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SOBRE  F EE L S  B LACK

CABE LO  CRESPO  E  

EMPODERAMENTO  NEGRO

Feels Black é um canal do YouTube criado por

Felipe Monteiro em 2013, depois de uma busca

(sem sucesso) por canais masculinos brasileiros

que fossem dedicados à cabelos crespos ou

cacheados.  

Podendo, então, ser considerado o primeiro

canal dedicado à este tema no YouTube Brasil. 

O intuito do canal é empoderar outros homens

negros à utilizarem seus cabelos naturais,

resgatando a sua verdadeira identidade.  

De penteados à dicas de cuidados com o

cabelo crespo, Felipe divide toda sua

experiência pessoal com seu público.  

Vale lembrar que o conteúdo de suas redes

sociais têm as versões em português e em

francês. 
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youtube.com/phillsmonteiro



fan PAGE do Facebook
facebook.com/feelsblack

SOBRE   A  FAN  PAGE

CABE LO  CRESPO  E  

EMPODERAMENTO  NEGRO

Criada logo após o retorno do canal, em junho de 

2015, a página é um lugar de divulgação dos 

vídeos, conteúdos sobre a cultura negra e 

também tem uma importante hashtag, chamada 

#BackToBlack, onde é mostrado o antes e o 

depois das pessoas utilizarem seus cabelos 

naturais e também eles respondem a pergunta: 

"Por que decidiu voltar ao natural?".  

Essa hashtag tem o intuito de empoderar outras 

pessoas que querem ou que estão passando pela 

transição capilar à assumirem seus cabelos 

naturais com mais confiança, pra mostrar que é 

possível, que não é tão difícil e que nosso cabelo é 

lindo da forma que ele é (independente de cachos 

ou não - algo que é muito almejado por aqueles 

que querem utilizar seu cabelo natural). 
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blog e instagram

SOBRE  O  B LOG

CABE LO  CRESPO  E  

EMPODERAMENTO  NEGRO

Blog criado para dividir suas experiências pessoais 

mais detalhadas, como por exemplo, resenhas 

sobre produtos capilares, looks do dia, a 

#BlackToBlack da página, eventos sobre a cultura 

negra, penteados, entre outros. 

Também com artigos em português e em francês. 

Sendo seu maior publico, o brasileiro, visto que as 

versões em francês são super recentes. 

SOBRE   O  I N S TAGRAM

CABE LO  CRESPO  E  

EMPODERAMENTO  NEGRO

A rede social de mais fácil de interação é o

Instagram. Sempre presente por lá, o publico têm

aumentado cada vez mais e @feelsblack é

seguido por diversas marcas de cosméticos, de

roupas e algumas personalidades. 

Com 4628 seguidores, 419 publicações, seu maior

público é o masculino com 55%. A média da idade

dos seguidores é entre 18-34 anos. 

Lugares mais visitados: 

Brasil: 73% 

EUA: 6% 

França: 6% 

Angola 3% 

feelsblack.com 

instagram.com/feelsblack
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