos, a jornalista e cabe-
leireira Sabrinah Giampá virou
defensora das ondas e passou a
ajudar outras mulheres. “A maio-
ria acha que tem cabelo feio”, afir-
ma a autora de “O Livro dos Ca-
chos ” e do blog “Cachos e Fatos”.

“Alisada,
não era eu”

“Quando era mais nova, o
padrão colocado para as mu-
lheres é de que o cabelo deve-
ria ser liso. E eu acreditava
n i ss o”, assume a youtuber Na-
thany Aparecida Sampaio da
Silva, 22, que usou escova
progressiva por um ano no fim
da adolescência.

“Com o cabelo alisado, per-
cebi que aquela não era eu, en-
tão deixei voltar ao natural, de-
vagar. Desde então, ainda não
fiz nem chapinha.”

Segura da beleza de seus
fios, Nathany passou a com-
partilhar seus conhecimentos
com outras cacheadas em seu
canal no YouTube “Tonta e
Fo r mo s a ”. Ela dá dicas
de penteados e outros
cuidados com suas
mechas.

Tra n s f o r m a ç ã o
Depois de quase 30 anos alisando

os fios, a atriz e modelo Joyce Viana
decidiu passar pela transformação e
assumir os cachos. Ela começou a
usar os fios lisos aos 10 anos porque
não gostava da aparência natural.

Há um ano, Joyce raspou todo o
cabelo agredido por décadas de quí-

mica e esperou os fios crescerem
saudáveis. A transformação

foi difícil, mas o resulta-
do acabou satisfató-

rio.
“Agora meu ca-

belo está maravi-
lhoso! Não preci-
so mais fazer cha-
pinha. É só lavar e
p r o n t o”, conta.
Como atriz, a mu-

dança também rendeu
frutos. “A televisão e o ci-

nema preferem cabelo na-
tural. Agora estou sempre

envolvida em trabalhos por cau-
sa do cabelo.”

Kariny Baldan

Na contramão dos supervalo-
rizados lisos, um movimen-
to que vem ganhando cada

vez mais força é o dos cabelos ca-

cheados. Muitas mulheres que an-
tes apelavam para tratamentos
agressivos a fim de seguir um pa-
drão deixaram esses procedimen-
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